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Workshop BG Dagen

Presentatie van de contouren van de richtlijn

Input van deelnemers

Structuur:

• Casus

• Discussie

• Bevindingen literatuur; voorstel voor richtlijn



Onderwerpen

1. Inleiding en toelichting (10 min)

2. Wat is een arbeidsconflict en hoe herken je dat? (10min)

3. Wat voorspelt het verloopt van een conflict? (15 min)

4. Wanneer kun je wat doen bij een conflict? (15 min)

5. Wanneer is er sprake van overspanning/burnout en

wanneer van een conflict? (10 min)

6. Wat kunnen we doen in een bedrijf om conflicten te

voorkomen? (10 min)
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Casus, arbeidsconflict?

Johan,  projectleider, verantwoordelijk voor een nieuwe

productielijn, spreekt jou als bedrijfsarts in het voorbijgaan

aan. Hij heeft een onaangenaam en intimiderend gesprek

gehad met zijn leidinggevende. Het project vlot niet en is nu 

al twee keer zo duur uitgevallen als begroot. Het is zijn

tweede project in drie jaar tijd dat dreigt niet succesvol te

worden.

Hij voelt zich er ongemakkelijk bij, ervaart onevenredig veel druk

en zegt zich onvoldoende gehoord te weten over de 

weerstanden tegen zijn ideeën die hij in de organisatie

ervaart om het project tot een goed einde te brengen. 



Arbeidsconflict 1

Definitie arbeidsconflict: een dynamisch proces tussen twee partijen die 

een negatieve emotionele reactie ervaren bij onenigheid en verstoring

van het bereiken van hun doelen

Conflict vaak zinvol en kan leiden tot nieuwe inzichten en duidelijker

strategie: gewenste afloop

• varieert van “gelukkig samen verder” tot “gelukkig uit elkaar”

Conflict risicovol; kan eindigen in destructie: ongewenste afloop

• varieert van “langdurig arbeidsongeschikt” tot “gedwongen ontslag

en ernstig productieverlies”

Doel richtlijn: handvatten voor de bedrijfsarts om bij conflicten vaker een

gewenste afloop te bewerkstelligen



Arbeidsconflict 2

Horizontaal of verticaal conflict

Beoordeel of er sprake is van intimidatie, pesten, agressie of een 

conflict met ‘de organisatie’

- volg de betreffende “richtlijnen” of wegwijzers



Casus, voorspellers voor afloop

Je bent als bedrijfsarts zijdelings bij Johan’s project betrokken. 

Jouw  ergonomisch advies om tillen te verminderen is maar 

voor de helft overgenomen vanwege de kosten. Johan, de 

projectleider, zoekt steun bij jou om meer budget vrij te 

krijgen. 

In het gesprek dat hij met jou daarover heeft vertelt hij dat er 

thuis problemen zijn ontstaan. Hij is vaker thuis gaan werken 

vanwege de sfeer op de afdeling. Hij werkt ook in de 

weekenden aan het project, waarvoor hij een 

familiebijeenkomst heeft afgezegd. Doordat hij ook vaak ’s 

avonds werkt heeft hij zich al eens verslapen voor een 

meeting, die door zijn leidinggevende was gepland om 7.30 

uur. 



Richtlijn voorstel

Beoordeel in welke mate het conflict geescaleerd  is (bv Glasl)

Beoordeel welke conflict management strategieen door beide 

partijen worden gevolgd

Beoordeel gezondheidsklachten: 

• conflict én gezondheidsklachten, 

• gezondheidsklachten door een conflict,

• conflict en belemmeringen voor herstel van 

gezondheidsklachten



Conflict escalatie (Glasl)

1. Bereidheid tot constructief overleg

2. Bereidheid tot overleg verminderd

3. Geen bereidheid tot constructief overleg meer



Voorspellers voor conflict afloop

Conflict management strategieën

• Constructief aan een oplossing werken

• Actief verzet bieden

• Confrontatie vermijden

Andere factoren

• Communicatieve vaardigheden

• Vriendschappelijke verhoudingen en sociale steun

• Duidelijkheid in taakomschrijving

• Stijl van leidinggeven



Casus, wanneer kun je wat doen?

Je hebt Johan enkele maanden niet gesproken. Wel heb je 

gehoord dat de nieuwe productielijn nog niet draait en al een 

half jaar over de deadline is. Gelukkig heeft de klant de 

nieuwe producten nog niet nodig omdat de voortgang van 

hun project ook vertraagd is. 

Twee dagen voor een korte vakantie meldt Johan zich ziek bij 

zijn leidinggevende met griep. Deze belt jou met de 

mededeling dat het een verdachte ziekmelding is omdat er 

vorige week een gesprek is geweest over de overdracht van 

het project naar een goede collega. Zowel de medewerker als 

diens collega hebben een week bedenktijd gevraagd. Daags 

voor het einde van de bedenktijd heeft Johan zich ziek 

gemeld. De leidinggevende vraag om een ‘spoedcontrole’



Interventies, voorstel richtlijn
Fase 1: 

• Fact finding, bemiddeling als bedrijfsarts

• Excuses aanbieden

• Time-out (max 2 weken)

Fase 2

• Interne bemiddeling: PZ, vertrouwenspersoon/commissie, 

ombudsman 

• Meer bekend maakt meer bemind

Fase 3

• Externe bemiddeling: Mediator

Bij verzuim: 

• Beoordeling arbeidsgeschiktheid



Evidence interventies

Weinig (evaluatie)onderzoek gedaan naar therapeutische

interventies

Wel beschouwende artikelen over benaderingsmodellen

Toenemend aantal artikelen over Alternative Dispute 

Resolution (Mediation als alternatief voor juridisch

procederen)

Mediation: beter proces, tevredener uitkomst (als extern), 

maar langduriger traject, minder formele klachten

Projectgroep: Stepped Care: hoe meer negatieve voorspellers

voor het beloop, hoe zwaarder en eerder een interventie



Casus, medische beoordeling

Je zoekt telefonisch contact met Johan, die je vertelt al enige tijd 

minder goed te slapen en moe te zijn. Hij is een paar weken 

ervoor verkouden geworden en blijft maar last houden van 

hoesten, vooral ’s nachts, en van kortademigheid. 

Desgevraagd piekert hij ook wel eens. Het project vlot niet en 

de kans is groot dat het aan een bevriende collega wordt 

overgedragen. Hij zou dat jammer vinden. Zijn huisarts heeft 

geen bijzonderheden gevonden en geadviseerd om een paar 

weken rust te nemen en afstand van het werk. 



Overspanning/burnout

Conform GGZ standaard Aanpassingsstoornis (overspanning of 

burnout), 2017 en NVAB richtlijn 

Diagnostische criteria:

• A: emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op 

aanwijsbare stressor binnen 3 maanden na het begin van de 

stressor

• B: klinisch significante symptomen met lijdensdruk die niet in 

verhouding staat tot de stressor, met significante beperkingen in 

het functioneren

• C: symptomen zijn geen uiting van een psychiatrische stoornis

• D: symptomen geen uiting van normale rouw

• E: na wegnemen van de stressor verdwijnen de symptomen 

binnen zes maanden

• Tenminste 3 van de 10 symptomen aanwezig 



Casus, preventieve activiteiten

Binnen twee weken komen drie medewerkers van dezelfde 

afdeling op consult met een wat onduidelijke vraag. De eerste 

was door zijn rug gegaan en vroeg veel langer dan verwacht 

om vrijstelling voor werkzaamheden waarbij regelmatig getild 

moet worden. De tweede heeft beginnende artrose met 

pijnklachten aan beide duimbases en vraagt om andere 

werkzaamheden waarbij de handen minder belast worden. 

De derde vertelt een conflict te hebben gehad met haar 

meewerkend voorman, waarbij zij vond in haar recht te staan 

– jij vindt eigenlijk ook dat er een onrechtvaardige beslissing 

is genomen- , maar zij heeft bij de leidinggevende bakzeil 

gehaald. De voorman heeft het recht om naar eigen inzicht te 

beslissen; verschillen van mening kunnen er nu eenmaal zijn. 



Preventieve activiteiten

Training conflict management vaardigheden, leidinggevenden

• Intensief, 15-25 uur

• In organisaties en beroepen met verhoogd risico 

Reductie van risicofactoren voor conflicten:

• Ongunstige fysieke werkomgeving

• Rol en taakonduidelijkheid

• Overwerk 

• Organisational injustice



Evaluatie

Bij conflict met of zonder verzuim

na 2 tot 4 weken (NB zorgplicht)


