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Programma

• NVAB* richtlijn Conflicten in de werksituatie vs. STECR Werkwijzer 
Arbeidsconflicten

• stellingen

* Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

• zesde versie (oktober 2014)

• bedrijfsartsen/verzekeringsartsen gebruiken STECR Werkwijzer bij 
beoordeling wel/niet arbeidsongeschikt wegens ziekte

• bedrijfsarts via tuchtrecht gebonden; UWV arts via Beleidsregels 
beoordelingskader poortwachter

• gemotiveerde afwijking mag



628 november 2019 - 6

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Doel

• beperken arbeidsverzuim en bevorderen snelle, verantwoorde en duurzame re-
integratie

• bevorderen consensus arbo- en andere professionals hoe te adviseren m.b.t. 
arbeidsconflicten

• de medicaliseren: accent op oplossen conflict, zo min mogelijk op 
arbeidsongeschiktheidsvraag

• zelf oplossend vermogen stimuleren
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Definitie arbeidsconflict 

"Twee individuen, één individu en 
een groep of twee groepen, binnen 
de grenzen van een 
arbeidsorganisatie, hebben een 
arbeidsconflict als tenminste één 
van de partijen vindt dat de andere 
partij haar dwarsboomt of ergert. 
Dit kan betrekking hebben op 
arbeidsinhoud, 
arbeidsverhoudingen, 
arbeidsomstandigheden of 
arbeidsvoorwaarden".
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Stroomschema van 3 stappen

1. werknemer meldt zich ziek, stelt verhinderd te zijn de 
bedongen arbeid te verrichten en gaat naar spreekuur 
bedrijfsarts

2. bedrijfsarts beoordeelt of de verhindering het gevolg is 
van ziekte, of niet

3. bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van een 
arbeidsconflict
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

spreekuur nav 
ziekmelding: 

ziek?

arbeidsconflict
?

arbeidsconflict

ja

nee

advies + Wvp

advies + evt 
interventieplan

advies + Wvp + evt 
interventieplan

ja

nee
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 

Bezwaren NVAB tegen STECR Werkwijzer (1/2)

• te juridische benadering ten koste van gezondheidskundige afwegingen

• ziekmelding als uitgangspunt te nauw in verhouding tot bredere rolopvatting bedrijfsarts 
(beschermen / bewaken / bevorderen  gezondheid werkenden)

• onterecht onderscheid beoordelende rol (Wvp) en adviserende rol (zorgplicht) bedrijfsarts

• commitment werkgever t.a.v. interventieperiode op gespannen voet met onafhankelijkheid 
bedrijfsarts

• STECR is practice based. NVAB wil: evidence based
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STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Bezwaren NVAB tegen STECR Werkwijzer (2/2)

• aanvankelijk negatief advies NVAB t.a.v. STECR Werkwijzer; later 
ingetrokken met uitgangspunt dat STECR bedrijfsarts niet 
belemmert in uitvoering kerntaak*

• NVAB werkte ondertussen aan eigen richtlijn

• resultaat: richtlijn Conflicten in de werksituatie (“Richtlijn”), 
gepubliceerd per 1 juli 2019 (zie www.nvab-online.nl)

* gezamenlijke verklaring STECR en NVAB 19 november 2015
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Verhouding Werkwijzer en Richtlijn
• Professioneel Statuut van bedrijfsarts schrijft voor dat bedrijfsarts 

werkzaam is conform richtlijnen en standaarden die algemeen aanvaard 
zijn door de beroepsgroep

• Richtlijn deel professionele standaard, Werkwijzer niet

• Richtlijn geautoriseerd door NVAB, bindende status (afwijking 
beargumenteren en documenteren)

• Werkwijzer niet geautoriseerd door NVAB, blijft bestaan als practise based 
leidraad

• Richtlijn ook voor arbeids- en organisatiedeskundigen, management van 
organisaties. Werkwijzer noemt ook huisarts, casemanager, mediator en 
advocaat
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Richtlijn Conflicten in de werksituatie
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Richtlijn - introductie
• doelstelling: 

– ondersteunen van bedrijfsarts
– voorkomen conflicten
– komen tot constructieve oplossing

• definitie conflict: vrijwel gelijk aan definitie STECR Werkwijzer 

• typering van conflicten:
– horizontaal conflict: medewerker en een of meer collega’s
– verticaal conflict: medewerker en leidinggevende 
– conflict tussen medewerker en organisatie
– conflict op basis van pesten, seksuele intimidatie, agressie of 

(verbaal) geweld
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Richtlijn – vijf vragen

De Richtlijn beantwoordt vijf vragen 

conflictdiagnostiek en medische diagnostiek:
1. wat zijn diagnostische criteria voor 

– conflict
– overspanning of burn-out

interventies bij conflict:
2. welke factoren voorspellen het beloop?
3. wat is (kosten)effectiviteit van interventies?

preventie:
4. welke factoren voorspellen ontstaan conflict?
5. wat is (kosten)effectiviteit van preventieve interventies?
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Richtlijn – drie situaties

De Richtlijn onderscheidt drie situaties

1.waarschijnlijk sprake van conflict; geen ziekmelding
2.waarschijnlijk sprake van conflict; met ziekmelding
3.preventie van conflicten

• deze situaties zijn uitgewerkt in Hoofdstukken
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Richtlijn - structuur
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Richtlijn – onderdelen structuur

I I
IA

B

C

D

A
B
C
D

Consult
Diagnose
Interventie
Evaluatie

I

I
I

Individueel consult

Preventie van conflicten
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Richtlijn – vereenvoudigde structuur

I. Individueel consult II. Preventie van 
conflicten

A. Consult  

B. Diagnose  

D. Evaluatie

C. Interventie
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I.A. Consult

• werknemer raadpleegt bedrijfsarts i.h.k.v.:
1. verzuimbegeleiding na ziekmelding
2. arbeidsomstandighedenspreekuur, geen ziekmelding
3. verwijzing huisarts of eerstelijns psycholoog (LESA*), geen 

ziekmelding

* Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Overspanning en burn-out

Structuur
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I.B. Diagnose
• conflictdiagnostiek

– vaststellen van het conflict
– typering van het conflict
– beoordelen van de ernst van het conflict (escalatieladder Glasl)
– onderzoeken van de voorspellers voor afloop

• medische diagnostiek
– impact van conflict op gezondheid
– overspanning of burn-out? 
– co-morbiditeit
– beroepsziekte of depressie?

• bij arbeidsongeschiktheid adviseert bedrijfsarts ziekmelding, als deze nog 
niet heeft plaatsgevonden

Structuur
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I.C. Interventie - introductie

• in geval van ziekte:
– houdt bedrijfsarts bij bepalen interventie rekening met in ziekte gelegen, 

tijdelijke factoren, die aanpak conflict belemmeren of uitstel conflictoplossing 
noodzakelijk maken

– geeft bedrijfsarts advies over re-integratieactiviteiten

• bedrijfsarts bespreekt met partijen in welke mate de ziekmelding en/of 
mogelijke stopzetting van de loondoorbetaling een rol spelen bij escalatie van 
het conflict

Structuur
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I.C. Interventie - fasering

ernst en impact van conflict leidend voor interventie; 
3 fasen ("stepped care"):

fase 1: conflict nog niet geëscaleerd

fase 2: standpunten zijn verhard; bedrijfsarts verwijst
naar onafhankelijke gespreksleider

fase 3: conflict is ernstig geëscaleerd, bedrijfsarts 
adviseert onafhankelijke geïnstitutionaliseerde derde 
van buiten organisatie, bv. een mediator

Structuur
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I.C.1 Fase 1 - conflict nog niet geëscaleerd

• bedrijfsarts begeleidt partijen afzonderlijk in 
conflictmanagement 
– igv verticaal conflict, machtsongelijkheid? 
– bedrijfsarts kan afzonderlijke begeleiding adviseren 

(psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werkende of 
andere professional gespecialiseerd in 
conflictmanagementstijl)

– bedrijfsarts kan adviseren onafhankelijke gespreksleider 
in te schakelen

• time-out of interventieperiode (maximaal twee weken) in 
geval van hoog opgelopen emoties

Structuur

fasering
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I.C.1 Fase 2 - standpunten zijn verhard

• bedrijfsarts verwijst naar interne of externe onafhankelijke 
gespreksleiders met instemming partijen, zoals:

– onafhankelijke derde in de organisatie, bv. HR-medewerker, OR-
lid, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige

– geïnstitutionaliseerde derde in de organisatie, bv. een 
vertrouwenspersoon of ombudsman

– geïnstitutionaliseerde interne klachtenfunctionaris
– externe, professioneel getrainde conflictbemiddelaar, bv. een 

mediator of arbeids- en organisatiepsycholoog

• time-out of interventieperiode (maximaal twee weken) in geval 
van hoog opgelopen emoties

Structuur

fasering
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I.C.1 Fase 3 - conflict is ernstig geëscaleerd

• bedrijfsarts adviseert inschakelen onafhankelijke 
geïnstitutionaliseerde derde van buiten de organisatie, bv. een 
mediator

• doel: alsnog tot gezamenlijke oplossing te komen en om juridische 
procedure te voorkomen

Structuur

fasering
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I.C. Interventie - overige

• igv conflict tussen werkende en organisatie zonder 
betrokkenheid specifiek persoon en sprake van 
(veronderstelde) misstand > vertrouwenspersoon. 
Bedrijfsarts informeert over klokkenluidersbeleid 
werkgever

• bij pesten en seksuele intimidatie wordt beleid werkgever 
volgens Arbobesluit gevolgd

• bij agressie of (verbaal) geweld volgt bedrijfsarts 
Multidisciplinaire richtlijn Agressie en geweld in de 
werksituatie

Structuur

fasering
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I.D Evaluatie

• de bedrijfsarts evalueert na 2 tot 4 weken in hoeverre een 
werknemer in staat is conflict op te lossen en adviseert over 
passende/eventueel aanvullende interventies

• bij ziekte wordt volgens richtlijn Psychische problemen bij ieder 
contact het proces van herstel beoordeeld

Structuur
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II Preventie van conflicten

• op basis van de RI&E

• signaleren van aanwezigheid 
conflicten in de werksituatie

• bedrijfsarts overweegt om i.h.k.v verzuimbegeleiding met bedrijf 
afspraken te maken over de loondoorbetaling bij conflicten in de 
werksituatie, zodat de bedrijfsarts bv. vrijstelling van werk kan 
adviseren

Structuur
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II Preventie van conflicten

Risicofactoren 

• ongewenst gedrag (beleid?)

• werk- en rusttijden (duidelijke afspraken?)

• omgevingsfactoren (lawaai, hoge temperatuur, slechte luchtkwaliteit)

• organisatiefactoren die kans op conflicten vergroten

• organisatiefactoren die kans op conflicten verkleinen



28 november 2019 - 31

II Preventie van conflicten

Preventieve interventies

• na uitvoering RI&E adviseert bedrijfsarts interventies op basis van 
Plan van Aanpak uit te voeren. Stemt af met arbeids- en 
organisatiedeskundige.

• bedrijfsarts kan intensieve conflictmanagementtraining voor 
werknemers en leidinggevenden adviseren, indien blijkt dat binnen 
een onderneming relatief veel conflicten spelen

Evaluatie

• de bedrijfsarts evalueert bovenstaande maatregelen regelmatig
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Conclusies t.a.v. Richtlijn

• richt zich op preventie en rol bedrijfsarts

• van toepassing vóór ziekmelding

• heldere lijnen voor oplossing conflict

• vraagt veel van bedrijfsarts

• voorzichtig met rolverandering omgaan

• beoordeling impact conflict, overspanning/burn-out en co-morbiditeit

• advies interventieperiode niet afhankelijk commitment werkgever
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Stellingen

Stelling 1

De Richtlijn is een verbetering ten opzichte van de Werkwijzer, 
omdat deze zich ook richt op de preventieve fase en de bedrijfsarts 
een actievere rol krijgt in een eerder stadium in het proces.

Groen: eens
Rood : oneens
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Stellingen

Stelling 2

De Richtlijn is geen verbetering ten opzichte van de Werkwijzer, 
omdat te laat een onafhankelijke deskundige wordt ingeschakeld, 
waardoor het conflict nodeloos escaleert.

Groen: eens
Rood : oneens
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Stellingen

Stelling 3

De Werkwijzer zal naast de Richtlijn blijven bestaan, want deze heeft 
nog steeds een toegevoegde waarde.

Groen: eens
Rood : oneens
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Stellingen

Stelling 4

De bedrijfsarts beschikt over de vereiste vaardigheden en voldoende 
tijd om op een goede manier invulling en uitvoering te geven aan de 
Richtlijn.

Groen: eens
Rood:  oneens
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Stellingen

Stelling 5

Door de Richtlijn zal in mediation de discussie ziek/niet ziek minder 
relevant zijn.

Groen: eens
Rood:  oneens
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Bijlage: interventieplan (1/2)
Proces

• hoor en wederhoor: bedrijfsarts hoort werknemer en werkgever
• optionele interventieperiode (commitment werkgever):

– korte periode waarin niet wordt gewerkt met behoud van loon (niet ziek, 
geen vakantie, commitment werkgever)

– doel: ruimte voor bezinning en stimuleren afspraken werknemer en 
werkgever t.a.v. oplossing conflict

Advies

• gespreksinterventies: HR, bedrijfsmaatschappelijk werk, etc.
• mediation (zie volgende pagina)
• overige interventies: psychosociaal, organisatorisch, loopbaan, etc.
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Bijlage: interventieplan (2/2)

Mediation zinvol?

• conflict speelt al enige tijd
• partijen komen er zelf niet uit
• derden, bijvoorbeeld collega’s of juristen zijn bij het conflict 

betrokken
• conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt
• door conflict neemt duur arbeidsongeschiktheid toe
• conflict is ontstaan door pesten of (seksuele) intimidatie
• partijen willen spreken over beëindiging arbeidsovereenkomst

Terug
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Bijlage: escalatieladder Friedrich Glasl

Terug


