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Doelstellingen WWZ 

• Betere regulering van flexibele arbeid, hetgeen moet betekenen dat 
werknemers eerder in aanmerking komen voor een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (flexibele arbeid moet 
beter worden beschermd) 

• Eenduidiger, eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maken 
van het ontslagrecht (bevordering van rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid) 

• De werkloosheidswet te richten op het snel aan het werk krijgen van 
mensen 



Ontslagsystematiek WWZ 

 
• Duaal systeem en preventieve toetsing UWV en 

kantonrechter (KR) behouden 
• Introductie wettelijke ontslaggronden met 

verplichte ontslagroute  
• Introductie hoger beroep en cassatie  
• Introductie nieuwe ontslagroute naast UWV en KR: 

opzegging met instemming 
 
 
 



Gevolgen 

• Geen keuze meer voor ontslagroute 
• Uitkomst procedure UWV en rechter min of meer gelijk 
• Rechter ook gebonden aan opzegtermijn en wettelijke 

vergoeding (transitie) 
 



De redelijke grond van art. 7:669 BW 

‘De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen indien daar 
een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen 
redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere 
passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt’. 



Redelijke grond voor opzegging ex art.7:669 BW 
 

a. bedrijfseconomisch ontslag  

b. ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar    

    arbeidsongeschikt is 

c. regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor  

    de bedrijfsvoering 

d. disfunctioneren 

e. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer 

f.  werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar 

g. verstoorde arbeidsrelatie 

h. andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst  

    niet in stand kan blijven 

(limitatieve lijst van wettelijke ontslaggronden) 

 



Verplichte route wettelijke ontslaggronden 

• a en b gronden: UWV 
• c tot en met h gronden: kantonrechter 
 
 
        



Transitievergoeding l 
 

• Compensatie voor ontslag/transitie naar een andere baan 
vergemakkelijken 

• Bij het eindigen of niet voortzetten na einde van rechtswege 
van een arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever 

• De arbeidsovereenkomst heeft ten minste twee jaar bestaan 



Transitievergoeding ll 
 

• 1/6 maandsalaris per zes maanden (1/3 maandsalaris per 
dienstjaar) over de eerste 10 dienstjaren 

• 1/4 maandsalaris per zes maanden (1/2 maandsalaris per 
dienstjaar) na het 10e dienstjaar 

• Beoordeling per 6 maanden: geen afronding 

• Maximaal € 75.000,-- of een (hoger) jaarsalaris 

• Bij aangaan arbeidsovereenkomst kan ruimere vergoeding 
worden afgesproken (‘golden parachute‘) 

  
 



 
 

Transitievergoeding lII 

Een arbeidsovereenkomst met een werknemer van 45 jaar oud, met 
een bruto maandsalaris van € 2.500,-- en 20 dienstjaren wordt 
ontbonden. 
Kantonrechtersformule: 
15 gewogen dienstjaren x bruto maandsalaris € 2500 x correctiefactor 
C=1 
       = € 37.500,-- bruto 
Transitievergoeding: 
• 10 jaren x 1/3 maandsalaris = 3 maandsalarissen 
• 10 jaren x 1/2 maandsalaris = 5 maandsalarissen 
• 8 maanden x € 2500,-- = € 20.000,-- bruto  



Transitievergoeding IV  

 
• Verschuldigd bij beëindiging na 2 jaar 

arbeidsongeschiktheid 
• Niet verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen of 

nalaten van werknemer (bijvoorbeeld de werknemer die 
wegens een weigering om zich in te spannen voor zijn 
reïntegratie wordt ontslagen) 

• Kosten in verband met reïntegratie kunnen niet in 
mindering worden gebracht 

• Niet verplicht bij vaststellingsovereenkomst met 
oorspronkelijk werkgever bij duurzame reïntegratie van 
werknemer in spoor 2 (geen wettelijke verankering) 



Billijke vergoeding 

 
• Bij ernstige verwijtbaarheid of vernietiging opzegging 
• Ernstige verwijtbaarheid is een zeer zware toets 
• Voorbeelden: 
    - Werkgever voert valse grond voor ontslag aan 
    - Werkgever discrimineert  
    - Er is sprake van grovelijke niet-nakoming door de werkgever van  
      zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
    - Er is sprake van laakbaar gedrag van de werkgever 



Hoofdregel: vervallen per 1 april 2016 
Art. 7:627 BW: ‘Geen arbeid, geen loon’ 

 

Uitzonderingen: 

Art. 7:628 BW: De werknemer behoudt het recht op loon indien 
hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een 
oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever 
behoort te komen. 

 
Art. 7:629 BW: Ongeschiktheid voor het verrichten van de 
bedongen arbeid waarbij de ongeschiktheid een gevolg is van 
ziekte of gebrek. (Wulbz) 

 



Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 

 
• Hoofdregel artikel 627 BW vervallen per 1 april 2016 

 
• Artikel 628 BW is hoofdregel: De werkgever is verplicht het loon te voldoen 

indien en voor zover de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of 
gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dat in redelijkheid voor rekening van de 
werknemer behoort te komen 
 

• De systematiek verandert dus van ‘geen arbeid, geen loon, tenzij…’ naar 
‘geen arbeid, wel loon, tenzij…’ 

 



HR: Mak/SGBO 27 juni 2008 
 

‘In geval sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan de situatie zich 
voordoen dat de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of 
lichamelijke klachten niet in staat acht tot het verrichten van zijn 
werkzaamheden, hoewel ten aanzien van de arbeidsgeschiktheid geen 
medische beperkingen van psychische of fysieke aard kunnen worden 
vastgesteld, zodat van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte in de zin 
van art. 7:629 BW geen sprake is. Dit geval wordt wel aangeduid als situatieve 
arbeidsongeschiktheid en de vraag doet zich voor in hoeverre in zo’n geval 
gezegd kan worden dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht 
door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te 
komen, als bedoeld in art. 7:628 BW.’  

(NB: dergelijk geval kan worden aangeduid als ‘niet-medische situatieve 
arbeidsongeschiktheid’)  

 



 
Mak/SGBO-toets HR 27 juni 2008, JAR 

2008/188 
 

• 1. De WN stelt en maakt zo nodig aannemelijk dat de 
arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat met het oog op de (dreiging van) 
psychische of lichamelijke klachten van de WN redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden dat hij zijn werkzaamheden verricht; 

• 2. De oorzaak van het niet kunnen werken dient in redelijkheid voor 
rekening van de WG te komen; en 

• 3. De WN verleent alle medewerking aan inspanningen die erop zijn gericht 
de oorzaak voor het niet kunnen werken weg te nemen. 

• (Bij art. 629 ligt het initiatief tot het nemen van re-integratie-inspanningen 
meer bij WG en bij art. 628 meer bij WN. Medewerkingsplicht als onderdeel 
van de Mak/SGBO-toets)  



Jurisprudentie na Mak/SGBO 
 

• Feitenrechters volgen de lijn Mak/SGBO 
• Bij verzuim door een arbeidsconflict kan WN relatief snel 

aanspraak op loonbetaling ex art. 7:628 BW maken op 
basis van de criteria onder 1 en 2 

• Deze loonaanspraak kan snel worden verloren wegens 
het niet verlenen van volledige medewerking als 
genoemd onder 3  



Wijziging art. 7:628 WWZ 
 

•  Wezenlijke verandering van de risicoverdeling tussen WG en WN?  
        In geval van situatieve AO-heid waardoor de bedongen arbeid niet kan worden verricht komt het  
        niet-werken volgens de Regering voor rekening van de WG, indien de situatieve AO-heid niet        
        ‘geheel of grotendeels’ te wijten is aan WN. Daarbij stelt de Regering in verband met situatieve  
        AO-heid dat dit betekent dat als beiden schuld treft de WG gehouden zal zijn het loon te betalen 

 
•  Leidt de nieuwe systematiek tot een verzwaring van de bewijslast voor werkgevers?  
        Volgens de Regering heeft WG de bewijslast van zowel het ontbreken van de bereidheid van WN  
        de bedongen arbeid te verrichten, als de stelling dat het niet werken voor risico van WN moet  
        komen. De wetgever gaat er in het kader van de WWZ van uit dat de uitspraak van de HR inz.  
        Mak/SGBO ook onder het nieuwe recht zijn gelding zal behouden. Vooralsnog is niet zeker dat  
        rechters dat uitgangspunt (kunnen) blijven volgen; denkbaar is dat in gevallen van  
        arbeidsconflicten rechters de stelplicht en bewijslast aan de werkgever opleggen (omkering  
        bewijslast) 
 
 



 

Wat is ziekte? 
 

 

• Art. 7:629 BW: Werkgever moet loon bij ziekte betalen 
indien sprake is van arbeidsongeschiktheid voor het 
verrichten van de bedongen arbeid, waarbij de 
ongeschiktheid een gevolg is van ziekte of gebrek. 

 

• Ziektebegrip is niet gedefinieerd in het BW 

 



 
Ziektebegrip 

 

Art. 19 ZW: Ongeschiktheid tot het verrichten van 
zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch 
vast te stellen gevolg van ziekte (medisch 

   arbeidsongeschiktheidscriterium) 

 
 

 



Invulling CRvB ziektebegrip art. 19 ZW: 
 

• Van ziekte is sprake in geval van ‘op medische gronden, naar 
objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van 
de in aanmerking komende arbeid’ (CRvB, RSV 1973/204 en 224) 

• ‘Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het geheel van 
omstandigheden, waarmee de werknemer in de werksfeer wordt 
geconfronteerd, waarbij tevens betekenis toekomt aan de persoon of 
houding van de werkgever, leidinggevende of collega’s’ (CRvB, RSV 
1974/257 en 1976/217)  

  



Situatieve (latente) 
arbeidsongeschiktheid: 

 

• Dit is de situatie dat een werknemer ziek wordt in verband met 
omstandigheden op het werk, zich volledig goed voelt zolang hij thuis zit, 
maar direct weer ziek zou worden als hij zijn werk zou hervatten zonder dat 
verandering is gekomen in de ziekmakende omstandigheden 

 

• Psychische klachten zowel als fysieke klachten 

    Voorbeelden van mogelijke oorzaken van latente arbeidsongeschiktheid: 

-   Kapperseczeem 

-   Sick Building Syndroom 

-   Arbeidsconflict 



 

Centrale Raad van Beroep (CRvB): 
 

   Situatieve arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek waarbij 
doorslaggevend is of op grond van medische gegevens met een grote 
mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat bij en als 
gevolg van werkhervatting wederom uitval wegens ziekte zal  

   plaatsvinden en/of dat werkhervatting tot schade van gezondheid zal  

   leiden 

   (NB: het gaat hier om een situatieve arbeidsongeschiktheid die valt onder 
het ziektebegrip van art 19 ZW en daarmee ook onder het ziektebegrip 
van art 7:629 BW. Deze gevallen worden ook wel aangeduid als 
‘medisch situatief arbeidsongeschikt’.) 

 

  

 



• Ook de civiele rechter heeft meermaals situatieve arbeidsongeschiktheid als 
ziekte in de zin van art. 7:629 BW aanvaard. 

     

Hof Leeuwarden 12 juli 2006 onder verwijzing naar rechtspraak van de CRvB: 

‘dat onder situatieve arbeidsongeschiktheid gewoonlijk wordt gedoeld op de 
situatie dat er niet sprake is van een objectief vastgestelde ziekte of gebrek, 
waaruit een verhindering om de bedongen werkzaamheden te verrichten 
voortvloeit, doch van ziekmakende arbeidsomstandigheden, meestal gevormd 
door een arbeidsconflict. Een dergelijke vorm van ongeschiktheid wordt in de 
jurisprudentie wel met arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte gelijk 
gesteld, met name wanneer uit het ingewonnen deskundigenbericht blijkt dat na 
hervatting van de werkzaamheden direct uitval wegens ziekte zal plaatsvinden 
en/of dat werkhervatting tot schade van de gezondheid zal leiden.’  

 

 
 



Arbeidsverzuim en arbeidsconflict: 
STECR-Werkwijzer Arbeidsconflicten 

Versie 6, oktober 2014  



Bezwaren NVAB tav STECR 

• Zorg of de gezondheidskundige advisering door de bedrijfsarts in de 
werkwijzer nog wel voldoende aan bod komt 

• Zorg over de wijze waarop commitment voor het advies van de 
bedrijfsarts tot stand komt en wat daarvoor vereist is 

• De ‘evidence’ voor de aanbevolen interventies in de werkwijzer is te 
beperkt 

• Kennisgeving NVAB maart 2015 dat zij haar leden niet gebonden 
acht aan de nieuwe werkwijzer 



Conclusie overleg NVAB en STECR 

• De gezondheidskundige adviezen van de BA kunnen goed gecombineerd 
worden met de juridische insteek van de werkwijzer 

• De werkwijzer laat de BA alle ruimte om ten aanzien van het verkrijgen van 
commitment voor een advies een eigen professionele afweging te maken. 
De BA hoeft niet vooraf van de werkgever toestemming voor zijn advies te 
krijgen 

• Om te handelen volgens de werkwijzer is een absolute voorwaarde dat de 
BA een ondubbelzinnig advies geeft over de vraag of de werknemer zijn 
werk wegens ziekte verzuimt 

• De NVAB zal met een eigen richtlijn Arbeidsconflicten komen die zich vooral 
richt op (evidence-based) interventies die de BA kan adviseren 
 

• (Op basis van het overleg en de gezamenlijke toelichting heeft het NVAB-
bestuur het advies om de 6e versie van de werkwijzer niet te gebruiken 
ingetrokken / gezamenlijk verklaring NVAB en STECR november 2015) 



 
STECR 

• Best practice based’ richtlijn (niet evidence based) 
• Van belang voor het bepalen van de wederzijdse rechten en 

plichten van WG en WN 
• Geen wettelijke status / formele richtlijn, echter voor UWV en 

jurisprudentie normerend bij de toets op reïntegratie-inspanningen 
van WG en WN 

• Toepassing allesbehalve vrijblijvend en kent een bredere doelgroep 
dan alleen de bedrijfsarts (die wel centraal staat) 
 



 
Veranderingen STECR, versie 6  

15 oktober 2014 

 
• Interventieperiode zo kort mogelijk 
• Meer aandacht voor de oplossing in plaats van de 

ongeschiktheidsvraag 
• Rol van verschillende actoren  
• Vergroten aandacht (dubbel)rol bedrijfsarts 
• Beschreven advies bij geen ziekte 
• Mediation is toegespitst op arbeidsmediation als specialisme 

 



 
Doelstelling STECR 

• Het overzichtelijk(er) maken van het beoordelingsproces van een 
ziekmelding die gepaard gaat met een arbeidsconflict door invoering van 
het ‘drie-variantenmodel’ 

• Een scherp onderscheid aan te brengen tussen de medische beoordeling 
van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte enerzijds en het re-
integratie- en werkhervattingsadvies anderzijds (de medische beoordeling 
‘ziek/niet ziek’ kan en mag niet afhangen van de vraag of de ziekmelding 
voortkomt uit een arbeidsconflict. Het antwoord op die vraag kan echter wel 
van belang zijn in de daarop volgende adviesfase 

• Het geven van aandacht aan de actoren die in ‘de keten van professionals’ 
op enigerlei wijze een rol spelen bij arbeidsconflicten 

• De bedrijfsarts dient ook te adviseren in geval geen sprake is van 
arbeidsongeschiktheid door ziekte 
 



Spreekuur BA 

Wanneer de WN zich op het SU van de BA meldt, is het primair de 
taak van de BA de WG te adviseren omtrent de vraagstelling of de WN 
– in de wettelijke terminologie – door ziekte verhinderd is de bedongen 
arbeid te verrichten 
Er zijn twee mogelijkheden: ja of nee 
Omdat deze vraag eerst moet worden beantwoord, gaat hij vooraf aan 
de vraag of mogelijk (ook) sprake is van een arbeidsconflict.  
NB: deze volgorde is niet bedoeld om de volgorde van het gesprek 
voor te schrijven, er is slechts voor gekozen omdat de BA bij een 
ziekmelding al dan niet gekoppeld aan een arbeidsconflict allereerst 
moet beoordelen of er sprake is van ziekte  



 
Spreekuur BA 

 
Als de WN naar het oordeel van de BA door ziekte is verhinderd de 
bedongen arbeid te verrichten, rijst eveneens de vraag of (ook) sprake 
is van een arbeidsconflict 
Zo nee: Volstaan kan worden met een advies in het kader van WVP 
Zo ja: Daarnaast  zal de in de Werkwijzer beschreven aanpak 
(‘tweesporenbeleid’) moeten worden gevolgd 



Te onderscheiden stappen 

 
• Stap 1: Werknemer verschijnt op spreekuur bedrijfsarts 
• Stap 2: Medische beoordeling of de werknemer al dan niet door ziekte niet 

kan werken  
• Stap 3: Is sprake van een arbeidsconflict? 

 
 





Advies BA 

 
 
Na het medisch oordeel dient advies te worden gegeven in de vorm 
van een: 
• reïntegratieadvies en/of een 
• werkhervattingsadvies en/of een 
• interventieplan  



‘Hoor en wederhoor’ 

• Alvorens advies dienen zowel WG als WN hun visie op het conflict 
te hebben gegeven 

• WG dient tijdig door BA te worden geïnformeerd over hetgeen de 
WN over het conflict naar voren heeft gebracht 

• BA dient het door de WG of door de WN geschetste feitencomplex 
bij de andere partij te checken alvorens hij conclusies (niet met 
betrekking tot de inhoud, maar met betrekking tot het proces) trekt 
als basis voor zijn advies 

• Indien het voorgenomen advies arbeidsrechtelijke gevolgen heeft 
dient hiervoor draagvlak te zijn bij WG 
 



De interventieperiode 

• Korte periode (één tot twee weken) waarin de WN met behoud van 
loon en overige arbeidsvoorwaarden wegblijft van werk, zonder dat 
dit als ziekte, vakantie of verlof wordt aangemerkt 

• Een interventieperiode vraagt commitment van WG vanwege de 
loonconsequenties 



Gespreksinterventie 

• Tweesporenbeleid van STECR: het medisch probleem en het 
arbeidsconflict dienen zoveel als mogelijk gelijktijdig te worden 
aangepakt 

• Dit geldt ook voor WN met (zware) psychische klachten  
• Voor WN geldt de verplichting om betrokken te zijn bij het proces tot 

werkhervatting en niet passief af te wachten 
• Initiatief tot gesprek ligt in eerste instantie bij de WG, maar ook van 

de zieke WN kan een proactieve houding verwacht worden 
• Hoe langer een conflict duurt, hoe moeilijker het is op te lossen 

(indicatie voor toepassing van mediation) 



Overige actoren 

• Huisarts  
• Casemanager 
• (Medisch) specialist 
• Arbeidsdeskundige 
• Psycholoog 
• Mediator 

 



Interdisciplinaire samenwerking 

• De kenniskring adviseert de betrokken professionals voor zover 
mogelijk tijdig en adequaat met elkaar te communiceren en met 
elkaar samen te werken, met behoud van ieders 
(beroeps)verantwoordelijkheid, onder andere die ten aanzien van 
het beroepsgeheim 

• Rol huisarts en bedrijfsarts: Bij verschil van mening tussen de HA en 
de BA over inzetbaarheid is het advies van de BA doorslaggevend; 
hij hoeft de WN namelijk niet ‘hersteld’ te verklaren om hem weer 
aan het werk te laten gaan. Het gaat erom dat de WN met de 
eventueel vastgestelde medische beperkingen toch nog (medisch 
verantwoord) kan werken  



Juridisch kader 

• Positie van de BA (medische beoordeling of sprake is van ziekte en 
vervolgens daaraan gekoppeld advies, waarbij de BA zich bewust 
dient te zijn van de arbeidsrechtsrechtelijke implicaties van dat 
advies zowel voor WG als voor WN) 

• Uiteindelijk is beslissend wat de WG en de WN zelf doen met het 
advies van de BA 

• WG en WN mogen van de BA verwachten dat hij adviseert conform 
de geldende richtlijnen van de NVAB en de Werkwijzer 

• BA dient zich te onthouden van adviezen die gaan in de richting van 
een in de ogen van de BA wenselijk einde van de 
arbeidsovereenkomst en/of adviezen aan de WG om jegens de WN 
arbeidsrechtelijke sancties toe te passen 



Kanttekeningen bij STECR 

• Adviezen over de interventieperiode (vetorecht van WG vanwege 
vereiste commitment / perspectief voor oplossing, de ‘glazen bol’) 

• Adviezen over mediation (Pel-vuistregels en de motiveringsplicht) 
• Spanningsveld niet geven van arbeidsrechtelijke adviezen door BA 
• Dreigende uitval door ziekte 
• Omissie: het niet meer beschrijven van de situatie waarin 

werknemer niet met werkgever in gesprek wil en zich daarbij 
verschuilt, al dan niet met ondersteuning van de curatieve sector, 
achter zijn medische problematiek 



STECR-toets ex art. 7:629 BW (versie 5, februari 2010) 

Met name in situatie C (de ziekmelding is een direct gevolg van een 
arbeidsconflict): 

 
1. Zijn er op dit moment medische beperkingen voor de bedongen  
    arbeid? 
2. Zo nee, is naar beoordeling van de bedrijfsarts te verwachten dat in             
    geval van werkhervatting zeer waarschijnlijk en vrijwel onmiddellijk    
    significante medische beperkingen zullen optreden? 
 
Indien 1 of 2 bevestigend: arbeidsongeschiktheid ‘ten gevolge van ziekte als 
bedoeld in de wet’ 
Indien 1 en 2 ontkennend: geen arbeidsongeschiktheid ‘ten gevolge van ziekte 
als bedoeld in de wet’ 



STECR-toets ex art. 7:629 BW (versie 5, februari 2010) 

• Eerste vraag sluit aan op art. 19 Ziektewet 
• Tweede vraag heeft betrekking op ‘latente’ ziekte (medische 

situatieve arbeidsongeschiktheid) 
• Hoge Raad heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of een 

situatie van te verwachten (her)uitval (dreigende fysieke en/of 
psychische klachten) tevens ziekte in de zin van art. 7:629 BW kan 
zijn. 

• CRvB en Hof hebben wel bevestigd dat latente ziekte onder het 
bereik van art. 19 ZW kan vallen en daarmee onder het ziektebegrip 
van art. 7:629 BW 

• In versie 5 leek STECR met vraag 2 de lijn van CRvB en Hof te 
volgen  



Uit de mediationpraktijk 

• Bij conflictverzuim door WG en WN ervaren onduidelijkheid over de 
status en regelgeving 

• De door WG en WN ervaren (onafhankelijke) positie van de BA 
• Parallelle trajecten (medisch en mediation) 
• Ontvangen van (soms tegengestelde) adviezen van professionals 
• Door WG en WN ervaren controleverlies 
• Vooraf benoemen van doelstelling mediation werkt belemmerend 
• Ziekte is bijna altijd secundair: onderliggende problematiek: 

relatievraagstuk, functioneringsproblematiek 
• Contacten mediator en BA?  



Parallelle trajecten  

Samenloop: medisch (arbo) en mediation 
• Terugkoppeling rapportage spreekuur bedrijfsarts 
• Bewaken administratieve stappen WVP 
• Bewaken einddoel reïntegratie 
• Wat in geval van (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid? 
• Wat in geval van mengbeeld? (niet medische situatieve 

arbeidsongeschiktheid en feitelijk medische beperkingen (fysieke 
en/of psychische problematiek) 

• Mengbeeldgevallen bij langdurige uitval in relatie tot WVP-
verplichtingen  
 



Reïntegratieblokkerende adviezen 

 
• Het oplossen van het conflict is een voorwaarde voor reïntegratie 
• De reïntegratie en de conflictbemiddeling worden gelijktijdig uitgevoerd 
• Het één dient het ander niet te blokkeren 
• Dit is het geval als het oplossen van het conflict als voorwaarde wordt 

gesteld voor werkhervatting (volgens de RIV-toets van het UWV is het 
advies dan een reïntegratieblokkerend advies en een loonsanctie waard, 
mocht het ooit tot een WIA-aanvraag komen 

• Aandacht voor eventuele aan het advies van de bedrijfsarts voor inzet van 
mediation door andere behandelaars gegeven contraire adviezen, zoals de 
psycholoog, de coach 



Factoren die een rol kunnen spelen in het 
ontstaan van een arbeidsconflict 

• Problemen binnen de groep (groepsdynamiek) 
• Communicatiepatronen (relatie) 
• Vertrouwensbreuk 
• Niet uitgesproken ruzies 
• Verminderde coördinatie en samenwerking 
• Overtreden gedragsregels 
• Botsing van karakters 
• Geslachts- en leeftijdsverschillen 
• Veronderstellingen over de ander 
• Machtsmisbruik 
• Te veel of te weinig werk 
• Gebrek aan overleg 
• Gedwarsboomde ambities (uitgebleven promotie / demotie) 
• Onzekerheid over takenpakket, verantwoordelijkheid  

 
 



Communicatiemuur 

                       Bedoeld   ≠ Gezegd 
                       Gezegd    ≠ Gehoord 
                       Gehoord  ≠ Begrepen 
                       Begrepen ≠ Akkoord 
                       Akkoord   ≠ Gedaan   



Glasl  

• Rationele fase 
    samen oplossen (win-win) 
• Emotionele Fase 
    winnen of verliezen 
• Vechtfase 
    verlies-verlies  

 



Rationele fase 
 

WIN-WIN 

Emotionele fase 
 

WIN-LOSE 

Strijd fase 
 
LOSE-LOSE 

Kenmerken Meer samen- 
werking dan 
competitie 

Meer competitie dan 
samenwerking 

Geen samen-
werking meer 
mogelijk 

Eigen 
sturingsinvloed 

Sturingsinvloed 
anderen 

afnemend 

toenemend 



Mediation 

Mediation kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties: 
• Het conflict speelt al enige tijd 
• Het lukt partijen niet (meer) om er zelf uit te komen 
• Er zijn derden bij het conflict betrokken, zoals collega’s of juristen 
• Het conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt 
• Door het conflict zal de duur van de arbeidsongeschiktheid 

toenemen 
• Het conflict is ontstaan door pesten of naar aanleiding van 

(seksuele) intimidatie 
• Partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsrelatie 



Mediator 
• Autonoom 
• Onafhankelijk 
• Neutraal 
• Meervoudig partijdig / tussenpartijdig  
• Proces- en gespreksbegeleider (regie) 
• Eigen hulpmiddelen bij het analyseren van een conflict 
• Eigen arsenaal van interventies 
• Diverse stijlen (evaluatief vs faciliterend) 
• Inhoud 

 
 

 



Elementen van de Harvard-methode 

• Onderscheid maken tussen het probleem en de 
personen 

• Aandacht richten op belangen en niet op het innemen 
van posities 

• Streven naar oplossingen in wederzijds belang 
• Zoeken naar objectieve criteria 



Structuur van het mediationproces 

 
• Intake-gesprekken (pre-mediation) 
• Startfase 
• Exploratiefase 
• Onderhandelingsfase 
• Afronding 
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