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Arbeidsconflicten, een moeras voor bedrijfsarts en 
jurist
De nieuwe NVAB richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ nader beschouwd

TRA 2019/107

Afgelopen zomer is de richtlijn ‘Conflicten in de 
werksituatie’ van de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeids- en Bedrijfsartsen (NVAB) verschenen. Tot 
nu toe was de STECR Werkwijzer voor bedrijfsartsen 
maatgevend bij de advisering rondom (uitval van 
werknemers gerelateerd aan) arbeidsconflicten. 
Deze heeft een beperkte(re) en vooral juridische in-
steek omdat nu die gericht is op beantwoording van 
de vraag of een werknemer, bij uitval gerelateerd aan 
een arbeidsconflict, al dan niet arbeidsongeschikt is 
wegens ziekte. De Richtlijn, die grotendeels evidence 
based is, gaat verder. Deze geeft handreikingen om 
arbeidsconflicten te voorkomen, te diagnosticeren 
en middels inventies op te lossen. In dit artikel gaan 
we in op de totstandkomingsgeschiedenis van de 
Richtlijn, de inhoud en de relatie tot de STECR-werk-
wijzer.

1. Inleiding

Arbeidsconflicten zijn een schrikbeeld voor menig werkge-
ver en werknemer, een uitdaging voor menig bedrijfsarts en 
de in het arbeidsrecht gespecialiseerde jurist. Als zo’n con-
flict gepaard gaat met een ziekmelding is het onderscheid 
‘ziek’ of ‘niet-ziek’ niet steeds eenvoudig te maken. Wan-
neer zijn de klachten zodanig dat van arbeidsongeschikt-
heid wegens ziekte gesproken moet worden en wanneer 
(nog) niet? De niet eenvoudig te geven, maar ook niet altijd 
eenduidige, adviezen van bedrijfs- en verzekeringsartsen2 
en de veelheid aan regels maken arbeidsconflicten tot een 
moeras.
Bedrijfsartsen hebben bij arbeidsconflicten een rol als advi-
seur na een ziekmelding gerelateerd aan een dergelijk con-
flict. Voor bedrijfsartsen is het in de praktijk moeilijk om te 
beoordelen of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt 
is als bedoeld in art. 7:629 lid 1 BW. Welke diagnostische 
middelen zijn er en hoe betrouwbaar zijn die? Voor de vraag 
hoe het conflict vervolgens adequaat kan worden opgelost 
is instrumentarium dat de bedrijfsarts bij zijn advisering 
ter beschikking staat van belang. Bedrijfsartsen moeten 
werkgevers ook adviseren over mogelijkheden om arbeids-
conflicten te voorkomen. Als hulpmiddel bij al die taken is 

1 Bart Dollekens is bedrijfsarts en instituutsopleider bij de medische ver-
volgopleiding voor verzekeringsartsen en bedrijfsartsen SGBO van de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc. Ellen W. de Groot is 
kantonrechter in Arnhem, raadsheer-plv in Amsterdam en gastdocent aan 
de SGBO, Radboudumc.

2 In het kader van een door werkgever of werknemer gevraagd deskundigen-
oordeel.

in juli 2019 de richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ van 
de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsartsen 
(NVAB)3 verschenen. Deze richtlijn geeft handreikingen ter 
voorkoming en oplossing van conflicten in de werksfeer. 
Tot nu toe was de STECR Werkwijzer4 voor bedrijfsartsen 
maatgevend voor de advisering bij (uitval van werknemers 
gerelateerd aan) arbeidsconflicten. De werkwijzer geeft 
aanknopingspunten voor het handelen van de bedrijfsarts 
in geval van een ziekmelding die gepaard gaat met of het 
gevolg is van een arbeidsconflict, waarbij het accent ligt op 
de (juridische) vraag of de werknemer al dan niet arbeids-
ongeschikt is wegens ziekte en dus aanspraak heeft op 
loondoorbetaling. In de praktijk bleek de werkwijzer voor 
bedrijfsartsen niet makkelijk te hanteren omdat de diagno-
sestelling en de mogelijke interventies niet of onvoldoende 
beschreven zijn. Bovendien lag aan de werkwijzer geen we-
tenschappelijke onderbouwing5 ten grondslag. Dit heeft 
ertoe geleid dat de NVAB heeft besloten een eigen richtlijn 
op te stellen.
In dit artikel gaan we eerst in op de inhoud en status van de 
werkwijzer, de ervaren manco's en de redenen voor het op-
stellen van de richtlijn. Vervolgens bespreken we het doel, 
de opzet en inhoud van de richtlijn. Voordat we afronden 
met een samenvatting komen ook de status van de richtlijn 
en de vraag hoe deze zich tot de werkwijzer verhoudt, aan 
bod.

2. De werkwijzer

De werkwijzer is een product van STECR, het Expertisecen-
trum Participatie, een multidisciplinair samenwerkende 
kennisgroep gericht op het tot stand brengen van een mul-
tidisciplinaire, evenwichtige aanpak van arbeidsconflicten 
en is practice based. Bij de totstandkoming zijn onder meer 
(arbeidsrecht)juristen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen 
en mediators betrokken geweest. De meerwaarde van de 
werkwijzer is gelegen in het gemeenschappelijke denkka-
der en het eenduidige gebruik van begrippen voor verschil-

3 NVAB, juli 2019 (https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/
conflicten-in-de-werksituatie), verder: ‘de richtlijn’. Richtlijnen zijn op 
evidence en consensus gebaseerde aanbevelingen waaraan betreffende 
professionals moeten voldoen om kwalitatief goede advisering en zorg 
te verlenen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften. Na autorisatie 
door een beroepsvereniging worden zij gezien als deel van de ‘professio-
nele standaard’. Professionals kunnen op basis van hun professionele au-
tonomie zo nodig afwijken. Dat moet wel beargumenteerd en gedocumen-
teerd zijn. Zie C.J.T. Hulshof, Introductie NVAB-richtlijnen, Utrecht 2009, 
Kwaliteitsbureau NVAB. Toetsing door de tuchtrechter vindt mede aan de 
hand van een dergelijke standaard plaats.

4 www.stecr.nl, versie 6, oktober 2014, verder: de werkwijzer.
5 (Oud) Standpunt NVAB-bestuur over STECR werkwijzer Arbeidsconflicten, 

10 maart 2015, https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/standpunt-nvab-
bestuur-over-stecr-werkwijzer-arbeidsconflicten. 
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lende professionals die, ieder vanuit hun eigen discipline, 
bij arbeidsconflicten betrokken zijn. Dat denk- en begrip-
penkader is inmiddels gemeengoed onder juristen, bedrijfs- 
en verzekeringsartsen, werkgevers, werknemers en andere 
mogelijke betrokkenen.
De werkwijzer heeft zich in de loop der jaren, ondanks 
het ontbreken van de status van medische richtlijn of 
protocol, ontwikkeld tot de norm voor het handelen van 
werkgevers, werknemers en vooral professionals in de 
(arbo)dienstverlening bij arbeidsconflicten. Kanton-6 en
bestuursrechters7 toetsen of de advisering door bedrijfs-
artsen bij (uitval na) arbeidsconflicten voldoet aan de werk-
wijzer. De tuchtrechter toetst het handelen van bedrijfs- en 
verzekeringsartsen bij (uitval gerelateerd aan) arbeidscon-
flicten ook aan de werkwijzer.8 Toch was gebondenheid 
aan de in 2014 verschenen zesde versie van de werkwijzer 
niet meer vanzelfsprekend nadat het bestuur van de NVAB, 
begin 2015, het standpunt in nam dat haar leden daaraan 
niet gebonden waren ‘omdat de werkwijzer weinig tot geen 
ruimte biedt voor gezondheidskundige evidence overwegin-
gen, maar de juridische aspecten voorop stelt.’9

De werkwijzer heeft als uitgangspunt beantwoording van 
een juridische vraag, namelijk of de werknemer in geval 
van een ziekmelding, gerelateerd aan een arbeidsconflict, 
arbeidsongeschikt is wegens ziekte en daarom aanspraak 
heeft op loon ingevolge art. 7:629 lid 1 BW. Een in de werk-
wijzer opgenomen stroomschema vormt de leidraad bij de 
beoordeling of sprake is van arbeidsongeschiktheid we-
gens ziekte. Bedrijfsartsen ervaren het als een gemis dat de 
werkwijzer niet evidence based is. Afgezien daarvan geeft 
deze de bedrijfsarts onvoldoende houvast bij de vervulling 
van zijn taak, omdat die verdergaat dan alleen de beoorde-
ling van uitval gerelateerd aan een arbeidsconflict. Zo meldt 
lang niet iedere werknemer die last heeft van een (sluime-
rend) conflict of betrokken is bij een (geëscaleerd) conflict 
zich ziek, maar heeft de bedrijfsarts uit preventie in zo’n 
geval wel een verantwoordelijkheid. De werkwijzer zegt 
niets over (middelen tot) preventie, hoe (uitval als gevolg 
van) een arbeidsconflict voorkomen kan worden, noch geeft 
deze handreikingen om conflicten (tijdig) te onderkennen 
en te analyseren. Evenmin wordt aandacht besteed aan de 
in de Arbeidsomstandighedenwet geregelde zorgplicht voor 
derden, zoals bijvoorbeeld patiënten, leerlingen en pas-
sagiers (art. 10 Arbeidsomstandighedenwet).10 De veiligheid 
van ‘derden’ kan in het geding komen als een werknemer 
zijn werk niet adequaat kan verrichten als gevolg van een 
arbeidsconflict. Ook invulling van de zorgplicht van de be-
drijfsarts die voortvloeit uit de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (Wgbo) ingeval een werknemer 
het open spreekuur bezoekt komt in de werkwijzer niet aan 

6 Ktr. Almelo 10 februari 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BN2948 en Rb. Midden-
Nederland 11 april 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8556.

7 Rb. Breda 15 februari 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BV6457; Rb. Alkmaar 
8 november 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BY2810. 

8 CTG 10 april 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:12 en CTG 7 februari 2019,
ELCI:NL:TGZCTG:2019:44.

9 Nieuwsbericht 10 maart 2015, www.nvab-online.nl.
10 Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 10, voorkomen van gevaar voor der-

den https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01.

de orde. Bovendien voelen bedrijfsartsen zich in hun han-
delen door de werkwijzer beperkt, in het bijzonder omdat 
deze voorschrijft dat, voorafgaand aan een geadviseerde 
interventieperiode van maximaal twee weken (gedurende 
welke de werknemer niet werkt maar de werkgever geacht 
wordt het loon door te betalen) toestemming van de werk-
gever verkregen is.11 Dat is niet te rijmen met de onafhanke-
lijke positie van een bedrijfsarts.
Omdat bedrijfsartsen met de werkwijzer niet voldoende uit 
de voeten konden, heeft NVAB in het voorjaar van 2015 aan-
gekondigd met een eigen richtlijn te komen. In afwachting 
daarvan heeft zij haar leden geadviseerd de richtlijn ‘Han-
delen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische pro-
blemen’ te gebruiken. Samenspraak tussen NVAB en STECR 
heeft er in november 201512 toe geleid dat NVAB haar leden 
heeft laten weten dat de werkwijzer toch gebruikt kon wor-
den, vooropstellend dat deze, in de zienswijze van het be-
stuur, de bedrijfsarts niet in zijn medisch handelen beperkt. 
Ook de zesde versie van de werkwijzer is uiteindelijk voor 
bedrijfsartsen, Arbo-diensten en de rechtspraak onvermin-
derd de maatstaf gebleven tot, in ieder geval, de totstandko-
ming van de nieuwe NVAB-richtlijn.13

3. De richtlijn

Het belang van het voorkomen en/of oplossen van arbeids-
conflicten blijkt uit cijfers die de opstellers van de richtlijn 
in het daarbij behorende ‘Achtergronddocument’14 hebben 
gegeven. Een langlopend conflict op de werkplek overkomt 
zo’n 2,5%, een kortdurend conflict maar liefst 20% van de 
werkenden. Dat heeft impact op hun welzijn, de betrokken 
werkgever en onze economie. Uitval kost niet alleen werk-
gevers, maar ook de gezondheidszorg veel geld. Een conflict 
kost gemiddeld € 27.000 (prijspeil 2006).15 Het voorkomen 
en oplossen van arbeidsconflicten is dus niet alleen wen-
selijk, maar ook noodzakelijk. De richtlijn heeft dan ook als 
doel bedrijfsartsen te helpen in hun adviserende rol ter pre-
ventie en tot adequaat interveniëren bij een arbeidsconflict.

De richtlijn definieert, evenals de werkwijzer, een arbeids-
conflict als volgt:

“Twee individuen, één individu en een groep of twee 
groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisa-

11 STECR-Werkwijzer, par. 1.3.3.
12 Gezamenlijke verklaring inzake STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten, 

versie 6, november 2015 https://nvab-online.nl/standpunten-overzicht.
13 Zie E. Jurgens & R. de Kloots, ‘STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten van-

uit NVAB-perspectief. Een toelichting met handreiking voor de praktijk’. 
TBV 2016/24. Zij hebben in 2016 – ter overbrugging van de periode tot de 
totstandkoming van de richtlijn – bedrijfsartsen een handreiking gegeven 
hoe te handelen bij conflictsituaties in de werksfeer. Zij beschreven de di-
verse stappen van probleemoriëntatie en diagnostiek in geval van arbeids-
conflicten en gaven mogelijke interventies, zowel op individueel niveau als 
op organisatieniveau. 

14 Achtergronddocument bij de richtlijn Conflicten in de werksituatie, p. 5, 
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-in-de-
werksituatie. 

15 Achtergronddocument bij de richtlijn Conflicten in de werksituatie, p. 5, 
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-in-de-
werksituatie.
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tie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de 
partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of 
ergert.”16

De richtlijn voegt daar vervolgens aan toe:

“Het is een dynamisch proces waarbij dus sprake is van 
onenigheid tussen twee partijen over het bereiken van 
doelen in de werksituatie van één of beide partijen, wat 
vaak gepaard gaat met negatieve emoties (bijvoorbeeld 
boos, bang, bedroefd) bij tenminste één van de partijen. 
Omdat het gaat om een dynamisch proces, kunnen de 
aard en (de beleving van) de inhoud van het conflict in de 
loop van de tijd veranderen.”

Het gaat daarbij niet alleen om conflicten tussen de werk-
nemer en zijn leidinggevende of breder, de organisatie waar 
hij werkt, maar ook om conflicten met een of meer collega's.

Uitgangspunt van de richtlijn is dat de aanbevelingen zoveel 
mogelijk zijn gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek (evidence based) en bij het ontbreken daarvan, 
op best practises.

In de richtlijn worden de volgende drie situaties onderschei-
den en uitgewerkt:
1. een werkende bij wie waarschijnlijk sprake is van een 

conflict in de werksituatie, zonder ziekmelding;
2. een werkende die zich heeft ziekgemeld en bij wie 

waarschijnlijk sprake is van een conflict in de werk-
situatie; 

3. preventie van conflicten in de werksituatie.
Voor de situaties onder 1. en 2. geeft de richtlijn bedrijfs-
artsen aanwijzingen voor diagnostiek en interventie. In het 
kader van de diagnostiek wordt zowel aandacht besteed aan 
het conflict zelf als aan de medische component. Voor het 
analyseren van een conflict kan gebruikgemaakt worden 
van de escalatieladder van Glasl17 om, met oog voor de con-
flictmanagementstijl van de bij het conflict betrokkenen en 
het historische verloop, de kans op succes bij verschillende 
interventies te voorspellen. De escalatieladder laat zien in 
welke stappen een conflict zich ontwikkelt. Mede aan de 
hand daarvan kan ingeschat worden in welke ‘fase’ van een 
conflict partijen zich op enig moment bevinden en kan in-
geschat worden of en, zo ja, welke interventie succesvol kan 
zijn. De escalatieladder kan ook gebruikt worden als hulp-
middel bij de-escalatie. Omdat het model inzicht geeft in de 
fase van het conflict, kan vrij eenvoudig ‘teruggeschakeld’ 
worden naar een trede lager in het conflict. Als het gaat om 
de medische diagnostiek zal onder meer gekeken worden 
of er sprake is van klachten die duiden op overspanning en/
of burn-out. In dat geval kan gebruik van de NVAB richtlijn 
Psychische Problemen uit 2019 aangewezen zijn.

16 STECR-Werkwijzer, versie 6.
17 Het model is in 1997 ontwikkeld door de politicoloog en antroposoof 

Friedrich Glasl (Wenen 1941). Hij werkte als organisatieadviseur bij de Unesco
en bij het NPI, Instituut voor organisatieontwikkeling in Zeist en was vervol-
gens verbonden aan de universiteit van Salzburg. Bron: Wikipedia.

De richtlijn geeft de bedrijfsarts verschillende in te zetten 
interventies met een toelichting welke interventie, in welke 
situatie, de voorkeur verdient. Welke interventie wordt ge-
adviseerd hangt af van de aard en ernst van het conflict, 
mede te bepalen aan de hand van eerdergenoemde es-
calatieladder, de impact van het conflict op beide partijen 
en de conflictmanagementstijl van beide betrokkenen. De 
interventies die de richtlijn beschrijft zijn, onder meer, 
begeleiding van partijen door de bedrijfsarts, advisering 
tot psychologische begeleiding van één of beide partijen, 
inschakeling van een maatschappelijk werker of een an-
dere professional, eventuele (tijdelijke) overplaatsing van de 
werknemer of vrijstelling van werk, verwijzing van partijen 
naar een mediator en/of tot toepassing van het eigen beleid 
van de werkgever ter zake van pesten op de werkvloer.18 
Medische interventies moeten, aldus de richtlijn, worden 
afgestemd met de huisarts en psycholoog op basis van de 
Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) over-
spanning en burn-out uit 2011, en eveneens op de hiervoor 
genoemde richtlijn Psychische problemen.

Nieuw ten opzichte van de werkwijzer is de onder punt 3. in 
de richtlijn besteedde aandacht aan preventie van arbeids-
conflicten. Het gaat enerzijds om het herkennen van risi-
cofactoren die tot conflicten kunnen leiden, anderzijds om 
het vermogen om deze in de werksituatie te beheersen. Bij 
de te onderscheiden risicofactoren kan gedacht worden aan 
vormen van ongewenst gedrag, werk- en rusttijden, om-
gevings- en organisatiefactoren. Signalen kunnen komen 
uit bijvoorbeeld preventief medisch onderzoek (PMO), een 
medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO), maar ook 
uit het open spreekuur. In een plan van aanpak, behorend 
bij de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E), kunnen 
vervolgens preventieve acties afgesproken worden. Veelal 
zal daarbij een arbeids- en organisatiedeskundige betrok-
ken worden. Uit de richtlijn volgt dat deze factoren in een 
RI&E niet mogen ontbreken. Op basis van de RI&E kunnen 
signalen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden 
verzameld en geëvalueerd.

De richtlijn is zoveel mogelijk op basis van wetenschappe-
lijk bewijs tot stand gekomen. Nog niet voor alle onderwer-
pen die in de richtlijn aan de orde komen is wetenschap-
pelijk bewijs voorhanden.19 Bijvoorbeeld voor het advies 
om de escalatieladder van Glasl te gebruiken. Dat advies is 
niet evidence based, maar ‘best practice’. Er moet nog nader 
onderzoek gedaan worden naar de bruikbaarheid daarvan 
bij arbeidsconflicten. Ook zijn er nog geen of nauwelijks 
onderzoeken op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen 
worden over risicofactoren, gelegen in de bij het conflict be-

18 Bij pesten op het werk kan de Roadmap Aanpak Pesten voor onderne mingsraden 
(www.arboportaal.nl/documenten/richtlijn/2017/03/24/roadmap-aanpak-
pesten-voor-ondernemingsraden). 
en het Kennisdossier PSA (Arbodossier Pesten, arbokennisnet.nl/images/
dynamic/Dossiers/PSA/D Pesten.pdf) worden geraadpleegd.

19 Achtergronddocument bij de Richtlijn conflicten in de werksituatie, bijla-
ge 4, p. 68, https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-
in-de-werksituatie. 
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trokken persoon of organisatie, als oorzaak van een conflict. 
Evenmin zijn er duidelijke criteria om het beloop van een 
conflict op de werkvloer te voorspellen en ontbreekt rele-
vant onderzoek naar de effectiviteit van veel interventies. 
Zo wordt nogal eens vrijstelling van werk voor maximaal 
twee weken ingezet als interventie, zonder dat er onderzoe-
ken zijn gedaan naar de effectiviteit daarvan. Ook ten aan-
zien van de kosteneffectiviteit van interventies kan men een 
hoge ‘opbrengst’ verwachten, maar nu er geen onderzoeken 
bekend zijn die de werking ervan hebben vastgesteld, blijft 
het moeilijk voorspelbaar op welke wijze arbeidsconflicten 
op de werkvloer het meest effectief kunnen worden ‘aange-
pakt’.

De NVAB adviseert in deze richtlijn bedrijfsartsen door mid-
del van scholing te leren om de handreikingen en aanwij-
zingen adequaat te gebruiken. Die scholing zou erop gericht 
moeten zijn dat bedrijfsartsen inzicht krijgen in hun eigen 
conflictmanagementstijl. Daarnaast moet getraind worden 
in het hanteren en managen van conflicten, het adequaat 
gebruiken van diagnostische methoden en het op juiste wij-
ze inzetten van mogelijke interventies.

4. Relatie NVAB richtlijn en STECR werkwijzer

De richtlijn, geautoriseerd door de NVAB, maakt deel uit van 
de professionele standaard voor bedrijfsartsen, waaraan zij 
bij hun advisering moeten voldoen. Bedrijfsartsen zullen de 
richtlijn in beginsel dan ook moeten volgen, zij het dat af-
wijking mogelijk en soms noodzakelijk is. Dat moet dan wel 
beargumenteerd en gedocumenteerd worden. De richtlijn 
is naar onze mening geen vervanging als aanvulling van de 
werkwijzer. De richtlijn beschrijft vooral voor de bedrijfs-
arts het brede (complexe) handelen bij het bewaken en be-
vorderen van de gezondheid van werkenden in geval van een 
conflict op de werkvloer. Bij een conflict met ziekmelding 
(of ziekmelding met conflict) zal de bedrijfsarts, geholpen 
door de diagnostische handreikingen uit de richtlijn, zich bij 
wijze van advies moeten uitlaten over de vraag of de werk-
nemer ‘arbeidsongeschikt is wegens ziekte’. Daartoe geeft 
juist de werkwijzer meer informatie dan de richtlijn. Daar-
naast is het voor de bedrijfsarts van belang om te weten 
welke juridische implicaties zijn advies heeft. De richtlijn 
besteedt daaraan geen aandacht, de werkwijzer wel. Ook 
geeft de werkwijzer concrete tekstvoorbeelden die een be-
drijfsarts (in opleiding) kan gebruiken. De werkwijzer zal 
naar onze verwachting onverminderd van belang blijven 
bij de advisering van uitval in geval van een arbeidsconflict. 
Van een conflicterende werking van de richtlijn en werkwij-
zer, bij arbeidsconflicten die tot uitval van de werknemer 
hebben geleid, is naar onze mening geen sprake.
De NVAB heeft de verwachting dat niet alleen bedrijfsartsen 
maar ook verzekeringsartsen deze richtlijn zullen gaan ge-
bruiken. Voor de samenwerking met huisartsen en psycho-
logen lijkt deze richtlijn eveneens goede mogelijkheden te 
verschaffen. Hopelijk hebben ook werkgevers baat bij de 
richtlijn om, in samenspraak met de bedrijfsarts, tot een 

goed beleid gericht op het voorkomen en/of oplossen van 
conflicten op de werkvloer te komen.
Juridisch onderlegde professionals zullen zich vooral blijven 
richten op de werkwijzer. De richtlijn geeft voor juristen 
geen specifieke instrumenten en aanknopingspunten. Voor 
hen is de richtlijn ook niet bedoeld.

5. Samenvatting

Anders dan lang het geval is geweest, is niet langer alleen 
de multidisciplinair tot stand gekomen STECR werkwijzer 
‘Arbeidsconflicten‘ de basis voor beoordeling en aanpak 
van – arbeidsuitval gerelateerd aan – arbeidsconflicten van 
belang nu de NVAB richtlijn ‘Conflicten in de werksfeer’ tot 
stand gekomen en gepubliceerd is. Waar de werkwijzer een 
handvat biedt ten behoeve van bedrijfsartsen, verzekerings-
artsen, behandelaars, personeelsfunctionarissen en juristen 
voor het beoordelen van uitval gerelateerd aan een arbeids-
conflict, is de richtlijn specifiek bestemd voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen. De richtlijn geeft juist hun instrumen-
ten en tips en is ook nog eens breder georiënteerd en beter 
onderbouwd dan de werkwijzer. Anders dan in de werk-
wijzer komt in de richtlijn de preventie van conflicten in 
de werksfeer nadrukkelijk aan de orde. Daarnaast bevat de 
richtlijn (deels, evidence based), handvatten voor diagnos-
tiek en interventie bij conflicten in de werksfeer, al dan niet 
gepaard gaand met uitval. Daarentegen komen arbeidsrech-
telijke vraagstukken met betrekking tot (ziekmeldingen 
gerelateerd aan) arbeidsconflicten in de richtlijn niet aan 
de orde. Het is een richtlijn van de beroepsvereniging voor 
bedrijfsartsen, de NVAB. Wij denken niet dat de richtlijn af-
breuk doet aan de status van de werkwijzer bij de aanpak 
van – uitval gerelateerd aan – arbeidsconflicten. De werk-
wijzer en richtlijn bijten elkaar in die zin niet, maar zullen 
vooral aanvullend betekenis hebben. De werkwijzer had al 
de status van beoordelingskader voor de tuchtrechter. De 
richtlijn zal voor het beoordelen van het vakinhoudelijk 
handelen van de bedrijfsarts daarbij eveneens een rol gaan 
spelen. Vanuit onze beider professie hopen en verwachten 
wij dat de richtlijn een (verdere) bijdrage kan leveren aan 
preventie van arbeidsconflicten en, voor het geval die toch 
zijn ontstaan, een adequatere oplossing daarvan. Hopelijk 
droogt het moeras wat op.
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