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Regie bij 
verzuimmelding en 
conflict

Omgaan met conflicten en zeker wanneer deze gepaard 

gaan met een verzuimmelding, blijft een uitdaging voor 

casemanagers. Toch bieden kaders gevormd door het 

Burgerlijk Wetboek 7, Poortwachterwetgeving, RIV- 

toets en de Stecr-werkwijzer veel houvast om regie te 

voeren. Casemanagement bij verzuim en conflict kan  

er dan zo uit zien:
• Bij aanvang verzuim wordt zo snel mogelijk, het liefst 

binnen een week, de bedrijfsarts ingeschakeld. 
• Deze moet vaststellen of er sprake is van arbeids-

ongeschiktheid op basis van ziekte of gebrek.
• Wanneer dat niet zo is, wordt er ook geen 

Poortwachtertraject opgestart. De verzuimmelding 

wordt gesloten en de werkgever krijgt, na overleg 

met de bedrijfsarts, advies over bemiddeling en de 

interventieperiode. 
• De bedrijfsarts dient daarbij conform de Stecr-

werkwijzer hoor en wederhoor toe te passen. 
• Mediation wordt alleen geadviseerd wanneer de 

werkgever daarmee akkoord gaat.

Ongeveer twee weken na het afsluiten van het Poort-

wachtertraject mag er bij de werkgever/werknemer 

geïnformeerd worden of alles goed is opgelost. Dat is 

zorgvuldig en heeft preventieve waarde.

Ziekte én een conflict
Is er bij aanvang van het verzuim sprake van arbeids-

ongeschiktheid door ziekte én speelt er een conflict, 

dan wordt Poortwachter natuurlijk wel gestart. Het 

oplossen van het conflict is dan een voorwaarde voor 

re-integratie. Dat geldt ook wanneer er tijdens een 

reeds gestart re-integratietraject een conflict ontstaat. 

De re-integratie en de conflictbemiddeling worden  

dus gelijktijdig uitgevoerd. Maar dan moet wel goed 

worden bewaakt dat het een het ander niet blokkeert. 

Gebruikmaken van de kaders van Poortwachter,  

BW7, Stecr en de RIV-toets, geeft veel houvast.  

Voor re-integratie hebben we een overzicht van 

randvoorwaarden nodig die de bedrijfsarts opstelt. 

Daarbij kan worden aangegeven dat de werknemer 

een tijdelijke beperking heeft in ‘conflicthantering’.

Beperking in conflicthantering
Deze beperking voorkomt re-integratie in de 

zogenaamde conflictomgeving. De werknemer kan 

wel re-integreren onder de gestelde voorwaarden, 

maar niet in de buurt van de persoon/afdeling/

vestiging waar het conflict speelt. Er kan dan wel 

tijdelijk gere-integreerd worden op een andere 

afdeling, in een andere vestiging of op spoor 2. 

Pas op voor re-integratieblokkerend advies
Deze route wordt echter geblokkeerd wanneer  

de bedrijfsarts het oplossen van het conflict als 

voorwaarde stelt voor werkhervatting. Dat gebeurt 

wel eens en zet de werkgever onnodig met de rug 

tegen de muur. Het is immers de werknemer die 

mede bepaalt of het conflict is opgelost. Volgens de 

RIV-toets is het advies van de bedrijfsarts dan een 

re-integratieblokkerend advies en een loonsanctie 

waard, mocht het ooit tot een aanvraag WIA komen. 

Overleg dus goed met de bedrijfsarts en leg de 

gevolgen van het advies uit. 

Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen beperking 

op conflicthantering wordt afgegeven. In dat geval 

loopt re-integratie in het eigen werk mooi parallel  

aan de conflictoplossing. Het één gaat dan samen  

met het ander.
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