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‘Het wettelijk systeem 
 pampert werknemers 
 behoorlijk‘

Thom Wildeboer is directeur 

ontwikkeling bij Capabel Hogeschool, 

directeur van STECR en voorzitter  

van de kenniskringen. Ook schrijft  

hij mee aan de welbekende STECR 

Werkwijzers. Marjol Nikkels sprak 

met hem over de STECR en de sociale 

zekerheid in Nederland.

‘Bij STECR werken we met multidisciplinaire 

kenniskringen: mensen vanuit allerlei achter-

gronden en deskundigheden werken aan een 

gezamenlijke probleemstelling. De kunst is 

iedereen uiteindelijk op één lijn te krijgen. Dat  

is altijd de uitdaging. Het gaat bij STECR om 

praktijkgerichte kennisontwikkeling: hoe gebruik  

je dat en zet je dat in, in een hele verdeelde multi-

disciplinaire wereld. Ik zie de Werkwijzers als  

een instrument om professionals, werkgevers  

en werknemers te ondersteunen. In plaats van 

discussies op de werkvloer of in de spreekkamer 

hebben we nu discussies aan de beleidstafel. Daar 

gaat veel tijd in zitten. De ontwikkeling van een 

Werkwijzer kost pakweg een jaar. 
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STECR is in 2000 opgericht door de branche-

vereniging van arbodiensten (BOA) met steun  

van het Ministerie van SZW. Basisgedachte  

daarbij was dat de toen nog jonge branche van 

arbodienstverlening een positieve impuls kon 

gebruiken op het terrein van kennisdeling en 

kennisverspreiding. STECR, expertisecentrum 

participatie en zorg heeft zich gaandeweg 

ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het 

gehele domein van ‘werk, zorg en inkomen’ met 

daarbij ‘participatie’ en ‘zorg’ als centrale thema’s.

Draagvlak en consensus
De multidisciplinaire invalshoek is een 

complicerende factor bij het maken van de 

Werkwijzers. Hoe krijg je draagvlak en consensus? 

We hebben nu een discussie over de nieuwe 

Werkwijzer arbeidsconflicten. De NVAB heeft de 

Werkwijzer officieel verworpen: zij stellen dat ze 

niet voldoende hun gezondheidskundige werk 

kunnen doen, omdat STECR hen in een juridisch 

harnas heeft geplaatst. Dat is op zich vreemd:  

we hebben er bijna een jaar aan gewerkt met  

een kenniskring van 15 personen, daarna is het 

behandeld in een expertmeeting van ca. 60 man 

waar ook bedrijfsartsen, waaronder een bestuurslid 

van de NVAB, bij aanwezig waren.

Wij begrijpen het commentaar ook niet dat wij  

de bedrijfsarts uit zijn rol van medicus hebben 

getrokken. De Werkwijzer bevat eigenlijk alleen 

een stappenplan en is in het leven geroepen om  

de bedrijfsarts te helpen een zorgvuldig antwoord 

te geven op de vraag: is de ziekmelding door de 

werknemer gedaan op grond van een medisch 

probleem waardoor hij niet kan werken? Dat 

stappenplan is nodig omdat we zagen dat de 

bedrijfsarts vaak in de verkeerde volgorde aan de 

slag gaat. Maar, het is een adviesroute, we hebben 

ons niet beziggehouden met de vraag wanneer er 

wel of niet sprake is van een medisch probleem, dat 

is het vak van de arts. We zeggen alleen: Kom je een 

werknemer tegen waarvan je niet kan zeggen dat hij 

ziek is, waardoor hij niet kan werken, dan is er een 

andere reden, maar dan kan de ziekmelding niet 

worden gehonoreerd. De Werkwijzer geeft dan 

handvatten hoe je kunt handelen. Het gaat nu om  

de zesde versie van de Werkwijzer. De vijfde versie, 

die in 2010 verscheen, stond niet ter discussie. 

Merkwaardig dat deze zesde versie, die inhoudelijk 

eigenlijk niet anders is dan de vorige uitgave, nu 

zoveel discussie heeft opgeroepen. STECR gaat  

ervan uit dat nieuwe uitgave gewoon wordt 

toegepast want het maakt onderdeel uit van het 

wettelijk kader van de WvP. 

Natuurlijk zit je soms met botsende belangen van 

verschillende partijen. We zijn altijd bezig het 

objectieve midden te zoeken. Ik vergelijk het altijd 

met de auto-industrie. Toyota, Peugeot en Citroën 

doen gezamenlijk de research en ontwikkeling van 

een motorblok, daarna wordt die in eigen modellen 

ingebouwd. Dat model, de buitenkant is als het 

ware de dienstverlening, de koper beslist vaak op 

uiterlijk, kleur, comfort etc. maar de motor is gelijk. 

Zo zie ik dat met de Werkwijzers ook. Op dit 

moment zijn we druk met de Werkwijzer Eigen 

Regie.’ 

Eigen Regie is neergezet als een manier om de 
bedrijfsarts uit de buurt te houden. Dat vinden 
we vreemd: de leidinggevende kan wel een 
idee hebben dat er wat aan de hand is, maar 
niet zeggen dat iemand ziek is.
‘Wij verstaan onder Eigen Regie dat werkgever  

en werknemer op basis van overeenstemming en 

gelijkwaardigheid samenwerken aan preventie-

beleid en verzuimbegeleiding op een manier die 

past bij het bedrijf en binnen het wettelijk kader.  

Je kunt de bedrijfsarts dus niet buiten spel zetten, 

immers iedere werknemer heeft wettelijk toegang 

tot de bedrijfsarts, ongeacht de rol van de leiding-

gevende. Volgens ons is er niet één vorm van Eigen 

Regie: je kunt een continuüm creëren met meer of 

minder eigen regie, maar je moet het wel plaatsen in 

het wettelijke kader. Dus zeggen: de vorm die wij 

kiezen past bij de vangnetregeling of de maatwerk-

regeling. De Werkwijzer gaat hier dan ook expliciet 

op in.
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Meer eigen verantwoordelijkheid
Het wettelijk systeem gaat uit van het medische 

ziektebegrip. Zodra je ziek bent, gaan de poorten 

dicht en is de werknemer op allerlei manieren 

beschermd. Als werkgever kun je dan niet zoveel. 

Dat is een omgekeerde situatie, je moet meer kijken 

naar wat er nog wel mogelijk is. Het wettelijk 

systeem pampert werknemers behoorlijk veel. Ik 

vind dat werknemers meer eigen verantwoordelijk-

heid moeten nemen. En soms moeten ze door de 

zure appel heen bijten.

Bijvoorbeeld, als je in een ontslagsituatie zit, kun  

je maandenlang zitten jammeren, maar het maakt  

je sterker als je jezelf kunt herpakken, eventueel 

met ondersteuning van anderen, en op zoek gaat 

naar nieuwe perspectieven in plaats van alleen 

procedures aangaan om een ontslagvergoeding te 

krijgen. Zie hierover ook de STECR Werkwijzer 

‘Modern Werknemerschap’ uit 2010. Het wettelijk 

systeem benadrukt nu onvoldoende de eigen 

verantwoordelijkheid van de werknemer.’

Hoe zie jij waar het naar toe gaat met 
ons sociale systeem?
‘Ik zie een overdreven aandacht voor de 

verantwoordelijkheid van de werkgever met alle 

financiële consequenties van dien, zoals 104 weken 

loondoorbetaling. De overheid heeft jarenlang  

aan de knoppen van de werkgevers gedraaid,  

ze moeten ook eens aan de knoppen van de 

werknemers draaien. Zeker bovenwettelijke  

zaken als een derde jaar loondoorbetaling zijn  

van de gekke.

Ik kan me ook opwinden over de hele WWZ- 

discussie, waarbij gezegd wordt dat werknemers  

meer zekerheid moeten krijgen in relatie tot die 

ene werkgever waarvoor hij werkt. Daar gaat  

het nu juist niet om. Werknemers moeten 

zekerheid hebben, maar meer in perspectief van 

hun eigen carrière en minder in perspectief van  

hun eigen werkgever. Maak een carrièreplanning 

en stimuleer je eigen ontwikkeling.

Ik vind dat werknemers  

meer eigen verantwoordelijkheid  

moeten nemen.
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Jij was ook bij de discussie in de Tweede Kamer 
over het risque social en het risque professionel. 
Denk je dat er een splitsing gaat komen?
Ik denk dat die er wel gaat komen. In de inrichting 

van het stelsel op dit moment zie je een tweedeling 

tussen enerzijds arbeidsongeschikten en sociaal 

kwetsbaren aan de onderkant van de samenleving 

en arbeidsmarkt en anderzijds werknemers en 

zzp’ers die in het bedrijfsleven werken. Ik vind dat 

de overheid de taak heeft om goed te zorgen voor 

die eerste groep, maar wel gericht op het 

bevorderen van eigen kracht.

Ik vind persoonlijk dat werknemers en werkgevers 

vooral met elkaar dingen moeten regelen en dat  

de overheid zich daar niet mee hoeft te bemoeien, 

behalve dan het regelen van een aantal belangrijke 

arbeidsrechtelijke basisnormen. Werkgevers en 

werknemers zouden zelf moeten zorgen voor een 

goede verzekering of loondoorbetaling in het geval  

er iets met een werknemer gebeurt. Waarom zou er 

een WIA moeten zijn, uitgevoerd door een publieke 

verzekeraar? Je hoeft alleen opvang te hebben voor 

mensen die duurzaam arbeidsongeschikt raken of 

een uitzichtloze situatie hebben. En die is er ook  

in de vorm van IVA. Dus ik vind de hele WGA 

overbodig. Kwetsbare mensen, mensen met 

handicaps, ouderen, ernstig zieken: daar ligt de 

overheidstaak. Voor de rest moeten werkgevers en 

werknemers het samen doen. Verzekeraars kunnen 

zich op die markt prima alleen redden. 

Internationaal gezien zijn we volgens het ILO-

verdrag als Nederland verplicht om mensen die 

uitvallen door een beroepsziekte een minimaal 

bestaan te garanderen. Ik vind dat uit de tijd. Dat 

verdrag dateert uit de jaren 50 en is heel erg gericht 

op financiële compensatie. Zo denken wij hier al 

lang niet meer. Het gaat erom: wat kan je nog wel 

en hoe kun je zo snel mogelijk re-integreren. 

Werk staat bovenaan
Ook de invoering van een lijst met beroepsziekten, 

vind ik een lastige discussie. Je moet wel kijken  

wat er in Europees verband is ontwikkeld, maar  

niet zomaar overnemen, omdat het heel cultuur-

gebonden is. Wij kunnen wel op een hele andere 

manier in bepaalde bedrijfstakken werken als dat  

ze in Spanje of Italië doen. Er moeten wel goede 

instrumenten komen om te beoordelen of iemand 

een arbeidsgerelateerde kwaal heeft. Ik vind wel  

dat als een werknemer op de werkvloer iets 

overkomt, de werkgever schadeplichtig is. Alleen 

het instrumentarium daarvoor vind ik een lastige, 

maar dat zouden we met onze eigen artsen prima 

kunnen opzetten. Maar ook dan geldt voor mij dat 

werk bovenaan staat. Dus de schadevergoeding 

primair uitbetalen in de vorm van geld vind ik 

achterhaald.’

Wat zou je als eerste veranderen als je  
minister van sociale zaken zou zijn?
‘Sterker sturen op eigen verantwoordelijkheid  

van werknemers door te investeren in scholing  

en ontwikkeling van eigen kracht, zodat ze beter 

toegerust zijn om bijvoorbeeld met een ontslag-

situatie of arbeidsongeschiktheid om te gaan. En 

vervolgens zou ik de wet- en regelgeving aanpassen 

om dit principe te ondersteunen. Daar hoort dus 

niet bij twee jaar lang loon doorbetalen als je maar 

een beetje ziek bent, met ontslagbescherming enz.

Aan de andere kant vind ik dat we ruimhartiger 

moeten zijn als het gaat om de zorg voor gehandi-

capten en ouderen, mensen die het echt niet zelf 

kunnen. De kernvraag is: hoe krijg je burgers in 

Nederland die voldoende toegerust zijn om met 

tegenslag en gezondheidsproblemen om te gaan  

en die zelf op zoek gaan naar mensen die kunnen 

helpen in plaats van direct naar de overheid te 

stappen? In de gezondheidszorg zie ik al mooie 

initiatieven op dit vlak.’    n

 ‘Ik vind de hele  

WGA overbodig’


