
Een werkgever bedenkt met een verzuimende werknemer 
een plan, zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan 
het werk kan. Dat is in een notendop Eigen regie bij verzuim, 
een best practice die tot 2016 steeds vaker werd toegepast. 
Want: korter verzuim en minder kosten. Door de beleids
regels van Autoriteit Persoonsgegevens (AP), uitgegeven 
als ‘De zieke werknemer’, lijkt de regie weer volledig bij 
de bedrijfs arts te liggen. Niet ideaal, voor werknemer 
noch werkgever. Daarom stellen wij een synthese voor: 
Eigen regie 2.0.

‘De zieke werknemer’
Het doel van AP is het beschermen 
van de privacy van de werknemer. 
En dat juichen wij van harte toe. 
Alleen: onder de beleidsregels 
ligt de angst dat de werknemer 
de werk gever te veel informatie 
geeft. En dat wil de AP oplossen 
door afspraken over werk alleen 
via de bedrijfs arts te laten maken. 
En daarin schiet het beleid te 
ver door. Een werk gever mag nu 
geen afspraken maken met de 
werknemer, ook als de werk nemer 
dit prima zou vinden. Dit vertraagt 
het proces en is erg paternalistisch. 
Want eerst moet de bedrijfsarts 
met de werk nemer praten, dan 
rapporteert de bedrijfs arts aan 
de werk gever en pas dan kunnen 
er afspraken worden gemaakt.

Daarnaast wordt het verzuim 
onnodig gemedicaliseerd als je 
direct een bedrijfs arts inschakelt. 
Iemand kan verzuimen uit 
ongenoegen of wrijving in de 
werk sfeer. Misschien heeft de 
werknemer tijd nodig om even 
op adem te komen. Bijvoorbeeld 
van een slecht beoordelings

gesprek of van een conflict met 
een collega. Dan is een bedrijfs arts 
helemaal niet nodig. Maar ook bij 
een duidelijke medische oorzaak 
is het vaak beter om te focussen 
op werk hervatting in plaats van 
op de klachten.

De bedrijfsarts op afroep
Bij verzuim heb je als werkgever en 
werknemer een gezamenlijk doel: 
gezond en met plezier weer aan 
het werk. In veel gevallen weet een 
werknemer precies wat hij daar
voor nodig heeft. Door daar samen 
naar te kijken en afspraken over 
te maken, bereik je het snelst dat 
gezamenlijke doel. Als werkgever 
houd je zo een goede relatie met 
je werk nemer, de werk nemer gaat 
eerder aan het werk en de bedrijfs
arts hoeft niet ingeschakeld te 
worden. Dat scheelt tijd en geld. 

Goede werkgevers
Van werkgevers vraagt dit een 
inlevende benadering. Je zoekt 
samen met de werk nemer naar 
oplossingen. Stel vragen als: 
wanneer kan je weer werken? 
En: wat heb je daar voor nodig? 
Hengel niet naar de aard van 

het verzuim. Dat is privé en kan 
bovendien werk gerelateerd zijn. 
Hierdoor vertelt een werknemer 
wellicht informatie die hij liever 
niet vertelt. Vraag ook altijd of de 

werknemerwildatdebedrijfsarts
deafsprakencontroleert.
Zo geefjedewerknemerzijn
verantwoordelijkheidterugén
waarborgjedeprivacy.

Kindmethetbadwater
weggooien
DeangstvanAPisdatkwaad
willendewerkgeversmisbruik
makenvanhunpositie.Zekunnen
ineengesprekinformatielos
weken die de werk nemer liever 
voorzichzelfhoudt.Maardatis
geenredenomdaneengoed
modelafteschaffen.Dangooije
hetkindmethetbadwaterweg.
Bij misbruikleverthetdewerk
geverooknietsop.Derelatiemet
dewerknemerisverstoord.Enáls
dewerknemerweeraanhetwerk
gaat,ishetdevraagvoorhoelang
enmethoeveelplezier.Bovendien
kunnenwerknemersaltijdhun
beklagdoenbijdeAPalshun
privacygeschondenwordt.DeAP
handhaaftdewetalsdatmoet.

Eigenregiemodel2.0:
eigen regieonderdeelvan
beleidAP
HetbeleidvanAPisnuheel
duidelijk,maarterigide.Uitangst
voormisbruikisernietmeer
gekekennaardebesteoplossing,
maarnaardebestemaniervan
handhaven.Hetzoumooizijn
alsdeAPruimtemaaktinhaar

beleidvoorhetEigenregiemodel.
Met daarindechecksandbalances
zoalshierbovenbeschreven.
Alshetmodelonderdeelisvan
hetbeleid,kanhetAPerookop
toeziendatwerkgeversditvolgen.
Datverbetertdemogelijkheden
voorverzuimbegeleidingvoor
werkgeverenwerknemerén
zorgtervoordatdeprivacyvan
werknemersbeschermdblijft.

Door: Claudia Bouwman, arbeids
deskundige en arbeids en 
organisatie deskundige en Rien 
Seip, adviseur sociale zekerheid en 
jurist. Beiden consultant bij Loyalis.

Benieuwd naar hoe Regie 2.0 in de praktijk werkt?  
Lees het volledige artikel op onze website.
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