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Wat is nu eigenlijk ‘eigen regie’? Eigen regie wordt in de 
werkwijzer gedefinieerd als de situatie:

 ■ Waarin de werknemer en werknemersvertegenwoordi-
ging op basis van gelijkwaardigheid een gezamenlijke 
visie en beleid ontwikkelen op het terrein van preven-
tie, verzuimaanpak en re-integratie.

 ■ Waarin de direct leidinggevende en zijn werknemers 
dit preventie- en vervolgbeleid waarmaken in de dage-
lijkse bedrijfsvoering; daarbij heeft de direct leiding-
gevende bij verzuim wegens ziekte als eerste de taak 
om vakkundig uit te (laten) zoeken wat de werknemer 
belemmert om zijn werk te doen.

 ■ Waarin met de werknemer die verzuimt wegens ziekte 
afspraken worden gemaakt hoe hij participeert in zijn 
re-integratie.

In deze situatie is de rol van de bedrijfsarts een andere 
dan binnen het klassieke medische model: 

 ■ De bedrijfsarts adviseert het management en de werk-
nemer over verzuimpreventie, verzuimmanagement 
en individuele verzuimsituaties (...) bij voorkeur naar 
aanleiding van een gerichte adviesaanvraag van een 
leidinggevende (...).

Inhoud
Een belangrijk element van de werkwijzer is dat wordt 
benadrukt dat er niet één eigenregiemodel is maar dat het 
gaat om een groeimodel waaraan alle betrokkenen samen 
vorm geven. Werkgever- en werknemersvertegenwoor-
digers maken samen keuzes, en daarbij is de bedrijfsarts 
(samen met anderen) een belangrijke partij en adviseur. 

De kern van de werkwijzer is een stappenplan, bestaande 
uit de volgende stappen:

1. Ontwikkelen van een visie op het organiseren van ge-
zonde en veilige arbeid, maar ook op samenwerken en 
medezeggenschap. Belangrijk daarbij is het vaststellen 
van meetbare doelstellingen voor arbeidsverzuim en 
medezeggenschap, beslissingen over wat het bedrijf 
zelf gaat doen en wat wordt uitbesteed, en het opstel-
len van een dienstverleningsconcept.

2. Aanpassen van de interne organisatie, aan de hand van 
deze visie. Taken en verantwoordelijkheden worden 
uitgewerkt voor leidinggevende, werknemer, HR-advi-
seur, casemanager, bedrijfsarts en preventiemedewer-
ker. En ook voor de administratieve ondersteuning, de 
ICT en de huisvesting (is de bedrijfsarts in het bedrijf 
zelf gevestigd?).

3. Inkopen en/of invullen van de dienstverlening.
4. Implementatie en vooral ook communicatie.
5. Evaluatie en bijstelling.

Belangrijk in de werkwijzer zijn ook de bijlagen. Daarin 
wordt onder meer het juridisch kader beschreven. Daarbij 
wijzen de auteurs op de voorwaarden voor het kunnen 
toepassen van de maatwerkregeling: deze veronderstelt 
onder meer de instemming van een ondernemingsraad 
of personeelsvertegenwoordiging. Dat betekent dat een 
maatwerkregeling niet mogelijk is als het bedrijf te klein 
is voor een ondernemingsraad. Ook wordt gewezen op de 
privacyaspecten en op het verschil tussen een bedrijfsarts 
en een ‘arboarts’. Deze laatste titel is in feite niets anders 
dan een zilveren wikkel om te maskeren dat het iemand 
betreft die geen bedrijfsarts is.
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Onlangs kwam de STECR Werkwijzer Eigen Regie uit.* De werkwijzer is 
gemaakt om ”praktische handvatten (te) bieden voor het overwegen 
tot en/of het invoeren van (een vorm van) eigen regie (op arbeidsom-
standigheden en verzuim).” Dit is een heel voorzichtige formulering. 
Het is dus niet zo dat de werkwijzer zegt: eigen regie is..., en zó moet 
je er komen. De werkwijzer beschrijft een aantal voordelen van eigen 
regie en de keuzes die je als bedrijf moet maken voor de mogelijke 
invulling ervan.
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In de bijlage wordt ook de ontstaansgeschiedenis van de werkwijzer 
aangestipt. De werkwijzer is ontwikkeld door een kenniskring. In 
deze kenniskring van ongeveer 20 leden zaten 8 bedrijfsartsen. Dus 
minder dan de helft, maar toch een niet onaanzienlijk aantal. In de 
ontstaansgeschiedenis is sprake van een niet onbelangrijke koerswis-
seling. Oorspronkelijk zou de titel van de werkwijzer zijn: ‘STECR 
Werkwijzer Maatwerkregeling Eigen Regie’. Later is besloten om de 
werkwijzer niet te beperken tot de maatwerkregeling, maar ook ande-
re vormen van eigen regie te bespreken. Maatwerk is ook mogelijk in 
combinatie met de vangnetregeling uit de arbowet (zie http://www.
arboportaal.nl/onderwerpen/maatwerk--en-vangnetregeling/vraag-
en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-maatwerkregeling-en- 
vangnetregeling). Met andere woorden: eigen regie is ook mogelijk als 
het bedrijf kiest voor (of kan niet anders dan kiezen voor) aansluiting 
bij een gecertificeerde arbodienst. 

Hoe nuttig is de werkwijzer voor bedrijfs- en verzeke-
ringsartsen? 
De werkwijzer is duidelijk niet voor bedrijfsartsen geschreven maar 
voor sociale partners. De werkwijzer is wel een mogelijk instrument 
voor de bedrijfsarts om de sociale partners te helpen bij het vormge-
ven van het beleid. Een belangrijk element van de werkwijzer is het 
groeiaspect. Werkgever en werknemersvertegenwoordigers maken 
samen keuzes, samen met de bedrijfsarts. Maar al te vaak is ‘eigen 
regie’ een synoniem voor een situatie waarbij leidinggevende en/of 
casemanager weliswaar geen medische informatie mogen gebruiken, 
maar toch menen zelf te kunnen beslissen dat Jantje best kan werken, 
en waarbij de bedrijfsarts per uur ingehuurd wordt als een boodschap-
penjongen om Jantje dit even te vertellen. Dit is zeker niet de visie 
op eigen regie die de werkwijzer uitdraagt. Belangrijk is ook dat de 
werkwijzer een nuttig naslagwerk is voor de wettelijke basis van het 
verzuimbeleid. 

Daarbij had wat mij betreft de rol van de bedrijfsarts wel wat scherper 
mogen worden omschreven. Een belangrijke rol van de bedrijfsarts is 
en blijft de sociaal-medische begeleiding bij gezondheidsproblematiek. 
Een rol die, wat sommige adviseurs ook mogen zeggen, zeker niet 
helemaal overgenomen kan worden door anderen. De term ‘advi-
seur’ doet mijns inziens onvoldoende recht aan de brede rol die de 
bedrijfsarts kan spelen. Veel aanhangers van het eigenregiemodel zien 
de bedrijfsarts nog altijd eerder als een probleem (vanwege vermeende 
medicalisering) in plaats van als een deskundige met een eigen in-
breng. Het is interessant om hierbij te kijken naar de kernwaarden van 
de bedrijfsarts, zoals vastgesteld door de NVAB. Zo zegt kernwaarde 1: 
‘Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkómen van 

beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen’, en kernwaarde 
4: ‘Goede bedrijfsgeneeskundige zorg is zowel preventief als cura-
tief en impliceert dat de werknemer vrije toegang tot die zorg heeft 
(bijvoorbeeld in een open spreekuur)’. Ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat het doel van de adviezen in de werkwijzer toch vooral 
verzuimmanagement is, en niet zozeer preventie van beroepsgebon-
den aandoeningen. En in de definitie van eigen regie komt de term 
‘zorg’ helemaal niet voor.

Nog enkele punten zijn mijns inziens niet zo goed uitgewerkt. In de 
eerste plaats staat in de inleiding dat de werkwijzer ook betrekking 
heeft op arbeidsomstandigheden, maar dat komt eigenlijk niet aan de 
orde. De werkwijzer gaat vooral over verzuim en inzetbaarheid. De 
term preventie valt wel, maar hoe dit onder eigen regie te regelen is 
wordt niet duidelijk.

Een tweede punt dat mij opvalt is dat dat de eigen regie vooral het 
bedrijf betreft, en niet zozeer de belangrijkste partij, namelijk de (al 
dan niet zieke) werknemer. Als je op internet opzoekt wat over het 
algemeen onder ‘eigen regie’ wordt verstaan, kom je dingen tegen 
als ‘Vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij 
het eigen leven inricht en hoe de zorg en/of begeleiding bij eventuele 
ziekte daarbij wordt ingevuld.’ In de werkwijzer is het de werkgever 
die ‘let op de balans tussen werk en werknemer… hij is, samen met 
de werknemer, verantwoordelijk voor het voorkómen van arbeidsver-
zuim... hij benut de arbeidsmogelijkheden optimaal en zorgt voor een 
goed verloop van het verzuimproces.’ Dat klinkt allemaal veel sturen-
der dan ‘de werknemer als zijn eigen regisseur.’ Overigens noemen 
Falke en Verbaan, die het eigenregiemodel grotendeels ontwikkeld 
hebben, de situatie dat de regie aan de werknemer overgelaten wordt 
wel als een fase ná het eigenregiemodel: zij noemen dat het ‘produc-
tiemodel’, waarin de werkgever zich niet meer hoeft te bemoeien met 
het ziekteverzuim, omdat iedereen dat zelf oplost, zodat gestuurd kan 
worden op resultaat of productie in plaats van op aan- of afwezigheid 
(zie http://www.falkeverbaan.nl/kwadranten-model/kwadrant-v/). 
De werknemer heeft zelf als taak om zijn belastbaarheid te bewaken.

Kortom, ondanks enkele beperkingen is de werkwijzer een nuttig 
instrument voor werkgever en werknemer. Ook de bedrijfsarts kan er 
voordeel van hebben. Wij hopen dat de werkwijzer net als het model 
zelf een bron van discussie zal zijn en een bron voor verdere ‘groei’.
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