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Het huwelijk tussen  
werkgever en werknemer 

Wat ik in andere sectoren zie, is dat er vooral geen 

belang lijkt te zijn om situaties helder te maken en dat  

er eindeloos rondom de kern van het probleem gedraaid 

wordt. Het echte probleem rondom de werknemer 

wordt niet benoemd, niet opgelost. Dat duurt vaak 

jaren. Eigenlijk is er al een scheiding van Tafel en Bed, 

onuitgesproken. Als er dan echt iets gebeurt met de 

werknemer, keren ook alle voorgaande jaren zich tegen 

deze werknemer en is er plots vanuit het niets geen 

krediet meer. Deze zogenaamde ‘zachte’ sectoren zijn 

door hun uiteindelijke effect echter harder dan de 

harde. Ook hier vaak exit werknemer met WGA.

Loonsancties
Met regelmaat zien wij loonsancties opgelegd worden 

juist omdat de werkgever heeft nagelaten adequaat te 

handelen als een werknemer in gebreke blijft met zijn 

inzet voor re-integratie. 

Als de werkgever, terwijl de werknemer zich niet 

inspande, daar dan ook nog een boete voor krijgt dan 

zijn de huwelijksrapen gaar. Einde huwelijk. Terwijl 

– hoe vreemd ook – dit als beste nog behandeld had 

kunnen worden met helderheid, het nakomen van 

afspraken en het aanspreken daarop.

Tip
Te hard, te zacht. Beiden zijn waarschijnlijk niet goed. 

De oplossing zit echter niet in minder hard of minder 

zacht. De oplossing zit meestal in meer helderheid, 

meer openheid, meer verantwoordelijkheid. En dat 

geldt voor beide partners! 

Scheiding
Verzuim leidt uiteindelijk vaak tot een scheiding. 

Verzuim is dan de oorzaak.

De minst emotionele manier voor de werkgever is  

via het UWV met een ontslagvergunning vanwege 

‘langdurige arbeidsongeschiktheid‘. Dit betekent, dat 

‘men’ het er blijkbaar over eens is, dat er geen passend 

werk beschikbaar is voor de werknemer met 

belemmeringen. Dat de werkgever daarna nog een ton 

of twee aan alimentatie in de vorm van een verhoogde 

WGA-premie gaat betalen, doet aan de feestvreugde  

op het scheidingsfeestje niets af. Niemand kon hier 

tenslotte wat aan doen.

Vechtscheiding
Soms is verzuim het gevolg en de uitweg voor relatie-

problemen. Er is eigenlijk al veel langer sprake van een 

slecht huwelijk waarin de partners niet meer normaal 

met elkaar omgaan. Er is een zieke sfeer, er wordt niet 

meer normaal gecommuniceerd. Ook is men blijkbaar 

niet bereid te investeren in relatietherapie. Uitkomst:  

er is een arbeidsconflict, er is verzuim, er is STECR en 

er is de Kantonrechter… en toch ook met regelmaat 

weer WGA. 

Verzuimpolitie of meer Geheime Dienst
Met regelmaat hoor je dat werkgevers te hard voor 

zieke werknemers zijn. Dat zal best voorkomen, maar 

dat is toch niet mijn over-all beeld. In bepaalde sectoren 

is er wellicht een ‘duidelijker’ beleid rondom verzuim, 

waarbij snel het beeld van ‘hard’ ontstaat. Het strikt 

nakomen van heldere afspraken is iets anders dan hard.
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De oplossing zit meestal in  

meer helderheid, openheid en 

verantwoordelijkheid.

Toen ik werd gevraagd iets te schrijven over de  

verhouding tussen werkgever en werknemer kreeg ik 

direct de associatie met de woorden ’relatie’ en ‘huwelijk’. 

En ontdekte allerlei parallellen als je er ‘verzuim’ bij gaat 

betrekken. Ik deel wat overpeinzingen.


