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1. Inleiding 
 

De arbeidsgerelateerde zorg moet beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met 
aandacht voor preventie en re-integratie en toegankelijk voor alle werkenden. In het ontwerpadvies 
‘Toekomst van de arbeidsgelateerde zorg’ schetst de SER hoe hij denkt dat die verbetering 
bewerkstelligt kan worden. Het is een zogenaamd ‘verdeeld advies’ omdat in de SER verschillende 
opvattingen bestaan over de route die gevolgd moet worden. 

Het advies is de reactie van de SER op de adviesaanvraag van 10 juli 2013 van de ministers van SZW 
en VWS. Hierbij kreeg de raad vijf toekomstscenario’s voorgelegd: 

1. Kleine aanpassingen binnen het huidige systeem. 
2. Huisarts-specialist model met meer kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg en een 

klinisch arbeidsgeneeskundige.  
3. Extra inspanningen door sectorale/regionale organisaties wat betreft bedrijfsgezondheidszorg 

inclusief preventief beleid. 
4. Model zonder bedrijfsarts. Alle huidige taken van de bedrijfsarts worden uitgevoerd door de 

reguliere zorg. 
5. Specialisering binnen de eerste lijn. Vorming van gespecialiseerde eerstelijns (huisartsen) of 

anderhalvelijns praktijken die zich toeleggen op behandeling van werkgerelateerde klachten in 
combinatie met de reguliere zorg. 

 
Het kabinet vroeg de SER zich uit te spreken over de wenselijkheid van de scenario’s en dan in het 
bijzonder scenario 2 en 3. De raad constateert echter dat er geen breed gedragen voorkeur bestaat 
voor een van de scenario’s. Wel heeft de raad enkele van de bouwstenen benut voor een eigen visie. 
 
In deze visie wordt goede arbeidsgerelateerde zorg niet alleen geboden door interne arbodiensten of 
sectorale- of regionale organisatievormen. Ook de huisarts en de eerstelijnsgezondheidszorg leveren 
een bijdrage. Verder is volgens de raad een goed toegankelijke kennisinfrastructuur een belangrijke 
voorwaarde voor betere zorg. De infrastructuur kan inzichten en kennis over arbeidsgerelateerde  
gezondheidsproblemen, diagnose en behandeling samenbrengen. Dit draagt ook bij tot een betere 
signalering van beroepsziekten. 

In deze whitepaper schetsen we de belangrijkste onderwerpen uit het advies. 
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2. Overzicht knelpunten 
 

Volgens de raad zijn momenteel de belangrijkste knelpunten: 

1. Onvoldoende kennis van / rekening houden met de factor arbeid in de reguliere zorg. 
Huisartsen en specialisten zijn onvoldoende alert op de relatie tussen een gezondheidsklacht  
of aandoening en werk. Dit kan leiden tot het lang uitblijven van de juiste diagnose en 
behandeling en daardoor tot langer verzuim dan nodig is. 
 

2. Onvoldoende samenwerking bedrijfsarts en reguliere zorg. 
Hierbij spelen een gebrek aan vertrouwen in elkaars deskundigheid en professionaliteit een 
rol. Voor de bedrijfsarts is het soms lastig de belastbaarheid van de zieke werknemer goed te 
beoordelen zonder de inzichten van de reguliere arts. 
 

3. Bedrijfsartsen zijn onvoldoende gericht op het opsporen van beroepsziekten en hebben 
hierover onvoldoende kennis. 
Dit belemmert een goed preventief beleid binnen het bedrijf en vormt daarmee een risico 
voor de gezondheid van werknemers. Daardoor worden adequate diagnose en behandeling 
van beroepsziekten bij werknemers vertraagd. Hierdoor kan het verzuim langer duren dan 
nodig is. 
 

4. Tekortschieten instroom in opleiding tot bedrijfsarts. 
De instroom in de opleiding tot bedrijfsarts is al jaren lager dan nodig is om tegemoet te 
komen aan de vraag. Als de instroom niet stijgt, moet worden gevreesd dat op middellange 
termijn onvoldoende bedrijfsartsen beschikbaar zijn om de verzuimbegeleidingstaken van de 
Wet verbetering poortwachter uit te voeren.  
 

5. Onvoldoende toegankelijkheid bedrijfsgezondheidszorg 
Een deel van de werknemers kan zich niet bij een bedrijfsarts melden voor advies, omdat het 
contract van de werkgever met bedrijfsarts of arbodienst daarin niet voorziet. Ook zzp’ers 
kunnen geen gebruikmaken van een bedrijfsarts. 
 

6. Onvoldoende aandacht voor preventie 
Bedrijfsartsen komen onvoldoende toe aan preventie; verreweg de meeste tijd besteden ze 
aan verzuimbegeleiding.  Waar sprake is van een sectorale of branchegerichte organisatie 
van de bedrijfsgezondheidszorg is juist veel aandacht voor preventie.  
Nog niet de helft van de bedrijven heeft een preventiemedewerker. Ook een ri&e (risico-
inventarisatie en evaluatie) ontbreekt bij de helft van de bedrijven. Wel gaat het hierbij 
vooral om kleinere bedrijven. 
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7. Onafhankelijkheid bedrijfsarts is niet zonder meer gewaarborgd en vertrouwen in de 

bedrijfsarts schiet tekort. 
Een deel van de werknemers (16%) twijfelt aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. 
Hierbij zou vooral een rol spelen dat deze wordt betaald door de werkgever. Ook een 
minderheid van de bedrijfsartsen zegt regelmatig niet geheel onafhankelijk te kunnen 
werken door de opstelling van de werkgever, arbodienst of werknemer. 
 
 

3. Toekomstvisie 
 

De toekomstvisie beoogt de bestaande knelpunten op te lossen. Uitgangspunt is dat de 
arbeidsgerelateerde zorg van de toekomst aansluit bij de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit houdt in 
dat er rekening wordt gehouden met ontwikkelingen als veranderende arbeidsrelaties. Denk aan   
een groeiend aantal zzp’ers en werknemers met een flexibel contract, toenemende arbeidsmobiliteit, 
langer doorwerken, een verouderende beroepsbevolking en een toenemend belang van duurzame 
inzetbaarheid. 

De toekomstvisie beoogt de genoemde knelpunten op te lossen. Het gaat dan met name om: 

- Verbetering van de toegankelijkheid van de arbeidsgerelateerde zorg 
- Verbetering van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg 
- Het (beter) waarborgen van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts 
- Verbetering van de arbo-curatieve  samenwerking 
- Een betere signalering en diagnostiek van beroepsziekten. 

3.1 Drie organisatievormen van arbeidsgerelateerde zorg 
In de toekomstvisie worden drie organisatievormen van arbeidsgerelateerde zorg onderzocht die een 
oplossing kunnen bieden voor de gesignaleerde knelpunten: 

- Binnen het bedrijf (interne arbodienst) 
- Binnen branche/sector en/of regio 
- Door de huisarts / in de eerstelijns gezondheidszorg 

 

3.1.1. Interne arbodienst 
Binnen een aantal grote bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en banken werkt men met een 
interne arbodienst. De zorg is over het algemeen van hoge kwaliteit. De onafhankelijkheid van de 
bedrijfsarts wordt geborgd via een ontslagbeschermingsconstructie.  

3.1.2. Binnen branche/ sector en/of regio 
Grote bedrijven die geen interne arbodienst hebben, middelgrote bedrijven en mkb-bedrijven 
organiseren hun arbeidsgerelateerde zorg branche- dan wel sectorgewijs, met een geïntegreerde 



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 13 – Toekomst arbeidsgerelateerde zorg   - 6 - 
oktober 2014 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen 
 

aanpak van preventie- en verzuimbeleid. Ook zzp’ers werkzaam in betreffende branche of sector 
kunnen daar terecht.  

Als een organisatie niet op branche- of sectorniveau mogelijk is, vindt deze plaats op regionaal 
niveau. Hier kunnen dan ook zzp’ers terecht die niet bij een branche- of sectororganisatie terecht 
kunnen. 

De ervaringen met deze vorm van bedrijfsgezondheidszorg laten zien dat deze leidt tot meer 
aandacht voor preventie.  Er wordt kennis ontwikkeld over de risico’s met betrekking tot veiligheid, 
gezondheid en duurzame inzetbaarheid binnen sectoren. Ook worden er communicatiemiddelen en 
preventieactiviteiten ontwikkeld waarvan werkgevers en werknemers gebruik kunnen maken. 

3.1.3 Via huisarts/ eerstelijns gezondheidszorg 
Aan werkenden die niet bij bovengenoemde organisaties terechtkunnen, biedt de huisarts de eerste 
arbeidsgerelateerde zorg. Het betreft vooral de groeiende groep zzp’ers, werknemers met een 
flexibel contract, werkzoekenden en ander potentieel werkenden. 

In de huidige situatie is de huisarts ook voor werkenden vaak de eerste die zij consulteren bij vragen 
over hun gezondheid. In de toekomstvisie krijgt de huisarts voor het onderkennen van 
arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen ondersteuning van een artsconsulent en/of 
verpleegkundige voor werk en gezondheid. 

De huisarts stimuleert werknemers om zich (ook) bij de eigen bedrijfsarts te melden. Zzp’ers verwijst 
hij door naar een ter zake kundige bedrijfsarts: hiervoor kan de huisarts gebruikmaken van een 
register met bedrijfsartsen. Verder staan de huisarts een helpdesk en andere 
verwijzingsmogelijkheden ter beschikking. De huisarts neemt niet de functie van de bedrijfsarts over. 
Het is de taak van de bedrijfsarts om werkgever en werknemer te ondersteunen in het proces van 
preventie en terugkeer naar werk. 

3.1.4 Onderlinge verhouding tussen de drie organisatievormen 
Bij ziekte of gezondheidsklachten zoeken mensen meestal eerst hulp bij hun huisarts. Dat geldt zeker 
voor zzp’ers en werkzoekenden die geen toegang hebben tot een bedrijfsarts. Ook bij werkgebonden 
gezondheidsproblemen is het niet vanzelfsprekend dat een werknemer naar de bedrijfsarts gaat. 
Daarom is het belangrijk dat huisarts en bedrijfsarts waar nodig en met instemming van de patiënt 
contact met elkaar hebben en informatie uitwisselen. 

Daaraan kan het volgende bijdragen: 

- Voldoende waarborg voor de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts; 
- De bedrijfsarts meldt doorverwijzingen naar de tweede lijn aan de huisarts; 
- Betere monitoring van kwaliteit en deskundigheid van de bedrijfsarts; 
- Teamregels waaraan werkgevers en werknemers de samenwerking tussen huisarts en 

bedrijfsarts kunnen toetsen; 
- Uitbreiding van de zorgkaart van Nederland met de beroepsgroep van bedrijfsartsen; 
- Aanscherping van de systematiek van het certificeren van bedrijfsartsen; 
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- Een register van gecertificeerde bedrijfsartsen voor doorverwijzing door huisartsen; 
- Voldoende waarborg voor bescherming van persoonlijke en medische gegevens.  

Voor een regionaal georganiseerde arbeidsgerelateerde zorg is van belang dat deze zorg goed 
bereikbaar blijft. Een grote fysieke of psychologische afstand werkt drempelverhogend. Een 
goede bereikbaarheid zou betekenen dat er een 30- tot 40-tal regio’s in het land zouden moeten 
zijn met regionale vestigingen van de arbeidsgerelateerde zorg. 

Binnen regionale huisartsenorganisaties kan de aandacht voor arbeidsrelevante problematiek 
worden vormgegeven door een combinatie van praktijkondersteuning, introductie van een 
bedrijfsarts- of arbeidsgeneeskundig consulent, een kaderhuisarts bedrijfsgezondheidszorg, 
arboverpleegkundigen en preventiedeskundigen. 

3.2 Helpdesk en verwijzingsmogelijkheden 
In de visie van de raad krijgen zorgverleners een ondersteuningssysteem met een 
kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur is beschikbaar voor algemeen gebruik in de gehele zorg.  
Daarbij gaat het om: 

- inhoudelijke ondersteuning vanuit klinisch arbeidsgeneeskundige centra; 
- organisatorische ondersteuning van de verwijzing naar bijvoorbeeld medische, technische en 

sociale experts.  

In de ondersteuningsstructuur speelt de klinische arbeidsgeneeskundige een belangrijke rol. Deze is 
gespecialiseerd in complexe arbeidsgerelateerde ziektegevallen op een bepaald medisch vakgebied, 
zoals oncologie, dermatologie, longziekten en toxicologie. 

De klinisch arbeidsdeskundige diagnosticeert, beoordeelt en adviseert over de oorzaak van de 
klachten en over de geschiktheid van de zieke voor eigen of ander werk en eventuele 
werkaanpassingen. Daarnaast kan hij adviseren over behandelingen voor functioneel herstel en re-
integratie in werk. De klinisch arbeidsdeskundige werkt bijna altijd samen met een medisch specialist 
op hetzelfde vakgebied. Niet alleen de huisarts kan doorverwijzen naar de klinisch 
arbeidsdeskundige, ook de bedrijfsarts.  

De beschikbaarheid van een goed toegankelijke kennisinfrastructuur is ook belangrijk voor 
verbetering van de signalering en diagnostiek van beroepsziekten. 

3.3 Opleiding en capaciteit bedrijfsartsen 

3.3.1 Opleiding 
In de opleiding van medici zou meer aandacht moeten worden besteed aan de relatie werk-
gezondheid en de relatie gezondheid-ziekteverzuim, met blijvende participatie als uitgangspunt.  
Klachten, aandoeningen of ziekte betekenen niet per se verzuim. In de huisartsenopleiding zou een 
module ‘arbeid en gezondheid’ moeten worden opgenomen.   
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Bedrijfsartsen moeten in hun opleiding meer kennis krijgen van beroepsziekten en cursussen doen 
over de specifieke arbeidsrisico’s in de sector(en) waarin zij werken.  

Ook zou er in Nederland een opleiding voor klinisch arbeidsgeneeskundigen moeten worden 
opgezet. 

3.3.2 Capaciteit  
De raad onderschrijft de noodzaak van vergroting van de instroom van nieuwe bedrijfsartsen, zeker 
als de bedrijfsarts ook meer aandacht moet geven aan preventie en signalering van beroepsziekten. 
Het beroep van bedrijfsarts kan aantrekkelijker worden als de financiering van de opleiding van 
basisarts tot bedrijfsarts zou gebeuren uit publieke middelen. Een deel van de zorg die nu door 
bedrijfsartsen wordt verleend, zou volgens de raad echter ook door arboverpleegkundigen via de 
verlengde-arm-constructie kunnen worden geboden. De raad bepleit (opnieuw) 
arboverpleegkundigen in te zetten. 

Verder moet de inzet van breed opgeleide preventiemedewerkers worden bevorderd. 

3.4 Signalering en melding beroepsziekten 
In de toekomst is in de visie van de raad de signalering en melding van beroepsziekten op 
verschillende punten verbeterd: betere melding door bedrijfsartsen, grotere alertheid van huisartsen 
ten aanzien van arbeidsgerelateerde problematiek, betere diagnostiek van beroepsziekten door 
versterking van de klinische arbeidsgeneeskunde.  

Om de meldingen door bedrijfsartsen te vergroten, zou er een declarabele tijd voor melding van 
beroepsziekten in het contract tussen arbodienst en bedrijfsarts of werkgever opgenomen kunnen 
worden. Ook zou bij de certificering van arbodiensten en bedrijfsartsen moeten worden 
gecontroleerd of de melding van beroepsziekten serieus wordt uitgevoerd: niet alleen bij de NCvB, 
maar ook bij de werkgever en het medezeggenschapsorgaan.  Daarnaast vraagt de raad om meer 
toezicht en handhaving door de Inspectie SZW op de melding. 

Door versterking van de klinische arbeidsgeneeskunde zal de diagnostiek van beroepsziekten worden 
verbeterd, vooral waar het gaat om specifieke huid- en luchtwegaandoeningen, psychische 
arbeidsgebonden aandoeningen en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Bij het 
opsporen van nieuwe arbeidsgerelateerde aandoeningen kunnen klinische arbeidsgeneeskundigen 
een belangrijke ondersteunende rol spelen. 

3.5  Rol zorg- en inkomensverzekeraars 
In de toekomst vervullen ook zorg- en inkomensverzekeraars een belangrijke rol in de 
arbeidsgerelateerde zorg. Zij kunnen preventie van gezondheidsklachten stimuleren. Ook kunnen zij 
bij zorgaanbieders het gebruik van effectief gebleken behandelingen en interventies bevorderen. 
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4. Verschillende routes naar de toekomst 
 

Binnen de raad leven verschillende opvattingen over de route die gevolgd zou moeten worden om de 
gewenste resultaten te bereiken. 

4.1 Opvatting 1: werkgever moet regie houden 
Een deel van de raad is van mening dat de werkgever (conform de Wvp) de regie moet blijven voeren 
op het verzuimmanagement in de onderneming. De werkgever sluit (met instemming van de OR) een 
contract af met een bedrijfsarts of arbodienst.  Dat is des te meer van belang gelet op de 
doorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte en de risico’s die de werkgever draagt bij verzuim. 
Werkgevers moeten van de bedrijfsarts bij verzuim dan ook duidelijke en heldere informatie krijgen 
over de aard van de medische beperkingen, de adviezen van de bedrijfsarts aan de werknemer en de 
prognose van de verzuimduur. 

De bedrijfsarts is in principe ook toegankelijk voor zzp’ers, waarbij de kosten door de zzp’er zelf 
gedragen worden. 

Dit deel van de raad constateert dat er in de perceptie van sommigen twijfel bestaat over de 
onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, maar dat dit gaat over incidenten. De professionaliteit en  
onafhankelijkheid van de bedrijfsarts worden langs drie wegen gegarandeerd: 

1. Door hun verplichting om de professionele richtlijnen van hun beroepsgroep na te leven; 
2. Door de wettelijke registratie als arts (BIG-registratie); 
3. Door de werking van het medisch tuchtrecht. 

Dit deel van de raad constateert verder dan de gezondheidszorg op twee manieren is georganiseerd: 
de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere gezondheidszorg. Werkgevers betalen voor beide 
vormen, terwijl ze op de reguliere gezondheidszorg geen invloed hebben. In de reguliere 
gezondheidszorg is een tekort aan aandacht voor werk, waardoor werkenden onnodig lang buiten 
het arbeidsproces raken. Dat is slecht voor hun gezondheid, maar ook niet in het belang van 
bedrijven. De oorzaak  van problemen wordt niet goed herkend en ook wordt het (tijdelijk) niet 
deelnemen aan arbeid gezien als oplossing van de ziekte en/of het verzuimprobleem. 

Dit betekent dat er winst te behalen valt met reguliere zorg die oog heeft voor arbeidsgerelateerde 
aspecten van gezondheidsproblemen. Reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg zouden in elkaars 
verlengde moeten opereren, waarbij de informatie-uitwisseling drastisch moet worden verbeterd. 

De randvoorwaarde bij de adviesaanvraag is dat de Wet verbetering poortwachter(Wvp) in stand 
moet blijven. Dit betekent dat de regie op verzuimbegeleiding bij de werkgever moet blijven liggen. 
Hieruit volgt dat de bedrijfsarts moet blijven functioneren op basis van een contract met de 
werkgever. Een vorm van collectieve branche- of sectorfinanciering zou de prikkel tot het voeren van 
die regie wegnemen en daarmee het systeem van Wvp en loondoorbetaling bij ziekte onderuit halen.  
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4.2 Opvatting 2: regie bij de werknemer 
Een ander deel van de raad is van mening dat door een doorgeschoten marktwerking en fixatie op 
terugdringing van verzuimkosten, er te weinig aandacht is voor preventie, duurzame re-integratie en 
de menselijke maat. Zij vinden dat de individuele verzuimbegeleiding en de financiering daarvan 
anders moet worden vormgegeven, waarbij de regie over de eigen gezondheid meer in handen komt 
van de werknemer zelf. 

De bedrijfsarts zou financieel onafhankelijk van de werkgever zijn vak moeten kunnen uitoefenen. Dit 
bevordert  

- het vertrouwen van de werknemer in zijn (bedrijfs) arts; 
- de privacy van de werknemer; 
- de goede relatie en uitwisseling van informatie met artsen uit de reguliere gezondheidszorg; 
- een gelijkwaardiger positie van werknemer en werkgever waar het gaat om herstel en re-

integratie; 
- de melding van beroepsziekten; 
- de aandacht van de werkgever voor collectieve preventie. 

In de visie van dit deel van de raad moet uiteindelijk elke organisatie voor zijn werknemers op een 
van de volgende manieren in de verzuimbegeleiding van zijn werknemers voorzien: 

1. een eigen interne arbodienst 
2. gemeenschappelijke aansturing van een arbodienst in een sector/branche of regio 
3. huisarts/ eerstelijnsgezondheidszorg  

Sociale partners kunnen het initiatief nemen tot een regionale voorziening, maar ook via de 
huisarts/eerstelijnszorg kunnen regionale centra worden opgezet. Op die manier kunnen zo’n 30 tot 
40 regiodiensten tot stand komen.  

In deze visie is de arbeidsgerelateerde zorg via de huisarts bedoeld als een vangnet voor werkenden 
die nu geen directe toegang hebben tot de arbeidsgerelateerde zorg en voor werkenden die in de 
toekomst geen toegang hebben tot de bedoelde interne arbodienst  of de gemeenschappelijk 
aangestuurde arbodienst.  

De huisarts bepaalt of hij verwacht dat de werkende langer dan zes weken gaat verzuimen. Zo ja, dan 
verwijst hij met behulp van een register de werkende direct door naar de arbeidsgeneeskundige.  
Deze laatste houdt zich bezig met de verzuimbegeleiding en daarmee met de Wvp. In dit register 
kunnen specifieke expertises worden vermeld. De huisarts en de arbeidsgeneeskundige zijn 
onafhankelijk en het is ondenkbaar dat zij met de werkgever medische en andere privacygevoelige 
gegevens delen. Over de eisen van het werk en de mogelijkheid van (gedeeltelijke) werkhervatting 
vindt wel overleg plaats met de werkgever via een zogenaamd herstelplan. 
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4.2.1 Focus van verzuim naar preventie 
De focus van de werkgevers en arbodiensten dient in de visie van dit deel van de raad te verschuiven 
van verzuim naar preventie. Dit dient te worden bevorderd door het stellen van wettelijke 
minimumeisen aan het contract voor arbodienstverlening . 
Ook periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) , preventief medisch onderzoek (PMO) en 
onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers zijn instrumenten, die in het algemeen 
meer zouden moeten worden benut voor preventie. 

Dit deel van de raad wil ook dat de preventiemedewerker niet wordt aangewezen door de 
werkgever, maar wordt gekozen door de werknemers. Dit om zowel het draagvlak voor preventie 
onder werknemers te vergroten, als om het evenwicht tussen werkgever en werknemers te 
herstellen. 

Een grotere betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodiensten is daarnaast nodig 
voor het versterken van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in het algemeen. Met name 
een sectorale aanpak biedt kansen zowel waar het gaat om de opbouw van specifieke deskundigheid 
als om het ontwikkelen van preventiebeleid en het daarna terugverdienen van investeringen in 
preventie. 

5 SER-advies vastgesteld 
 
Op 19 september heeft de SER het advies definitief vastgesteld in een openbare vergadering. 
 
Het kroonlid Louise Gunning verving Ferdinand Grapperhaus als voorzitter van de commissie die het 
advies had voorbereid. Zij onderstreepte het grote belang van een goede arbeidsgerelateerde zorg, 
niet alleen voor de preventie en het terugdringen van ziekteverzuim, maar ook als bron van kennis 
voor de algemene gezondheidszorg.  
 
Namens de drie vakcentrales sprak FNV-bestuurder Ruud Kuin. Hij benadrukte het belang van 
financiële onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Het huidige systeem bevat te veel prikkels om 
verzuim tegen te gaan en te weinig prikkels als het gaat om preventie. De vakcentrales pleiten voor 
het opnieuw wettelijk waarborgen van de vrije toegang voor werkenden tot het arbospreekuur en 
van de bedrijfsarts tot de werkplek. Daarnaast zou de preventiemedewerker moeten worden 
gekozen door het personeel. Ook zou er een wettelijke minimumeis moeten komen die garandeert 
dat arbodienstverleners voldoende tijd besteden aan preventie. De vakcentrales vinden dat goede 
arbeidsgerelateerde zorg kan worden geboden door interne arbodiensten of sectorale dan wel 
branchegeorganiseerde of regionale organisatievormen.  
 
MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen voerde het woord namens de drie centrale 
ondernemersorganisaties. Ook hij stelde dat de bedrijfsarts onafhankelijk moet zijn, maar dat dit al 
voldoende is gewaarborgd door de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de BIG-registratie 
en het medisch tuchtrecht. De werkgever moet de regie blijven voeren over het 
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verzuimmanagement en het verzuimbeleid, omdat de werkgever verplicht is het loon door te betalen 
bij ziekte van de werknemer. Daartoe moet hij over informatie kunnen beschikken die nodig is voor 
de re-integratie van zijn werknemer. Van Straalen ziet dit advies als een nuttige tussenstap op weg 
naar een betere arbeidsgerelateerde zorg. 
 
Romke van der Veen gaf namens alle kroonleden aan waardevolle elementen te zien in beide routes. 
De werkgevers gaan uit van de verantwoordelijkheid en dus de regie en zeggenschap van de 
werkgever over de arbozorg. De werknemers leggen de nadruk op de onafhankelijkheid van de 
arbozorg met de mogelijkheid van een meer sectorale of regionale organisatie. Tegelijkertijd 
constateren de kroonleden dat de huidige verdeling van financiële verantwoordelijkheden op het 
terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid implicaties heeft voor de arbeidsgerelateerde zorg. Om 
tot een breder draagvlak te komen is het nodig deze bredere context erbij te betrekken, aldus Van 
der Veen.  
 
SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderstreepte de relevantie van het advies en zei met belangstelling 
uit te kijken naar hoe het advies zal worden opgepakt door het kabinet. 
 
FNV introduceert ‘onafhankelijke’ bedrijfsarts 
Inmiddels heeft de FNV eigen stappen ondernomen.  FNV-leden die zich verzekeren bij Menzis 
krijgen vrije toegang tot een ‘onafhankelijke bedrijfsarts’.  De onafhankelijke bedrijfsartsen maken 
deel uit van een aantal nieuwe maatregelen gericht op preventie in het nieuwe contract voor het 
zorgcollectief van de FNV bij Menzis. Ze komen op 35 plekken in het land, zoveel mogelijk gekoppeld 
aan de vakbondshuizen die de FNV gaat inrichten. De artsen zijn 100 procent onafhankelijk en vrij 
toegankelijk. Ze zijn bevoegd om door te verwijzen naar de fysiotherapeut, eerstelijns psycholoog of 
diëtist. 
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