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Eigen regie over werkhervatting door 
verzuimende werknemers*

Nicole Hoefsmit, Nicolle P.G. Boumans & Inge Houkes**

Werkgevers en verzuimprofessionals noemen eigen regievoering door verzuimende 
werknemers een effectieve manier om werkhervatting te bereiken. Een eenduidige 
definitie van ‘eigen regievoering’ ontbreekt echter. Het is dus de vraag of men over 
hetzelfde spreekt. In dit artikel betogen we dat eigen regievoering door verzuimende 
werknemers bevrediging van hun psychologische basisbehoeften veronderstelt. Dit 
zijn de behoefte aan autonomie (het meebepalen van hun werkhervatting), compe-
tentie (om het werk te kunnen hervatten) en verbondenheid (het ontvangen van 
werkgeverssteun die aansluit bij de behoeften van de werknemer) (gebaseerd op Deci 
& Ryan, 1985, 2000, 2008). Hiernaast betogen we dat de Nederlandse Wet Verbetering 
Poortwachter weliswaar ruimte biedt aan eigen regievoering door verzuimende werk-
nemers, maar dit niet optimaal stimuleert. We baseren ons betoog op bevindingen 
uit een toegepast promotieonderzoek naar ziekteverzuim en werkhervatting. Op basis 
van dit betoog komen we tot een advies voor professionals die de eigen regievoering 
door verzuimende werknemers willen ondersteunen. Tot slot reflecteren we op de 
toepasbaarheid en haalbaarheid van deze vorm van eigen regievoering. 

1 Inleiding

Verzuimende werknemers worden in de regel aangemoedigd om hun werk vroeg 
te hervatten (Hoefsmit, 2015). Dit bespaart werkgevers en overheden veel geld 
(zie bijv. Claes, 2013; Hoefsmit, 2015; Jex & Britt, 2014; OECD, 2010). Bovendien 
kan werk bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van werknemers (Black, 
2008; Hoefsmit, 2015; Waddell & Burton, 2006). 
Verzuimende werknemers en hun werkgevers (vertegenwoordigers van de organisa-
tie in de vorm van leidinggevenden en HR-managers) moeten zich in Nederland 
houden aan de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) en de 
Wet Verbetering Poortwachter (WVP) (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2016; Overheid, z.j.). De WULBZ bepaalt dat werkgevers gedurende 
maximaal twee jaar ten minste 70% van het loon aan de verzuimende werknemers 
blijven betalen (Overheid, z.j.). Daarbij schrijft de WVP voor dat werkgevers en ver-
zuimende werknemers samen werken aan werkhervatting. De WVP verplicht hen 
om een probleemanalyse laten verrichten door een arbodienst/bedrijfsarts (na zes 
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weken ziekteverzuim), een plan van aanpak op te stellen (na acht weken ziektever-
zuim) en een casemanager aan te wijzen die helpt bij en toeziet op de realisatie van 
dit plan. Vanaf verzuimweek 8 bespreken werkgevers en verzuimende werknemers 
minstens iedere zes weken de voortgang van de werkhervatting. Bovendien evalueren 
zij het plan van aanpak en stellen zij het eventueel bij in verzuimweek 46-52. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om passend werk aan te bieden aan verzuimende 
werknemers, die dit op hun beurt niet mogen weigeren. Passend werk sluit aan bij 
de werkervaring en opleiding van de werknemer en bij de beperkingen als gevolg 
van de ziekte van de werknemer. Enkele voorbeelden van aangepast werk zijn aan-
passing van werktaken en werkuren (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, z.j.). Hoewel dit niet expliciet is aangegeven in de wetgeving, lijkt 
het belangrijk dat werkgevers bij het vinden van passend werk uitgaan van de moti-
vatie en attitude van individuele verzuimende werknemers en rekening houden met 
wat werknemers zelf als passend werk beschouwen. Verder houden werkgevers vol-
gens de WVP een re-integratiedossier bij en geven zij het ziekteverzuim tijdig door 
aan de arbodienst/bedrijfsarts en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016).
Om het functioneren van de WVP te ondersteunen zijn meerdere interventies 
ontwikkeld en soms ook getoetst. Een daarvan is een interventie gericht op het 
verbeteren van de ‘COoperation between Sick-listed employees and their 
Supervisors’ (COSS). Deze interventie is ontwikkeld en geëvalueerd in het pro-
motieonderzoek van Hoefsmit (2015). Het doel van dit artikel is om een betoog 
te voeren over de betekenis van eigen regie door verzuimende werknemers, en 
over de ruimte die de WVP hiervoor biedt. In dit betoog wordt gebruikgemaakt 
van het promotieonderzoek van Hoefsmit (2015), dat wordt beschreven in 1.1.1, 2 

1.1 Samenwerking tussen verzuimende werknemers en werkgevers
Het promotieonderzoek van Hoefsmit (2015) ging over de samenwerking tussen 
verzuimende werknemers en werkgevers. Het onderzoek bestond uit enkele deelstu-
dies. Ten eerste is een voorstudie uitgevoerd (een systematische literatuurstudie en 
twee kwalitatieve interviewstudies) naar factoren die de samenwerking tussen ver-
zuimende werknemers en werkgevers, en de werkhervatting door werknemers bevor-
deren en belemmeren (Hoefsmit, Houkes & Nijhuis, 2012, 2014; Hoefsmit, De Rijk 
& Houkes, 2013). In beide interviewstudies zijn de meningen en ervaringen van zowel 
werknemers als werkgevers bestudeerd (Hoefsmit et al., 2014; Hoefsmit et al., 2013). 
Uit de bevindingen van deze voorstudie zijn vijf randvoorwaarden gedestilleerd voor 
een adequate samenwerking tussen verzuimende werknemers en hun werkgevers. 
De eerste randvoorwaarde is symbiotische afhankelijkheid. Hiermee wordt bedoeld 
dat beide partijen (werknemer en werkgever) het gevoel hebben dat samenwerking 
met de ander nodig is voor het bereiken van het eigen primaire doel. Werknemers 
voelen zich daarbij afhankelijk van werkgevers voor werkhervattingsmogelijkheden 
die het medisch herstel ondersteunen. Werkgevers voelen zich voor het realiseren 
van werkhervatting vooral afhankelijk van de inzet van werknemers. De tweede 
randvoorwaarde is vertrouwen, oftewel denken dat de ander betrouwbaar is. De 
derde randvoorwaarde is een planmatige en tijdcontingente aanpak van bijeenkom-
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sten over werkhervatting. Dit is het opstellen en volgen van een actieplan voor 
werkhervatting waarbij bijeenkomsten volgens een vooraf bepaalde planning plaats-
vinden. De vierde randvoorwaarde is open communicatie. Dit houdt in dat verzui-
mende werknemers en werkgevers open tegen elkaar zijn over de ervaren mogelijk-
heden en belemmeringen voor werkhervatting. De vijfde en laatste randvoorwaarde 
is gedeelde besluitvorming over werkhervatting. Dit is het gezamenlijk nemen van 
beslissingen over werkhervatting waarmee zowel werknemers als werkgevers tevre-
den zijn (Hoefsmit, 2015; Hoefsmit, Boumans, Houkes & Nijhuis, 2016a).

Voortbouwend op deze vijf randvoorwaarden voor een adequate samenwerking 
werd een interventie ontwikkeld gericht op het verbeteren van de ‘COoperation 
between Sick-listed employees and their Supervisors’ (COSS). De COSS-interventie 
bestaat uit drie instrumenten. Als eerste is er een spoorboekje om de samenwerking 
tussen verzuimende werknemers en hun werkgevers te structureren. Dit boekje 
bevat richtlijnen over de frequentie van ontmoetingen, hoe gesprekken voor te 
bereiden, te voeren en te evalueren. Het tweede instrument is een vragenlijst om 
de kwaliteit van de samenwerking te monitoren. Op een aantal vaste momenten 
vullen zowel werknemers als werkgevers deze vragenlijst in. Het derde instrument 
bestaat uit ondersteuning door de bedrijfsarts (naast de reguliere begeleiding) 
gericht op het verbeteren van de samenwerking. Deze extra ondersteuning wordt 
alleen ingezet als uit de monitoring blijkt dat dit nodig is. De uitvoerend onderzoek-
ster analyseert hiervoor de vragenlijsten en schrijft een vrijblijvend advies voor de 
bedrijfsarts over mogelijkheden om de samenwerking te ondersteunen.

COSS is geïmplementeerd bij een grote Nederlandse bank. De bedrijfsartsen die 
deelnamen aan COSS, zijn op hun rol voorbereid tijdens een voorbereidingsbij-
eenkomst (Hoefsmit, 2015; Hoefsmit et al., 2016a). Vervolgens zijn verschillende 
evaluaties van COSS uitgevoerd. Dit zijn een procesevaluatie, een effectstudie en 
een economische evaluatie. In de twee laatstgenoemde studies is COSS vergeleken 
met de reguliere begeleiding bij werkhervatting. 
Tabel 1 beschrijft het gebruik van het spoorboekje door werknemers en hun lei-
dinggevenden. 

Tabel 1  Gebruik van het spoorboekje, geciteerd uit Hoefsmit (2015, p. 103) en 
Hoefsmit, Boumans, Houkes & Nijhuis (2016, p. 598)

Gebruik van het spoorboekje n (%)

Spoorboekje om 
bijeenkomsten 
voor te bereiden 

Spoorboekje als 
agenda tijdens 
bijeenkomsten

Spoorboekje om bijeen-
komsten te evalueren aan 
de hand van checklists 

Werknemers  
(n = 29)

10 (34.48)  5 (17.24)  5 (17.24)

Leidinggevenden  
(n = 32)

 8 (25.00)  6 (18.75)  3 (9.38)
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Ongeveer een derde van de werknemers en een kwart van de leidinggevenden die 
onze vragenlijst over de implementatie van COSS invulden, gebruikten het spoor-
boekje om hun onderlinge gesprekken voor te bereiden. Beide andere onderdelen 
van het spoorboekje (zie Tabel 1) werden in mindere mate gebruikt. ‘Alle 39 werk-
nemers en leidinggevenden die deelnamen aan COSS (interventiegroep) deden 
mee aan de monitoring aan het begin van COSS. Voor 26 werknemers schreef de 
promovenda een of twee additionele verslagen voor de bedrijfsarts over de uit-
komst van de monitoring op een later moment tijdens het ziekteverzuim. In totaal 
28 werknemers en 26 leidinggevenden die de vragenlijst over de implementatie 
van COSS invulden, ontvingen ondersteuning door de bedrijfsarts’ (Hoefsmit, 
2015, p. 104; Hoefsmit et al., 2016a, p. 597). 
Uit de procesevaluatie komt verder naar voren dat de tevredenheid met COSS 
varieerde tussen deelnemers. Het spoorboekje werd vooral als nuttig ervaren in 
moeilijk voorspelbare situaties zoals bij werknemers met psychische gezondheids-
klachten. Ondanks de beperkte implementatie van COSS liet de interventie een 
tendens richting effectiviteit zien met betrekking tot werkhervatting. COSS bleek 
met grote waarschijnlijkheid kosteneffectief te zijn, ook doordat COSS goedkoper 
was dan de reguliere begeleiding. De afwezigheid van significante effecten in de 
effectevaluatie kan ook worden verklaard door methodologische beperkingen 
zoals een relatief kleine onderzoekspopulatie (N = 64) (Hoefsmit et al., 2016a; 
Hoefsmit, Houkes, Boumans, Noben, Winkens & Nijhuis, 2016b; Noben, Hoefsmit, 
Evers, De Rijk, Houkes & Nijhuis, 2015). Voor meer details over COSS en het bij-
behorende onderzoek verwijzen wij naar het proefschrift.

1.2 Eigen regie tijdens ziekteverzuim
In dit betoog staat eigen regie centraal. Steeds vaker benadrukken verzuimprofes-
sionals dat verzuimende werknemers zelf ‘regie’ moeten voeren. Zo noemen Falke 
en Verbaan (2016) en Meinders (2008) eigen regie een effectieve manier waarop 
werknemers richting kunnen geven aan het werkhervattingsproces. 
Tegelijkertijd ontbreekt een eenduidige definitie van eigen regie. Het is dus de 
vraag of professionals over hetzelfde spreken. In onderzoek wordt eigen regie 
vooral toegepast op gezondheid. Er zijn verschillende beschrijvingen van eigen 
regie in omloop (Hogeschool Leiden, 2014; Huber, 2011, 2014; Van Vuuren, Lub & 
Marcelissen, 2016). Een voorbeeld is afkomstig van Van Vuuren et al. (2016). Zij 
baseren hun beschrijving op onder andere Neck en Houghton (2006), Manz (1986), 
Van Dorssen (2015) en Van Dorssen, Van Vuuren en Veld (2015). Volgens hen is 
eigen regie over gezondheid: ‘jezelf zodanig beïnvloeden dat je optimaal gemoti-
veerd bent om gezonde activiteiten te ondernemen, je eigen richting bepaalt en 
optimaal gezonde activiteiten onderneemt’ (Van Vuuren et al., 2016, p. 3). Deze 
beschrijving benadrukt dat individuen die regie voeren over hun gezondheid, aan 
zelfleiderschap doen (Manz, 1986; Manz & Neck, 2004; Van Vuuren et al., 2016). 
Bij zelfleiderschap staat het sturen van het eigen gedrag centraal (Neck & 
Houghton, 2006). 
Tijdens ziekteverzuim gaat het echter niet alleen om ‘beter worden’. De terugkeer 
naar het werk staat centraal. Verzuimende werknemers hebben dus te maken met 
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hun werkgevers en met zorgprofessionals (Hoefsmit et al., 2012). Eigen regie tij-
dens ziekteverzuim betekent dan ook iets anders dan regie over gezondheid. 
Het voornaamste doel van dit betoog is om eigen regie bij verzuimende werkne-
mers te beschrijven. Hierbij hanteren we vier uitgangspunten. Een eerste is het 
werknemersperspectief. Er is volgens ons sprake van regie als werknemers dat zelf 
zo ervaren. Een tweede uitgangspunt is dat eigen regie vooral gericht is op werk-
hervatting, omdat de meeste mensen een inkomen nodig hebben voor hun levens-
onderhoud. Bovendien kan werk goed zijn voor de gezondheid en het welbevinden 
van werknemers (Black, 2008; Hoefsmit, 2015; Waddell & Burton, 2006). De eerste 
twee uitgangspunten sluiten aan bij het feit dat de eigen voorspelling van verzui-
mende werknemers over hun werkhervatting indicatief is voor hun daadwerkelijke 
werkhervatting (Vooijs et al., 2015). Een derde uitgangspunt is dat eigen regie 
primair in het contact tussen verzuimende werknemers en werkgevers bestaat. 
Deze twee partijen zijn namelijk het meest betrokken bij het ziekteverzuim 
(Hoefsmit, 2015). Een laatste uitgangspunt is dat werknemers ziek zijn wanneer 
zij verzuimen. Onze beschrijving van eigen regie is dus niet van toepassing op 
verzuimende werknemers die gezond zijn (zogenaamd zwart verzuim, Weerts, 
2015). In Nederland maakt zwart verzuim naar schatting slechts 5% van het totale 
verzuim uit (Weerts, 2015). Onze omschrijving van eigen regie lijkt dan ook van 
toepassing op het merendeel van de verzuimende werknemers.

In dit betoog willen we twee stellingen verdedigen: 

Stelling 1: Eigen regievoering door verzuimende werknemers veronderstelt bevre-
diging van hun drie psychologische basisbehoeften. Dit zijn: autonomie (het mee-
beslissen over de eigen werkhervatting), competentie (in staat zijn tot werkher-
vatting) en verbondenheid (het ontvangen van werkgeverssteun die aansluit bij 
de behoeften van de werknemer) (gebaseerd op Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008). 
Stelling 2: De Wet Verbetering Poortwachter biedt ruimte aan verzuimende werk-
nemers om via eigen regievoering te streven naar werkhervatting, maar stimuleert 
dit niet optimaal.

De drie psychologische basisbehoeften in stelling 1 zijn onderdeel van de zelfde-
terminatietheorie (ZDT, Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008). Het voldoen aan de psy-
chologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid draagt 
volgens de ZDT bij aan intrinsieke motivatie (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008; Pink, 
2009). In lijn hiermee is bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften 
negatief gerelateerd aan bijvoorbeeld verloopintenties van werknemers (Van den 
Broeck, Ferris, Chang & Rosen, 2016). Eerder onderzoek wees al uit dat een model 
voor gezondheidsgedrag gebaseerd op de ZDT geschikt is voor het bestuderen van 
arbeidsrevalidatie (Farholm, Halvari, Niemiec, Williams & Deci, 2016). 

In de volgende paragrafen worden de centrale stellingen onderbouwd. Dit gebeurt 
per psychologische basisbehoefte. Het merendeel van de aangehaalde onderzoeks-
bevindingen en reflecties is afkomstig uit het proefschrift van Hoefsmit (2015).
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2 Bevrediging van de behoefte aan autonomie

2.1 Betekenis van bevrediging van de behoefte aan autonomie
In het promotieonderzoek van Hoefsmit (2015) zijn interviews afgenomen met 
werknemers die minimaal zes weken verzuimden, of het werk recentelijk hadden 
hervat na een gelijksoortige verzuimperiode (in het vervolg: ‘interviews met ver-
zuimende werknemers’). Daarnaast zijn interviews met werkgevers afgenomen. De 
onderzoeksbevindingen met betrekking tot de situaties van vier werknemers die 
langer dan een jaar verzuimden, en de interviews met werkgevers, suggereren dat 
werkgevers tijdens het tweede ziekteverzuimjaar op een gegeven moment zelf beslo-
ten of en hoe werknemers het werk hervatten. Werkgevers leken hun beslissing te 
baseren op het advies van de bedrijfsarts over de inzetbaarheid van de werknemer 
(Hoefsmit et al., 2013, p. 7). Werknemers uitten hierover niet alleen teleurstelling, 
maar ook gelatenheid omdat zij dachten toch niets te kunnen veranderen aan het 
werkgeversbesluit (Hoefsmit et al., 2013). Deze bevindingen suggereren dat werk-
nemers behoefte hebben aan het meebeslissen over hun eigen werkhervatting. 
Werknemers willen dat hun werkgevers hen een bepaalde mate van autonomie bie-
den rond werkhervatting, die aansluit bij hun behoefte. Als werknemers in bevre-
digende mate mee mogen beslissen over hun eigen werkhervatting, kunnen zij 
eigenaarschap en psychologische vrijheid ervaren tijdens hun terugkeer naar werk 
(vrij naar Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008; Van den Broeck et al., 2016, p. 4).

2.2 Ruimte binnen de WVP voor bevrediging van de behoefte aan autonomie
De WVP streeft naar een vroege werkhervatting. Uit interviews met verzuimende 
werknemers bleek echter dat zij niet allemaal zo vroeg mogelijk willen hervatten 
(Hoefsmit et al., 2013). De WVP kan de bevrediging van de behoefte aan autono-
mie van werknemers die hun werkhervatting willen uitstellen, beknotten. 
Tegelijkertijd kan een vroege werkhervatting naar vermogen ook heel voordelig 
zijn voor verzuimende werknemers. Gunstige werk- en organisatiekenmerken 
zoals autonomie en ervaren organisatiesteun bevorderen namelijk de bevrediging 
van de behoefte aan autonomie (Van den Broeck et al., 2016). 
Verder schrijft de WVP voor dat werknemers en werkgevers samen beslissen over de 
werkhervatting door de werknemer (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2016). Op dit punt biedt de WVP een mogelijkheid voor bevredi-
ging van de behoefte aan autonomie van verzuimende werknemers. Uit een inter-
viewstudie bleek echter dat de geïnterviewde werkgevers, ondanks de WVP, ervoor 
kozen om werknemers geen inspraak te geven in hun werkhervatting (Hoefsmit et 
al., 2013). Bovendien hoeft een ‘gezamenlijke beslissing’ zoals de WVP voorschrijft 
niet per definitie te zorgen voor bevrediging van de behoefte aan autonomie van de 
werknemer. Een gezamenlijke beslissing is vaak gebaseerd op een compromis. Dit 
kan de bevrediging van de behoefte aan autonomie juist aantasten. 
De WVP lijkt met het streven naar een vroege werkhervatting dus vooral bij te 
dragen aan bevrediging van de behoefte aan autonomie van werknemers die hun 
werk vroeg willen hervatten. Bovendien geeft de wet ruimte aan verzuimende 
werknemers om in het contact met werkgevers een bevredigende mate van 
inspraak te hebben in de eigen werkhervatting. Als werkgevers deze inspraak niet 
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geven aan hun verzuimende werknemers, dan kan de wetgeving werkgevers niet 
dwingen om deze inspraak wel te verlenen. 

3 Bevrediging van de behoefte aan competentie

3.1 Betekenis van bevrediging van de behoefte aan competentie
Doorgaans verzuimen werknemers omdat zij ervaren door ziekte niet te kunnen 
werken. Tijdens interviews gaven verzuimende werknemers dan ook aan primair 
gericht te zijn op medisch herstel en secundair op werkhervatting (Hoefsmit et 
al., 2013). Bovendien vertelden werknemers te geloven dat (een te vroege) werk-
hervatting schadelijk kan zijn voor hun medisch herstel (Hoefsmit et al., 2013, 
2014). De geïnterviewde werknemers zagen medisch herstel als voorwaarde om 
weer te kunnen werken. Een werknemer kan er bij voldoende psychisch herstel 
bijvoorbeeld vertrouwen in hebben dat hij het hoofd kan bieden aan werkeisen 
zoals werkdruk of contact met klanten (Hoefsmit, 2015; Hoefsmit et al., 2013). Op 
deze manier kan medisch herstel zorgen voor bevrediging van de behoefte van 
werknemers aan competentie om het werk te hervatten. Werknemers die in voor 
hen bevredigende mate medisch hersteld zijn, kunnen tijdens hun terugkeer naar 
werk dan ook een gevoel van meesterschap over de omgeving ervaren (vrij naar 
Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008; Van den Broeck et al., 2016, p. 4; White, 1959). 

3.2 Ruimte binnen de WVP voor bevrediging van de behoefte aan competentie
De WVP (evenals de WULBZ) biedt aan verzuimende werknemers de mogelijkheid 
om het werk geleidelijk te hervatten terwijl zij officieel nog ziekgemeld zijn 
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016). Dit bood de geïnter-
viewde werknemers die hier gebruik van maakten de mogelijkheid om hun werk-
belasting af te stemmen op hun arbeidsvermogen (Hoefsmit, 2015). Deze afstem-
ming kan bijdragen aan bevrediging van de behoefte van verzuimende werknemers 
aan competentie. Daarmee kan een geleidelijke werkhervatting een volledige 
werkhervatting wellicht ook bespoedigen. Onze systematische literatuurstudie 
wees al uit dat bij werknemers met fysieke klachten het stimuleren van een gelei-
delijke werkhervatting effectief is om volledige werkhervatting te bereiken 
(Hoefsmit, Houkes & Nijhuis, 2012). 
Daarnaast verlangt de WVP van werkgevers dat zij passend werk aanbieden aan 
verzuimende werknemers (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016). 
Doorgaans is voor passend werk een verlaging van werkeisen nodig. Werknemers 
willen zich immers in staat voelen om te voldoen aan de eisen die het werk aan hen 
stelt. Daarmee lijkt de WVP ruimte te bieden voor bevrediging van de behoefte van 
verzuimende werknemers aan competentie. In de praktijk weten werkgevers, vooral 
in het midden- en kleinbedrijf (MKB), echter niet altijd hoe zij werk kunnen aanpas-
sen aan de situaties van werknemers (Hoefsmit et al., 2014). 
Verder kwam tijdens onze interviews aan bod dat werkgevers in het MKB vaak 
maar beperkte opties hebben voor werkaanpassing (Hoefsmit et al., 2014). Als 
terugkeer naar de eigen werkgever niet mogelijk is, vereist de WVP dat wordt 
gezocht naar passend werk bij een andere werkgever (Ministerie van Sociale Zaken 

GenO_2019-2_bw.indd   77 29-05-19   08:54



 Maastricht University/OU (maastrichtnld)

IP:  137.120.127.208

Nicole Hoefsmit, Nicolle P.G. Boumans & Inge Houkes

Gedrag & Organisatie 2019 (32) 278

en Werkgelegenheid, 2016). Sommige werknemers spraken tijdens interviews 
negatief over hun kansen op het vinden van een baan bij een andere werkgever 
(Hoefsmit et al., 2014). 
Samengevat biedt de WVP weliswaar ruimte voor bevrediging van de behoefte van 
de werknemer aan competentie, maar ondersteunt dit niet actief bij concrete 
(loopbaan)vraagstukken. De WVP is namelijk te generiek en bevat geen regels die 
bij individuele vraagstukken met betrekking tot passend werk en werkaanpas-
singen houvast kunnen geven. Zo kan de WVP geen regels bevatten voor het op 
creatieve wijze creëren van werkaanpassingen in individuele verzuimsituaties. 

4 Bevrediging van de behoefte aan verbondenheid

4.1 Betekenis van bevrediging van de behoefte aan verbondenheid
Verzuimende werknemers spraken tijdens interviews over de steun die zij wensten 
te ontvangen van hun werkgevers. Deze behoefte verschilde per individu (Hoefsmit 
et al., 2013, 2014, 2016a). Zo gaf een werknemer aan het erg fijn te vinden dat de 
werkgever tijdens de eerste verzuimweken alleen bloemen liet bezorgen. Een 
ander was juist teleurgesteld omdat de werkgever niet van zich liet horen 
(Hoefsmit et al., 2013). Over het algemeen waardeerden werknemers het wanneer 
werkgeverssteun aansloot bij hun behoeften. Zo was een werknemer er erg over 
te spreken dat de werkgever zich inleefde in de situatie van de werknemer 
(Hoefsmit et al., 2016a). Deze onderzoeksbevindingen wijzen op het belang van 
werkgeverssteun die aansluit bij de behoeften van werknemers. Het ontvangen 
van deze steun op maat kan werknemers het gevoel geven dat werkgevers voor 
hen zorgen (vrij naar Baumeister & Leary, 1995; Van den Broeck et al., 2016, p. 5). 
Hierdoor ervaren verzuimende werknemers dat voldaan is aan hun behoefte aan 
verbondenheid in het werkhervattingstraject (vrij naar Baumeister & Leary, 1995; 
Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008; Van den Broeck et al., 2016). 

4.2 Ruimte binnen de WVP voor bevrediging van de behoefte aan verbondenheid
De WVP en de financiële consequenties voor verzuimende werknemers en werk-
gevers die voortvloeien uit de WULBZ, vereisen een samenwerking tussen verzui-
mende werknemers en hun werkgevers (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 2016). Echter, uit een interviewstudie blijkt dat de wetgeving 
slechts in beperkte mate samenwerking kan forceren. Wetgeving zorgt ervoor dat 
werkgevers bijeenkomsten plannen met hun verzuimende werknemers (Hoefsmit 
et al., 2013), maar voor de inhoud van deze bijeenkomsten worden geen richtlijnen 
gegeven. Bovendien bleek uit ons onderzoek dat de WVP het spanningsveld tussen 
de doelen van langdurig verzuimende werknemers (medisch herstel is voor hen 
primair, en werkhervatting secundair) en die van werkgevers (net andersom) niet 
verhelpt (Hoefsmit et al., 2013). Het verschil tussen de primaire doelen van beide 
partijen leidt tot wantrouwen en een gebrek aan open communicatie. Werknemers 
ontvangen daarbij niet altijd de gewenste ondersteuning van hun werkgevers 
(Hoefsmit et al., 2013). De WVP gaat niet in op de doelen van verzuimende werk-
nemers en werkgevers. Daarmee lijkt de WVP ten onrechte te veronderstellen dat 
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alle werknemers en werkgevers streven naar een vroege werkhervatting, en dat 
dit gezamenlijke streven zorgt voor bevrediging van de behoefte van werknemers 
aan verbondenheid met werkgevers (Hoefsmit, 2015). 
Verder is de WVP voor alle verzuimende werknemers hetzelfde. Uit interviews kwam 
echter naar voren dat werknemers in onzekere situaties, zoals een onduidelijke 
medische prognose of psychische klachten, meer structuur in het werkhervat-
tingstraject wensen dan de huidige WVP biedt. Het spoorboekje in COSS kan deze 
extra structuur bieden. Overigens vond men dit spoorboekje beter bruikbaar wan-
neer werknemers en werkgevers zelf bepaalden hoe zij het gebruikten, dan wan-
neer de structuur van het spoorboekje minutieus werd gevolgd (Hoefsmit et al., 
2016a). Dit laat zien dat ook het aanbieden van extra structuur aan werknemers 
in onzekere situaties een kwestie van maatwerk is. Maatwerk kan per definitie 
niet worden vastgelegd in een wet (Hoefsmit, 2015; Hoefsmit et al., 2016a). 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de WVP ruimte biedt voor bevrediging van de 
behoefte aan verbondenheid van werknemers. Tegelijkertijd helpt de WVP niet 
om het spanningsveld tussen de primaire doelen van verzuimende werknemers 
en hun werkgevers te verhelpen. Ook biedt de WVP geen extra structuur in de 
begeleiding rondom werkhervatting van werknemers in onzekere situaties. Echter, 
dit soort maatwerk kan niet juridisch worden georganiseerd (Hoefsmit, 2015; 
Hoefsmit et al., 2016a). De WVP legt dan ook terecht de verantwoordelijkheid voor 
maatwerk bij de werkgevers en werknemers.

5 Aanknopingspunten voor het ondersteunen van eigen regie door 
verzuimende werknemers

Op basis van het bovenstaande betoog kunnen enkele aanknopingspunten voor prak-
tijkprofessionals, werkgevers en onderzoekers worden geformuleerd die de eigen regie 
door verzuimende werknemers kunnen ondersteunen. Volgens onze redenering ver-
onderstelt eigen regie door verzuimende werknemers bevrediging van hun psycholo-
gische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (vrij naar Deci 
& Ryan, 1985, 2000, 2008). Bij autonomie gaat het om meebeslissen over de eigen 
werkhervatting. Competentie heeft betrekking op het in staat zijn tot werkhervatting. 
Verbondenheid gaat over het ontvangen van werkgeverssteun die aansluit bij werkne-
mersbehoeften. De WVP biedt in het algemeen ruimte aan verzuimende werknemers 
om via eigen regievoering te streven naar werkhervatting. Gezien deze algemene con-
clusie ligt een aanbeveling om de WVP aan te passen niet voor de hand. Tegelijkertijd 
biedt de wet geen optimale stimulans tot bevrediging van de psychologische basisbe-
hoeften van verzuimende werknemers. Hiervoor hebben werknemers professionele 
ondersteuning op maat nodig rondom hun werkhervatting. Er zijn op het gebied van 
eigen regievoering door verzuimende werknemers dus nog belangrijke stappen te zet-
ten. Dit vraagt ondersteuning van praktijkprofessionals, werkgevers en onderzoekers. 

Voor bevrediging van de behoefte aan autonomie moeten verzuimende werknemers 
(naar hun idee) voldoende inspraak hebben in hun eigen werkhervatting. Om dit te 
realiseren kunnen coaches en mediators helpen om een adequate machtsbalans te 
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realiseren tussen verzuimende werknemers en hun werkgevers (Hoefsmit, 2015; 
Hoefsmit et al., 2013). 
Aan de behoefte van verzuimende werknemers aan competentie kan wellicht beter 
tegemoet worden gekomen wanneer arbeidsdeskundigen werkgevers ondersteunen 
bij het vinden van passend werk voor werknemers (zie bijv. ook Dewa, Trojanowski, 
Joosen & Bonato, 2016; McLaren, Reville & Seabury, 2017). Bovendien kunnen psy-
chologen of coaches werknemers ondersteunen bij loopbaanvraagstukken. Aan deze 
ondersteuning wordt vaak gedacht bij gezonde werknemers die een verandering van 
baan of werktaken overwegen. Tegelijkertijd kan loopbaanbegeleiding nuttig zijn 
wanneer werknemers door ziekte blijvend minder vermogen hebben om in hun oude 
functie te werken. Psychologen kunnen werknemers helpen om, samen met hun 
werkgevers, individuele arbeidsvermogens in kaart te brengen. Op basis hiervan 
kunnen (nieuwe) loopbaandoelen worden geformuleerd. Meer gerichte aandacht 
voor passend werk en loopbaanvraagstukken tijdens ziekteverzuim en werkhervat-
ting kan bovendien bijdragen aan een duurzame werkhervatting door werknemers. 
Om bevrediging van de behoefte van verzuimende werknemers aan verbondenheid 
te bevorderen, zullen werkgevers hun begeleiding rondom werkhervatting moeten 
inrichten als ‘maatwerk’. Horstman (2010) pleit er ook voor om te starten bij het 
werknemersperspectief: Wat zijn de werkgerelateerde behoeften en wensen van 
werknemers? Hoe kan men individuele werknemers, pragmatisch en onderne-
mend, helpen (vrij naar Horstman, 2010)? Deze benadering past bij het theoreti-
sche uitgangspunt dat een match tussen werknemers en hun werkomgevingen 
(P-E fit) bijdraagt aan het welzijn, de tevredenheid en werkprestatie door werk-
nemers. Werkgevers die zorgen dat hun ondersteuning aansluit bij de behoeften 
van individuele verzuimende werknemers, profiteren hier dus uiteindelijk ook van 
(vrij naar Edwards & Shipp, 2007; Hoefsmit, 2015; Hoefsmit et al., 2016a). 

Onderzoekers kunnen bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de manieren 
waarop werknemers kunnen worden ondersteund om tot optimale regie over het 
werkhervattingsproces te komen (Hoefsmit, 2015). Onderzoekers kunnen bijvoor-
beeld kwalitatieve interviewstudies uitvoeren, focusgroepen organiseren of ver-
zuimende werknemers en werkgevers betrekken als co-onderzoekers in een res-
ponsieve evaluatie. Bij dit soort initiatieven dient steeds weer het perspectief van 
werknemers als uitgangpunt te worden genomen als basis voor ‘employee-driven’ 
interventies (Allender, Colquhoun & Kelly, 2006; Hoefsmit, 2015).

6 Reflectie op de toepasbaarheid en haalbaarheid van eigen regievoering

In deze laatste paragraaf reflecteren we op de toepasbaarheid en haalbaarheid van 
onze inkadering van eigen regie bij verzuimende werknemers. 
Bij de toepasbaarheid van eigen regie zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Ten 
eerste zagen we in het promotieonderzoek van Hoefsmit (2015) dat werknemers 
in onzekere situaties (bijvoorbeeld bij psychische klachten) meer behoefte kunnen 
hebben aan structurering van het werkhervattingsproces (zie 4.2, Hoefsmit et al., 
2016a). Hun behoefte aan steun van en daarmee verbondenheid met de werkgever, 
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kan dus hoger zijn dan bij werknemers in meer ‘voorspelbare’ situaties zoals bij 
bepaalde fysieke gezondheidsklachten. Het is overigens denkbaar dat werknemers 
bij een lineair herstel van gezondheidsklachten ervaren dat het strakke plan-
schema van de WVP de bevrediging van hun behoefte aan autonomie ondermijnt. 
Onze onderzoeksbevindingen bieden hierover echter geen uitsluitsel. 
Ten tweede is het aannemelijk dat individuele werknemersfactoren zoals persoon-
lijkheid en loopbaanambities een rol spelen in hoe verzuimende werknemers hun 
eigen regierol invullen. Ook kan de relatie met collega’s een rol spelen in de eigen 
regievoering. Studies wijzen er namelijk op dat de relatie met collega’s een rol 
speelt in de werkhervatting (Dunstan & MacEachen, 2016; Dunstan, Mortelmans, 
Tjulin & MacEachen, 2015; Selander, Tjulin, Müssener & Ekberg, 2015). Deze fac-
toren zijn echter niet bestudeerd in het promotieonderzoek van Hoefsmit (2015). 
Zij vallen buiten de scope van onze omschrijving van eigen regie. 
Verder doet het woord ‘eigen’ in eigen regie vermoeden dat verzuimende werknemers 
volledig zelfstandig de regie moeten voeren over hun werkhervatting. Het is de vraag 
of dit haalbaar is; zijn (alle) werknemers wel in staat tot het zelfstandig nemen van 
eigen regie over werkhervatting wanneer zij last hebben van gezondheidsklachten? Wij 
vatten eigen regie tijdens ziekteverzuim echter niet op als iets dat werknemers helemaal 
alleen moeten doen (Hoefsmit, 2015). Omgevingsactoren en dan met name werkgevers 
en praktijkprofessionals moeten zieke werknemers ondersteunen bij het voeren van 
regie (Hoefsmit, 2015; Hoefsmit et al., 2016a). Zie paragraaf 5 voor een beschrijving van 
wie op welke manier een bijdrage kan leveren aan de bevrediging van de psychologische 
basisbehoeften, en daarmee aan de eigen regie bij verzuimende werknemers. 
Samengevat lijkt onze omschrijving van eigen regievoering toepasbaar op de situa-
ties van de meeste verzuimende werknemers. Wel is het denkbaar dat er situationele 
en persoonlijke verschillen zijn in hoe verzuimende werknemers hun eigen regie-
voering vormgeven. Het lijkt voor verzuimende werknemers over het algemeen 
haalbaar om de regie te voeren, onder de voorwaarde dat omgevingsactoren zoals 
werkgevers hen hierbij ondersteunen. 

Praktijkbox
Wat betekent dit artikel voor de praktijk?
• Hoewel de Wet Verbetering Poortwachter over het algemeen ruimte 

biedt voor eigen regievoering door verzuimende werknemers, dwingt de 
wet dit niet af. De regievoering moet ook op andere manieren worden 
gestimuleerd. 

• Daarbij is het belangrijk dat werkgevers het bieden van begeleiding 
rondom werkhervatting zien als maatwerk. De aangeboden steun moet 
worden afgestemd op de behoeften van werknemers. 

• Professionals kunnen helpen bij loopbaanvragen. Ook kunnen profes-
sionals werknemers ondersteunen bij het realiseren van een bevre-
digende mate van inspraak in hun eigen werkhervatting. Bovendien 
kunnen professionals werkgevers begeleiden bij het vinden van passend 
werk voor werknemers.
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Noten

1 Dit artikel is gebaseerd op een promotieonderzoek dat heeft plaatsgevonden 
onder supervisie van prof. dr. Frans Nijhuis. Prof. dr. Frans Nijhuis is op 
18 augustus 2015 overleden. Hij heeft tijdens zijn loopbaan zowel in de 
wetenschap als in de praktijk een enorme bijdrage geleverd aan het vakgebied 
‘arbeid en gezondheid’. Tijdens de laatste jaren van zijn loopbaan was hij als 
bijzonder hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie verbonden aan de afdeling 
Work and Social Psychology aan de Universiteit Maastricht. Hiernaast werkte 
hij als mede-eigenaar/senior partner bij Disworks VOF. Hier heeft hij advies 
gegeven over en projecten geleid die waren gericht op het creëren van banen 
op de competitieve arbeidsmarkt voor mensen die ver van deze arbeidsmarkt 
afstaan.

2 Dit artikel bevat bevindingen, gedachten en reflecties die zijn beschreven 
in het proefschrift van Hoefsmit (2015) en de daarin opgenomen artikelen. 
Daarnaast geeft dit artikel een beschrijving van eigen regie bij ziekteverzuim 
aan de hand van de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000, 2008). 
Deze theorie komt niet aan bod in het proefschrift. 
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Self-direction by employees in return-to-work

N. Hoefsmit, N.P.G. Boumans & I. Houkes, Gedrag & Organisatie, volume 32, June 
2019, nr. 2, pp. 71-85.

Employers and return-to-work professionals consider self-direction by sick-
listed employees an effective way to achieve work resumption. Yet, there is 
no unambiguous definition of ‘self-direction by employees during sick leave’. 
Therefore, it is questionable whether professionals mean the same when they 
refer to self-direction. We argue that self-direction by sick-listed employees 
consists of satisfaction of their basic psychological needs. These are: autonomy 
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(involvement in decision making about their own work resumption), competence 
(being able to resume work), and connectedness (receiving support from their 
employers that matches their needs) (based on Deci & Ryan, 1985, 2000, 2008). 
We also argue that the Dutch Improved Gatekeeper Act provides sick-listed 
employees with possibilities to take self-direction in their work resumption 
processes. Yet, this Act does not optimally stimulate the self-direction by sick-
listed employees. We base our argumentation on findings of an applied PhD 
research in the field of sick leave and return-to-work. Moreover, we provide 
advice to researchers and practice professionals who aim to support the self-
direction by sick-listed employees. Finally, we reflect on applicability and 
feasibility of our conceptualization of self-direction.  

Key words: self-direction, return-to-work, sickness absence, sick leave
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