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‘We moeten 
werknemers 
weerbaarder 

maken’

 “We zijn al ruim 100 jaar een  

lerende organisatie”. Aan het  

woord is Lisette van Breugel,  

Chief Operational Officer van  

Arbo Unie, Nederlands grootste 

arbodienst. Marjol Nikkels sprak  

met haar over inzetbaarheid,  

privacy en goed werkgeverschap.

Hoewel jullie de grootste arbodienst zijn, 
hebben ook jullie te maken met krimp de laatste 
jaren. Toch is de markt nu meer dan ooit rijp 
voor de boodschap ‘schadelastbeheersing’. 
 
“Het is een gegeven dat de markt als geheel kleiner 

is geworden. Ons marktaandeel daarbinnen is 

gelukkig stabiel. Onder andere doordat wij ons 

richten op inzetbaarheid, waarbij we kijken naar wat 

iemands mogelijkheden zijn. Ik herken mij daarom 

niet zo snel in de boodschap schadelastbeheersing. 

Ons dna is ‘inzetbaarheid’. Schadelastbeheersing  

is dan meer het resultaat en geen doel op zich.” 

We hebben natuurlijk Zembla 3 achter de rug. 
Heb je weleens het gevoel dat je onder druk 
wordt gezet door verzekeraars?

“Ik heb niet de indruk dat het policy is van 

verzekeraars. Ze vragen soms om gegevens die wij 

niet mogen verstrekken en die wij overigens ook 

niet aan de werkgever geven. Verzekeraars zoeken 

naar mogelijkheden om de financiële kant te 

managen, alleen zijn wij niet de partij om daar aan 

mee te werken. Gelukkig hebben we goede 

professionals in dienst, die weten wat de grenzen 

zijn en hier consequent naar handelen. “
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Ik neem aan dat je het rapport van de FNV 
gelezen hebt. Denk je dat het om excessen gaat 
of spelen casemanagers inderdaad massaal 
doktertje?

“Ik herken dat signaal van de FNV niet uit onze 

praktijk. Natuurlijk krijgen we best wel eens een 

klacht. Vaak zit dat in de bejegening van iemand, 

hoe een contact ervaren wordt. En bij werkgever en 

werknemer loopt soms het beeld uiteen van het 

tempo van de re-integratie. Dat kan de indruk 

wekken dat hij niet goed behandeld wordt. Met 

onze actieve bevraging van cliënten naar hun 

tevredenheid signaleer je dit snel. Daarnaast is er 

een degelijke klachtenprocedure en los je het samen 

op. Maar dat gaat niet over doktertje spelen of 

informatie lekken. Dat signaal herken ik niet. Wij 

nemen ons werk zeer serieus en sturen op veel 

manieren op naleving van de wet- en regelgeving.”

Bedrijfsarts borgt onafhankelijkheid
De FNV start nu een lobby voor een onafhanke-
lijke bedrijfsarts. Wat vind je daarvan? 

“De bedrijfsarts is een medische professional die 

heel goed in staat is de belangen van zowel 

werkgever als werknemer op een onafhankelijke 

manier af te wegen. Met een advies gericht op het 

realiseren van herstel en re-integratie, waarbij hij 

zich conformeert aan de beroepseed en wet- en 

regelgeving. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit 

goed werkt. Ik vind daarnaast de toegang tot de 

bedrijfsarts een zeker zo belangrijk aspect. Zowel 

voor vaste- als tijdelijke werkenden moet dat goed 

geregeld zijn, ongeacht door wie hij wordt betaald. 

Discussie breder trekken
Op zich vind ik het goed dat we kijken of het model 

dat we ooit bedacht hebben nog werkt zoals het 

bedoeld is. Waarbij ons uitgangspunt is dat al onze 

professionals in de bedrijfsgezondheidzorg een 

belangrijke rol hebben voor de 95% werkenden die 

niet verzuimt. Je moet de discussie dan breder 

trekken: als mensen tot hun 67e doorwerken, hoe 

gaan we dat dan goed inrichten? Door bijvoorbeeld 

in de cao te regelen dat iemand die tot zijn 58e 

zwaar werk heeft gedaan, de laatste tien jaar op een 

andere manier productief kan zijn. Ik denk dat 

dergelijk beleid op de agenda moet, anders komt er 

druk op de werknemer te staan: ik kan niet meer 

leveren wat er verwacht wordt. Dat is wat ons 

betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

werkgever en werknemer. Door aandacht te geven 

aan een leven lang optimaal werken, hebben 

werkenden meer plezier in het werk, voorkom je 

uitval en blijft je organisatie succesvol.”

Werkgevers ontzorgen
Een ander actueel punt is natuurlijk het 
eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Heb 
je enig idee hoe snel markt gaat loskomen? 

“Ik merk in bijeenkomsten dat klanten schrikken. 

Werkgevers voelen zich altijd wel verantwoordelijk 

voor zieke werknemers die na twee jaar weggaan 

omdat dat niet anders kan. Maar nu worden ze ook 

verantwoordelijk voor iemand van wie ze al afscheid 

hebben genomen, bijvoorbeeld na een proeftijd. Je 

merkt dan de emotiekant: dat kan toch niet waar 

zijn? Velen willen zo snel mogelijk ontzorgd 

worden. Wij lossen dat voor hen op. 

Arbo Unie heeft een speciaal team dat twee 

diensten levert, die hierop inspelen: Grip op 

eigenrisicodragerschap Ziektewet en Grip op 

eigenrisicodragerschap WGA. Overigens kun je ook 

van die diensten gebruik maken als je bij UWV blijft. 

Dan heb je immers ook baat bij een goede 

begeleiding van zieke ex-werknemers, omdat dat de 

premiedifferentiatie beperkt. 

“Broodheer niet bepalend  

voor vakuitoefening”
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Begeleiding van zieke ex-werknemers is een op 

zichzelf staand traject, omdat er geen contact met 

de werkgever meer is, geen leidinggevende die je 

kunt aanspreken of geen passend werk binnen het 

bedrijf. Alles wat het normale proces bepaalt, 

gebeurt nu niet. Juist daarin kan een speciaal team 

die rol in begeleiding van het derde spoor, zoals wij 

dat noemen, prima vervullen. Uit de praktijk blijkt 

inmiddels dat wij voor werkgevers daarin 

aantoonbaar het verschil kunnen maken.” 

Wordt een bedrijfsarts door de modernisering 
Ziektewet niet meer een verzekeringsarts? Hij 
moet ook claimbeoordeling doen.

“De bedrijfsarts die de eerste twee jaar een rol 

heeft, werkt anders dan degene die dat daarna doet. 

Een deel van onze artsen vindt de VG-kant juist 

interessant, anderen vinden het boeiend om 

beroepskeuringen te doen, en anderen werken juist 

weer graag bij middelgrote bedrijven samen met 

een casemanager. Ik wil mensen in hun eigen kracht 

inzetten, dus het is fijn dat wie dat wil in een andere 

rol kan doorgroeien. Wij moeten er immers ook 

voor zorgen dat mensen met plezier tot hun 67e bij 

ons werken.”

Bedrijfsarts is vergrijzend beroep. Wellicht 
hebben we straks een tekort.

“We moeten ervoor zorgen dat het vak de 

aantrekking krijgt die het vroeger had, door de 

focus te houden op de preventie in de bedrijfs-

gezondheidszorg. Daarnaast is voor iedere beroeps-

groep verjonging goed. Jonge bedrijfsartsen die we 

hebben, zijn in een hele andere setting van werk-

gever en werknemer opgegroeid. Ook die inbreng 

brengt weer nieuw elan en andere mogelijkheden.

Goed werkgeverschap omhelzen
Geen goed werkgeverschap zonder goed werk-

nemerschap. Je kunt als werkgever faciliteren, 

daarnaast zal ook de werknemer inzet moeten tonen 

om inzetbaar te blijven. Als werkgever wil je 

bijvoorbeeld praten over de leefstijl van een werk-

nemer. Maar je denkt al gauw: ‘Kan ik dat wel 

zeggen?’ En de werknemer denkt al gauw: ‘Dat zijn 

mijn zaken’. Hoe kom je met een werknemer in 

dialoog over inzetbaar blijven op een manier dat een 

werknemer zich nog steeds veilig voelt? 

Ik geloof in het succes van een gezamenlijke aanpak 

en daarom wil je werknemers helpen hun weerbaar-

heid te vergroten. Veranderingen in organisaties 

zullen blijven en ook steeds sneller optreden: help 

werknemers daarmee om te gaan. De werkende gaat 

dan aan de slag met zijn eigen dossier: waar sta ik, 

waar ben ik goed in, waaraan ga ik werken. Zo krijgt 

hij een grotere regie op de mogelijkheden voor een 

leven lang optimaal werken.”

Hoe zie je de toekomst?

“Ik ben een optimistisch mens. Zoals mijn vader zegt: 

geluk is een keuze. De toekomst is niet iets wat ons 

overkomt, die bepalen en creëren we voor een groot 

deel zelf. Volgens de prognoses komt er schaarste op 

de arbeidsmarkt. Dat betekent dat werkgevers goed 

werkgeverschap zullen omhelzen. Niet alleen als 

leuke slogan op de website, maar echt invulling geven 

aan wat dat concreet betekent. Daar geloof ik in. De 

tijd van cradle to grave is voorbij. We zullen een 

nieuwe manier van (flexibel) samenwerken vinden. 

Een gezonde context voor een deal tussen werkgever 

en werknemer. Of liever ‘werkende’. Waarbij zij in 

toenemende mate zelf regisseur zullen zijn van hun 

gezondheid en loopbaan en daarmee van hun eigen 

inzetbaarheid’.  n

 “Goed werkgeverschap werkt niet 

zonder goed werknemerschap” 


