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Ziek zijn of zó zijn: 
de werknemer is zoals hij is

 ‘Ziek zijn en zo zijn’ is een terugkerend thema in het arbeidsrecht. Is een werk-

nemer arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte, of door een bepaalde eigenschap? 

Het onderscheid tussen ziek zijn (functieongeschiktheid voortkomend uit een 

ziekte of gebrek) en zo zijn (functieongeschiktheid voortkomend uit iemands 

eigenschappen, mentaliteit of instelling) is soms moeilijk te maken.

Dit blijkt ook uit een uitspraak van de Rechtbank 

Noord-Nederland op 17 oktober 20141. In deze zaak 

is werknemer op 1 september 1989 bij een fietsen-

winkel in dienst getreden in de functie van monteur. 

Werknemer stottert van jongs af aan ernstig en het 

volgen van diverse trainingen hebben hier geen 

positief effect op gehad. Vanwege het stotteren  

is hij vanaf het begin van zijn werkzaamheden 

gevrijwaard van het voeren van telefoongesprekken. 

Dove werknemer moet telefoneren
Dan wordt de fietsenwinkel overgenomen: de 

nieuwe werkgever verlangt van de werknemer 

meer zelfstandigheid in zijn functie en daarbij  

hoort volgens hem ook het voeren van telefoon-

gesprekken. Werknemer weigert dit en meldt zich 

dezelfde dag nog ziek met psychische klachten. 

Werkgever accepteert de ziekmelding niet en  

vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. 

Het UWV oordeelt dat de werknemer arbeids-

ongeschikt is en dat er een oplossing moet komen 

voor het arbeidsconflict. De bedrijfsarts adviseert 

werkgever hierop zo snel mogelijk te starten met 

mediation omdat er sprake is van een ‘herstel- 

belemmerend en ziekmakend arbeidsconflict’. 
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Advies: conflictoplossing
Alle pogingen om door middel van mediation tot 

een oplossing te komen stranden. De werkgever 

schakelt een arbeidsdeskundige in voor een 

arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek. De 

arbeidsdeskundige komt tot de conclusie dat het 

spreken in het openbaar een blijvende beperking  

is en dat er een oplossing voor het conflict moet 

worden gezocht. De arbeidsdeskundige acht het 

niet redelijk en billijk om van de werknemer te 

verwachten dat hij met zijn beperkingen met 

spreken ineens telefoongesprekken moet gaan 

voeren. Ook de bedrijfsarts sluit zich aan bij de 

arbeidsdeskundige en handhaaft zijn eerdere 

advies: conflictoplossing. 

De werkgever legt het oordeel van de arbeids-

deskundige en de bedrijfsarts naast zich neer en 

schakelt een andere bedrijfsarts in. De nieuwe 

bedrijfsarts heeft na zijn consult met werknemer 

een FML opgesteld waarin hij vaststelt dat werk-

nemer over duurzame mogelijkheden beschikt en 

dat de re-integratie opgestart dient te worden. 

Arbeidsovereenkomst ontbinden
Op enig moment wendt werknemer zich tot de 

rechter met een verzoek de arbeidsovereenkomst  

te ontbinden. In zijn verzoek voert hij aan dat de 

arbeidsrelatie met werkgever sinds 2008 verstoord 

is geraakt toen deze aangaf werknemer niet over  

te willen nemen en vervolgens van hem verlangde 

telefonisch contact te onderhouden met klanten.  

De werkgever verweert zich door te stellen dat de 

organisatie sinds 2008 is gekrompen en daardoor 

van werknemer meer zelfstandigheid wordt 

verlangd, zodat hij ook telefonisch contact met 

klanten moet onderhouden. 

Rechter tikt werkgever op de vingers
De kantonrechter stelt in zijn beoordeling vast dat 

werknemer in beginsel niet ziek is en dat hij is zoals 

hij is. De werkgever tracht volgens de kantonrechter 

een organisatorisch probleem via de weg van 

arbeidsongeschiktheid op te lossen. De kanton-

rechter tikt werkgever op de vingers en stelt dat 

werkgever tot de conclusie had moeten komen dat 

in de gewijzigde organisatie voor werknemer door 

zijn beperking geen plaats meer is. Vervolgens had 

een ontslagvergunning of ontbindingsverzoek 

ingediend moeten worden. De werkgever heeft in 

het gehele traject de verkeerde keuzes gemaakt en 

adviezen van de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts 

(in primo) in de wind geslagen. De kantonrechter 

ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent werk-

nemer een vergoeding toe. 

Maak onderscheid tussen ziek zijn en zo zijn
Deze zaak laat zien dat situaties van ziek zijn en zo 

zijn duidelijk van elkaar onderscheiden dienen te 

worden. De algemene conclusie is dat als een 

werknemer de capaciteiten mist voor een functie, 

dit niet kan leiden tot een aanspraak op grond van 

art. 7:629 BW; de vereiste causaliteit ontbreekt 

immers tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte. 

Door de conflictsituatie oneigenlijk over de lijn  

van arbeidsongeschiktheid te sturen, heeft de 

werkgever het arbeidsconflict langer laten duren 

dan noodzakelijk, verder verhard en de arbeids-

verhoudingen onnodig verder aangescherpt. 

Aan een werkgever worden hoge eisen gesteld in 

geval van een arbeidsconflict: van de werkgever 

wordt verwacht dat hij hier adequaat mee omgaat 

en de juiste (juridische) wegen bewandelt. In deze 

zaak heeft de werkgever steeds weer de verkeerde 

keuzes gemaakt: het conflict in de sfeer van ziek  

zijn laten hangen en daardoor niet de juiste 

juridische afslag genomen in het kader van zo zijn 

(disfunctioneren c.q. organisatorisch probleem).   
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Een organisatorisch probleem  

niet via de weg van 

arbeidsongeschiktheid oplossen


