Conflict met ziekmelding UT

ARBEIDSCONFLICT EN ZIEKMELDING

Beoordeling door
bedrijfsarts

Geen medische beperking
om het werk te hervatten

Medische beperking
(mede) als oorzaak
ziekmelding

Gesprek
leidinggevende en
medewerker

Verzuimbegeleiding
volgens
verzuimprotocol

Wel/geen
Interventieperiode
(max. 2 weken)
Gesprek leidinggevende
en medewerker

Wel/geen
Interventieperiode
(max. 2 weken)

Inschakeling
deskundigen voor
begeleiding/
bemiddeling bij het
oplossen van de
conflictsituatie

Inschakeling
deskundigen voor
begeleiding/
bemiddeling bij het
oplossen van de
conflictsituatie

Toelichting voor leidinggevenden bij (arbeids-) conflict met ziekmelding
Definitie
Van een arbeidsconflict is sprake als binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, een individu of
groep zich door een ander individu of groep gefrustreerd voelt of gedwarsboomd.
Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of
arbeidsvoorwaarden.
Taak leidinggevende
De leidinggevende dient te zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat. De leidinggevende heeft in
deze een tweeledige verantwoordelijkheid: om conflicten tussen medewerkers aan de orde te stellen
en partijen te bewegen om (zelf) tot een oplossing te komen, maar daarnaast ook om conflicten die
met (de stijl van) leidinggeven zelf te maken hebben niet te negeren. Dit laatste vergt moed om te
erkennen dat er een conflict is en dat men er zelf een rol in speelt. Het kan dan nodig zijn om advies
of ondersteuning te vragen, bijvoorbeeld van de P&O adviseur.
Conflict met ziekmelding
Zo mogelijk wijst de leidinggevende er bij een arbeidsconflict op dat ziekmelding niet de bedoeling is
en wordt eventueel een interventieperiode (time-out) voorgesteld. Een interventieperiode is geen
regel maar uitzondering, en dan met name in die situaties waarin heftige emoties op het moment van
contact tussen leidinggevende en medewerker lijken te verhinderen. Binnen de interventieperiode
dient in ieder geval een eerste gesprek te hebben plaatsgevonden. Een interventieperiode zonder dat
er activiteiten plaatsvinden om tot een oplossing of tenminste interventieplan te komen is onwenselijk.
Als een medewerker zich toch ziek meldt naar aanleiding van een arbeidsconflict is het wenselijk de
bedrijfsarts in te schakelen voor een oordeel, bij voorkeur binnen 48 uur.
Soms is de situatie behoorlijk uit de hand gelopen en gaat de ziekmelding gepaard met veel emoties
en lichamelijke klachten zoals moeheid, hoofdpijn en slecht slapen. In feite zijn dit logische reacties op
de conflictsituatie en het hoeft dan ook niet te betekenen dat betrokkene “ziek” of arbeidsongeschikt
is.
De bedrijfsarts beoordeelt dan ook vooral of er wel of niet medische beperkingen zijn dien de
medewerker verhinderen zijn eigen werkzaamheden te verrichten en legt dit oordeel schriftelijk vast.
Tenslotte
Ga bij een eventuele beoordeling van het conflict af op de feiten en niet op de emoties.
Schakel zo nodig in een vroeg stadium de hulp van een bemiddelaar in; dit kan het machtsevenwicht
tussen partijen herstellen. Echter voorop blijft staan dat ook van de partijen zelf verwacht mag
worden dat ze eerst met elkaar communiceren over de gerezen problemen, al dan niet met de HR
manager.

