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Dit artikel wordt u aangeboden door Arbo Rendement 

Arbo Rendement is hét nieuwsvakblad over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. 

De insteek is: hoe kan ik als in- of externe arboprofessional een bijdrage leveren aan een gezonde en 

veilige werkplek voor alle medewerkers en hoe zorg ik dus voor een beter rendement van onze 

organisatie. 

 

Arbo Rendement onderscheidt zich door: 

 Veel vergelijkende warenonderzoeken waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden 

vergeleken; 

 Heel veel kort nieuws; 

 Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 Interactieve, persoonlijke e-mailservice met het allerlaatste nieuws. 
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betekent dat uw werkgever zelf verant-
woordelijk is voor het inschakelen van 
deze deskundigen. Maar u moet ook 
vastleggen dat de bedrijfsarts onafhan-
kelijk kan werken, ervoor zorgen dat 
er onderlinge afstemming plaatsvindt 
en multidisciplinaire samenwerking 
tussen de deskundigen faciliteren. 

Waarborgen

Het waarborgen van de privacy van de 
werknemer hoort daar ook bij. Zo moet 
u onder meer exact beschrijven in welke 
registraties, op welke manier, op basis 
van welke grondslag en met welk doel 
de werkgever persoonsgegevens (ook 
privacygevoelige gegevens) van werkne-
mers vastlegt in personeelsregistraties. 
Uitgangspunt is dat de werkgever deze 
registraties meldt bij het College Bescher-
ming Persoonsgegevens (CPB). In de 
wet staat welke arbotaken de werkgever 
moet (laten) uitvoeren. Maar meestal 
is voor goed arbobeleid meer nodig. 
Onderzoek wijst uit dat een preventieve 
aanpak gericht op duurzame inzetbaar-
heid loont. Daar plukken werkgevers én 
werknemers de vruchten van. Hetzelfde 
geldt bij een preventieve aanpak van 
beroepsziekten en werkgerelateerde 
aandoeningen, zoals burn-out als ge-
volg van werkstress. U kunt zowel bij de 
maatwerkregeling als de vangnetrege-

ling een breed palet aan extra diensten 
inkopen, zoals werkplekonderzoek, 
trainingen verzuimbegeleiding, fysieke 
trainingen en individuele coaching.
Welke keuze uw organisatie ook maakt, 
het is het resultaat dat telt. Het samen-
spel tussen werkgever, werknemer en 
dienstverleners is in beide regelingen 
bepalend voor het succes. Samen moe-
ten ze werk maken van een kwalitatief 
arbo- en verzuimbeleid dat bijdraagt 
aan goede, veilige arbeidsomstandig-
heden, een laag verzuim en vitale, pro-

ductieve medewerkers. Professionele 
ondersteuning op maat, ‘maatwerk’, 
kan in beide regelingen worden gebo-
den. De spelregels zijn nadrukkelijk 
verschillend. De werkgever voert in alle 
situaties de regie. Hij blijft eindverant-
woordelijk en bepaalt samen met zijn 
medewerkers welke vorm het best past. 

Dorothé van den Aker, projectmanager 
OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Active-
ring en Loopbaan), tel. 013 594 4456, 
e-mail: info@oval.nl, www.oval.nl

arbodienstverlening

Vangnetregeling en maatwerkregeling: Verschillen, Voordelen, Valkuilen

de arboregie voeren
arbodienstverlening op maat, dat klinkt goed! een aanpak die 

past bij uw organisatie en uw visie op arbo, verzuim en re-

integratie. die bijdraagt aan de vitaliteit en inzetbaarheid van 

uw medewerkers en die tegelijkertijd voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen. U heeft twee opties: de maatwerkregeling of de 

vangnetregeling. bij beide is een kwalitatief goede uitvoering 

en wettelijke verankering noodzakelijk. Maar de verschillen zijn 

groot en de mogelijke risico’s ook.  

BBij de toepassing van de vangnetrege-
ling schakelt de werkgever een wettelijk 
gecertificeerde arbodienst in voor een 
pakket aan diensten, dat is toegesneden 
op de eigen situatie en rekening houdt 
met de wet- en regelgeving. U kunt dan 
de procesbewaking van verzuim en re-
integratie en relevante administratieve 
processen volledig uitbesteden aan een 
arbodienst. Deze dienst kan alle rele-
vante arbodeskundigen inzetten die 
multidisciplinair ondersteuning bieden.

Certificaat

Arbodiensten moeten voldoen aan 
strenge kwaliteitseisen en worden door 
een externe onafhankelijke certificerende 
instelling periodiek geaudit. Zo’n instel-
ling checkt dan of de arbodienst bij werk-
gevers de arbowet- en regelgeving correct 
toepast. Gecertificeerde arbodiensten 
verliezen hun certificaat als zij niet vol-
doen aan de in de wettelijke certificaten 
verankerde eisen. Informatie over cer-
tificatieregeling kunt u terugvinden op 
sbca.nl/Info-voor-arbodiensten/Certifica-
tieregeling. Sinds 1 juli 2005 kunt u ook 
kiezen voor de maatwerkregeling. Uw 
werkgever organiseert de arbotaken dan 
zelf. Hij maakt keuzes met betrekking tot 

de deskundigen en de aanpak die passen 
bij zijn organisatie. Zo contracteert hij 
zelf de arbodeskundigen. Dat mag door 
die deskundigen in dienst te nemen, 
door zelfstandige bedrijfsartsen (en an-
dere deskundigen) extern in te huren of 
hen via een arbodienst in te schakelen. 
Ook combinaties van deze opties zijn mo-
gelijk. De maatwerkregeling wordt vaak 
synoniem verklaard met het ‘eigenregie-
model’. Maar dat klopt niet helemaal, 
omdat het ‘eigenregiemodel’ geen wet-

telijke basis heeft en verschillende uitvoe-
ringsvormen kent. Het ‘eigenregiemodel’ 
is vooral een marketingterm. Meestal 
betekent eigen regie in de praktijk dat 
de werkgever zelf direct betrokken is bij 
het voorkomen, begeleiden en beperken 
van verzuim. De mate waarin verschilt, 
net als de intensiteit van de samenwer-
king met de bedrijfsarts. Een sterkere 
regiefunctie vraagt om specifieke com-
petenties bij de leidinggevende, zodat hij 
de juiste signalen oppikt en weet wan-
neer hij een expert moet inschakelen.

Misverstanden

Over de maatwerkregeling bestaan 
veel misverstanden. Deze regeling 
wordt in de praktijk vaak vertaald 
met ‘alles zelf doen’. Bij de maatwerk-
regeling is de werkgever inderdaad 
primair zelf aan zet. Dit heeft echter 
begrenzingen. Hij mag niet álles zelf 
doen. Voor de volgende taken moet hij 
altijd een deskundige inschakelen: 

 ▪ ziekteverzuimbegeleiding;
 ▪ periodiek medisch onderzoek (PMO/
PAGO);

 ▪ de aanstellingskeuring;
 ▪ toetsen van en adviseren over de  
RI&E.

Voor de eerste drie taken heeft de werk-
gever een bedrijfsarts nodig. Met hem 
moet u dus in ieder geval een contract 
afsluiten voor verzuimbegeleiding en 
advies over re-integratiemogelijkheden 
(Wet verbetering poortwachter), plus 
het uitvoeren van periodieke en aanstel-
lingskeuringen. Het toetsen van de RI&E 
moet gebeuren door een bedrijfsarts, 
arbeidshygiënist, veiligheidskundige of 
arbeids- en organisatiedeskundige. Dit 
zijn de vier zogenoemde kerndeskundi-
gen. Kiezen voor de maatwerkregeling 

toestemming werknemers

overeenstemming met de werknemers-
vertegenwoordiging is een absolute 
voorwaarde voor het toepassen van de 
maatwerkregeling. de werkgever moet 
met de or, personeelsvertegenwoordi-
ging of via de cao overeenstemming be-
reiken over het arbo- en verzuimbeleid 
en de uitvoering daarvan. dit is meer 
dan het bekende instemmingsrecht 
van de or; de overeenstemming moet 
schriftelijk worden vastgelegd en het 
voorstel kan door de werknemers wor-
den geblokkeerd. de werkgever moet 
dan de vangnetregeling toepassen.

Wat zijn de risico’s bij privacyschending?

de afgelopen jaren was er veel ophef over 
privacyschending van werknemers bij ver-
zuimbegeleiding. de werknemer moet er 
op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met zijn medische ge-
gevens, zeker omdat hij bij verzuim extra 
kwetsbaar is. Het komt vaak voor dat de 
complexe regels niet worden gevolgd. 
Waar gaat het in de praktijk zoal mis? 

 ▪ de werkgever schakelt geen deskundige 
ondersteuning in, maar bepaalt zelf of 
de werknemer ziek is. 

 ▪ de werkgever schakelt de bedrijfsarts 
ad-hoc in wanneer hij dat noodzakelijk 
acht. de bedrijfsarts kan zo zijn (be-

roeps)richtlijnen en zorg voor de zieke 
medewerker niet waarmaken.

 ▪ Verzuimbegeleiding door de werkge-
ver wordt uitbesteed aan interne of 
externe casemanagers die vervolgens 
onbevoegd het werk doen en soms zelf 
medische informatie verzamelen.

 ▪ It-systemen en gegevensverwerking 
voldoen niet aan de privacyregels.

 ▪ de werkgever heeft zijn arbo- en ver-
zuimbeleid niet of onvoldoende uitge-
werkt met de or of PVt of niet schrif-
telijk overeengekomen.

deze missers kunnen grote risico’s en 
consequenties voor werkgever en werk-

nemer hebben. Stel een werkgever besluit 
om een collega die overspannen is uitge-
vallen de eerste twee maanden met rust 
te laten. daardoor wordt niet alleen de 
werknemer de juiste zorg en begeleiding 
onthouden, het gaat ook in tegen de ver-
plichte re-integratieactiviteiten uit de Wet 
verbetering poortwachter. en dan dreigen 
loonsancties van UWV! de overtreding 
van privacyregels is een serieuze zaak 
die de werknemer schade berokkent. de 
werkgever vervult zijn rol als goed werkge-
ver onvoldoende en loopt risico’s die bij-
voorbeeld kunnen leiden tot imagoschade 
en boetes van het CbP.
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