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O P I N I E
 

Duurzame re-integratie moet 
leidend zijn bij verzuimbegeleiding

Waarschijnlijk aangejaagd door de crisis zien we 

steeds meer een repressief, korte termijn 

ziekteverzuimbeleid dat erop gericht is om 

werknemers óf zo snel mogelijk weer aan het werk 

te krijgen óf zo snel mogelijk van ze af te komen om 

de financiële risico’s af te wenden. Geen middel 

wordt hierbij onbenut gelaten:

• Werknemers worden nauwelijks nog in vaste 

dienst genomen. De maatregelen rond ziekte zijn 

een van de belangrijkste oorzaken van de grote 

verschuiving van vaste contracten naar 

flexcontracten van de laatste jaren.

• Alle mogelijke (il)legale constructies worden 

gebruikt om werknemers met een vast 

dienstverband toch gedurende de eerste twee 

ziektejaren te ontslaan. 

• We zien een schending van de strikte scheiding 

van taken van degene die in het bedrijf 

verantwoordelijk is voor het verzuim en de 

bedrijfsarts. Zoals het vragen naar 

medicijngebruik en oordelen over welk werk er 

met beperkingen kan worden gedaan.

• Grote druk op zieke werknemers om (te) snel 

weer aan het werk te gaan.

• Allerlei schendingen van privacy-regels rond 

medische dossiers.

• Het inschakelen van niet-gecertificeerde 

arboartsen of nietszeggende verzuimbedrijven.

Terug naar gedegen, duurzame re-integratie 
Het lijkt evident dat deze trend moet worden 

gestopt en dat er in bedrijven op een normale, 

fatsoenlijke manier wordt gewerkt aan een laag 

ziekteverzuim. Niet: zo snel mogelijk weer aan het 

werk of zo snel mogelijk richting einde 

dienstverband. Wel: goede preventiemaatregelen 

en op basis van fatsoen en vertrouwen werken aan 

gedegen, duurzame re-integratie. Gewoon goed 

werk noemen wij dat binnen de FNV. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit prettiger is voor mensen en op de 

langere termijn het ziekteverzuim zal terugdringen. 

De aanvankelijk goed bedoelde 
maatregelen als twee jaar loon-
doorbetaling bij ziekte en de 
Wet Verbetering Poortwachter 
blijken een giftige cocktail te 
zijn die ervoor heeft gezorgd 
dat werkgevers juist niet 
investeren in duurzame  
re-integratie van zieke werk-
nemers. Schending van privacy, 

ondeskundigen op de stoel van de bedrijfsarts en intimidatie 
van zieke werknemers is aan de orde van de dag. Volgens 
Paul van den Boom (FNV) is het hoog tijd om de discussie 
te starten over hoe het huidige systeem rond ziekteverzuim 
functioneert. 

Er is structureel van alles mis met de manier hoe in 

Nederland wordt omgegaan met zieke werknemers. 

Een andere conclusie is niet mogelijk gezien de 

ervaringen met ziekteverzuim die FNV Bond-

genoten de laatste jaren op een rijtje zette. Het 

Meldpunt Verzuimbegeleiding dat afgelopen  

zomer geopend werd, leverde meer dan 6.000 

meldingen op van geweigerde ziekmeldingen, 

werkgevers die doktertje spelen, intimidatie, niet 

onafhankelijke bedrijfsartsen, privacyschendingen 

en ga zo maar door. 

Giftige cocktail voor zieke werknemers
 Volgens ons vormen alle goed bedoelde maat-

regelen en financiële prikkels van de afgelopen 

jaren samen een giftige cocktail, die ervoor heeft 

gezorgd dat werkgevers juist niet investeren in 

duurzame re-integratie van werknemers. Zagen  

we aanvankelijk dat de maatregelen leidden tot 

meer investeringen en duurzame verlaging van het 

ziekteverzuim, de laatste jaren zien we een radicale 

omslag. 
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Om te beginnen moeten voor alle werknemers - 

vast, tijdelijk, uitzend, uit Nederland of uit andere 

landen - de volgende uitgangspunten gaan gelden:

• Altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, 

deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke 

financiering van de bedrijfsarts is daar 

onlosmakelijk mee verbonden. 

• De privacyregels worden gerespecteerd en er 

wordt streng gecontroleerd op de schending 

hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en 

andere medici, casemanagers en verzekeraars. 

• Scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid: 

alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of 

iemand ziek is. Nooit mag een werkgever of ieder 

ander voor doktertje spelen. 

Discussie over de juiste prikkels
Wij zijn ons ervan bewust dat dergelijke maatregelen 

voor een groot deel het symptoom bestrijden. Zolang 

het systeem blijft uitnodigen tot sturen op het op de 

korte termijn terugdringen van ziekteverzuim, zal een 

deel van de werkgevers volharden in een hard 

repressief verzuimbeleid en onafhankelijke beoorde-

lingen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Het 

lijkt de hoogste tijd om ook een fundamentele 

discussie te gaan voeren over hoe het huidige systeem 

rond ziekteverzuim functioneert. Het systeem van 

maatregelen als twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, 

Arbo, Poortwachter, Ziektewet en WIA loopt vast en 

geeft niet meer de juiste prikkels voor duurzame 

re-integratie. Maar wat dan wel? FNV in beweging 

gaat deze discussie graag aan. 

1% ziekmelden en reacties uit het veld
werknemer na 104 weken geen recht 

meer heeft op loon en ontslagen kan 

worden, komt dan van een koude 

kermis thuis”, klopt in theorie 

helemaal. Toch zien en horen wij in 

onze praktijk verhalen van werk-

nemers die deze route doorlopen 

hebben. Weliswaar niet de ‘duizenden’ 

die soms (niet door ons) gesuggereerd 

zijn, maar toch. De praktijk is weer-

barstig, zeker bij arbeidsongeschikt-

heid. Een uurtje bladeren in de meer 

dan 6.000 reacties op ons meldpunt 

toont dat aan. Talrijke heftige, 

shockerende en vooral verdrietige en 

boosmakende reacties waarvan er vele 

inderdaad “helemaal niet waar kunnen 

zijn”. Eigenlijk zou ik u die reacties 

ook willen laten lezen, maar ja, die 

privacyregels hè…

Paul van den Boom, 

beleidsadviseur Sociale Zekerheid 

van FNV Bondgenoten.

FNV Bondgenoten is het afgelopen 

jaar verschillende malen naar buiten 

getreden met verhalen over mis-

standen rond verzuimbegeleiding. 

Vaak trokken wij daarbij gezamenlijk 

op met het programma Zembla. Dit is 

een bewuste strategie omdat wij alle 

ervaringen die ons vanuit de praktijk 

bereiken onder de aandacht willen 

brengen en een discussie willen 

starten. We willen werknemers die 

slachtoffer zijn van misstanden een 

stem geven en uiteindelijk zaken 

veranderen: in de wetgeving en in de 

praktijk. 

Heftige reacties

Inmiddels zijn er drie uitzendingen 

van Zembla geweest en vele 

publicaties in dagbladen en op 

televisie over dit onderwerp. Dit riep 

veel, vaak heftige, reacties op ‘in het 

veld’. Vaak waren mensen geschokt. 

Soms waren mensen ook oprecht 

verontwaardigd: “Hoe kan FNV dit nu 

roepen, dit is echt onzin, dit kan 

helemaal niet”. Ook in dit blad lazen 

wij enkele pittige reacties op de 

uitingen van FNV over 1% ziek-

meldingen. Wat wij het afgelopen jaar 

echter gemerkt hebben, is een enorm 

gat tussen theorie en praktijk. De 

Zembla-uitzendingen gingen daar 

grotendeels over: Het kan helemaal 

niet dat anderen dan bedrijfsartsen 

naar medische gegevens vragen en  

die opslaan (Zembla 1), dat software 

zo lek is als een mandje (Zembla 2) en 

dat verzekeraars medische dossiers 

opvragen om ziekmeldingen te 

beoordelen (Zembla 3). Maar de 

praktijk is anders.

De praktijk is weerbarstig

Zo ook 1% ziekmelden. De uitspraak 

in nummer 1 van dit blad van Pascal 

Willems: “De werkgever die in de 

veronderstelling verkeerde dat de 


