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1. (SITUATIEVE) ARBEIDSONGESCHIKTHEID
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NIEUWE STECR WERKWIJZER (1)

• Werkwijzer vooral gericht op preventie en voorkomen escalatie conflict
• Onderscheid conflict met en zonder ziekmelding (ziekmelding staat niet 

centraal)
• Bij conflict kan bedrijfsarts een interventieperiode adviseren. In principe max 1 

week, bij uitzondering 2 weken
• Wel onder gelijktijdig inplannen van afspraak met betrokkenen bij conflict
• Gesprek niet te lang uitstellen.
• Verdient voorkeur om dit vast te leggen in arbeidsconflictprotocol
• Soms bemiddeling of gespreksbegeleiding nodig (bijv met HR of 

vertrouwenspersoon of “of indien dat alles geen oplossing (meer) biedt, het 
starten van mediation.”

• “bemiddeling door iemand van HR of een bedrijfsmaatschappelijkwerker wordt 
doorgaans als minder emotioneel belastend ervaren, is meerpartijdig en 
laagdrempeliger dan mediation”

NIEUWE STECR WERKWIJZER (2)

Arbeidsmediation kan zinvol zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties: 
• een conflict speelt al enige tijd en pogingen om het zelf onderling op te lossen 

zijn mislukt;
• het lukt partijen niet om er met hulp van (1e lijns)derden zelf uit te komen;
• er zijn derden, bijvoorbeeld collega’s of juristen, bij het conflict betrokken;
• het conflict is geëscaleerd of escalatie dreigt;
• door het conflict zal de duur van de arbeidsongeschiktheid toenemen; 
• het conflict is ontstaan door pesten of naar aanleiding van (seksuele) 

intimidatie;
• partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 
• er is nog geen of geëscaleerd ‘conflict’ maar een ongewenste arbeidssituatie 
“Lang niet in alle gevallen is mediation nodig of gewenst. Soms ziet ofwel de 
werkgever ofwel de werknemer geen heil in mediation. In zulke gevallen vraagt 
het Professioneel Statuut van de bedrijfsarts (zorgplicht) dat hij aan werkgever en 
werknemer een andere suggestie doet om een oplossing van het conflict dichterbij 
te brengen”

NIEUWE STECR WERKWIJZER (3)

Arbeidsconflictenprotocol:
• Wat doe je/waar kun je terecht als je een conflict met iemand ervaart?
• Wat kan je doen als je er samen niet uitkomt?
• waar kan je dit veilig melden of wie kan je om hulp vragen?
• wat is mediation en wanneer kan dat helpen?
• wat is de rol van de bedrijfsarts etc?
• Na signalering conflict ligt gesprek voor de hand evt met behulp van een derde 

zoals HR.
• Evt opnemen interventies. Bijvoorbeeld (gemaximeerd) arbeidsconflictenverlof. 

Betaald verlof maar wel met voorwaarde dat bijvoorbeeld afspraak wordt 
gemaakt met vertrouwenspersoon of dat een gesprek wordt ingepland met 
degene met wie werknemer een conflict ervaart.

• Kan ook richting bieden voor een bedrijfsarts als werknemer zich wel 
ziekmeldt.

• Evt opnemen dat als een arbeidsgeschil ontstaat, eerst wordt onderzocht of 
mediation een oplossing kan bieden voordat een juridische procedure wordt 
gestart.
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GEEN ARBEID, TOCH LOON

• 7:628 BW: Geen arbeid, toch loon, tenzij niet in redelijkheid voor
risico werkgever -> verschuiving bewijstlast

• Aan werkgever om te stellen en bij betwisting aannemelijk te 
maken dat bij werknemer de bereidheid ontbrak de bedongen 
arbeid te verrichten en dat het niet (kunnen) verrichten van de 
arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. 

• Mak/SBGO: (1) de arbeidsomstandigheden zijn zodanig dat, met 
het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten, 
redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden gevergd het 
werk te hervatten; en (2) die situatie ligt in de risicosfeer van de 
werkgever; en (3) hij geeft alle medewerking aan inspanningen van 
zijn werkgever, verricht om de oorzaak van die situatie weg te 
nemen.

• Nog actueel?

KTR HAARLEM 6-8-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7155

• 25 okt 2019 -> probleemanalyse: tijdelijk verminderd belastbaar wel belastbaar 
voor probleemoplossend gesprek. Klachten en beperkingen niet door ziekte.

• Nov 2019: probleemoplossende gesprekken en op 29 nov gesprek over einde 
dv.

• 20 dec 2019: Concept VSO naar wn.
• Wn negeert alle deadlines. Voorstel ingetrokken op 21 januari 2020 en wn

uitgenodigd voor gesprek op 24 januari.
• Wn laat weten zich niet in staat te voelen tot het voeren van een gesprek.
• Arbo adviseert mediation. 
• Partijen wijzen de door de ander voorgestelde mediator af en wg mailt wn op 

30 jan met keuze uit 2 mediators met deadline 31 januari 12.00.
• Op 31 januari 15.41 mailt wg dat wn kennelijk niet openstaat voor mediation 

en roept wn op voor probleemoplossend gesprek op kantoor plus 
werkhervatting op 4 februari.

KTR HAARLEM 6-8-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7155

• Gemachtigde werknemer mailt zelfde dag dat hij er naar kijkt en erop 
terugkomt maar dat wn vermoedelijk zal instemmen met een van beide 
mediators. Wn komt 4 februari niet op kantoor.

• Wg ziet geen heil meer in mediation en trekt aanbod in, roept werknemer op 
en dreigt met loonstop.

• Werknemer komt niet op kantoor en herhaalt bereidheid mediation.
• Werkgever stopt loondoorbetaling.
• Wn toch bereid tot gesprek met HR maar alleen op neutraal terrein (vlakbij 

locatie wg). Wg wil alleen op kantoor afspreken.
• “Partijen hebben elkaar op 4 maart 2020 niet getroffen omdat zij beiden op 

een andere locatie waren.”
• Ontbindingsverzoek wg en loonvordering wn.
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KTR HAARLEM 6-8-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7155

Loonvordering 7:628 BW
• Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever bij de wijziging van artikel 7:628 

lid 1 BW voor ogen stond dat de werkgever bij situatieve 
arbeidsongeschiktheid niet gehouden is het loon te betalen als de schuld 
uitsluitend of in hoofdzaak bij de werknemer ligt. Als beiden schuld treft, zal de 
werkgever gehouden zijn het loon te betalen.

• Wg heeft de arbeidsverhouding onnodig op scherp heeft gezet door haar 
toezegging van het mediationtraject in te trekken. Daarnaast had het op de 
weg van wg gelegen om op het verzoek van wn in te gaan en het 
probleemoplossend gesprek op 5 minuten afstand van het werk te laten 
plaatsvinden.

• Wg mocht dus niet vasthouden aan gestelde deadline om te reageren op 
voorkeur mediator.

• Loonvordering toegewezen. Ontbinding met alleen transitievergoeding.

MEDIATION BIJ ZIEKTE (RE-INTEGRATIE)

• 7:629 lid 3 BW -> loonstop bij belemmeren re-integratie/niet meewerken 
redelijke voorschriften.

• Als bedrijfsarts mediaton adviseert ihkv re-integratie mag werknemer die 
doorgaans niet weigeren -> stopzetten loon (ECLI:NL:RBROT:2020:8410).

• Ook het zonder grond afwijzen van aangedragen mediators en het verbinden 
van voorwaarden door werknemer aan start mediation kan tot loonstop leiden 
(ECLI:NL:GHAMS:2021:66).

• Als werknemer later alsnog instemt met mediaton moet loonbetaling worden 
hervat (ECLI:NL:GHSHE:2020:372).

• Maar alleen als mediation ook daadwerkelijk is gericht op re-integratie?(ECLI: 
NL:GHSHE:2015:43:48 en ECLI:NL:RBMNE:2019:2009).

“Uit de mededelingen van [werkgever] aan (de advocaat van) de werkneemster 
kan moeilijk anders geconcludeerd worden dan dat de mediation bedoeld was om 
te komen van tot een voortijdige beëindiging van zowel de arbeids- als de 
huurovereenkomst. Gelet op deze omstandigheden levert het feit dat de 
werkneemster niet bereid was om in het kader van mediation het gesprek met de 
werkgever aan te gaan, geen schending op van de op haar rustende re-
integratieverplichting en kan dit geen grond zijn voor een loonstop.”

MEDIATION BIJ ZIEKTE (RE-INTEGRATIE)

• Zowel werkgever als werknemer kan advies bedrijfsarts in het kader van re-
integratie niet zomaar naast zich neerleggen.

• Voor werknemer -> risico op stopzetten loon of uiteindelijk zelfs ontbinding als 
hij re-integratievoorschriften niet naleeft.

• Voor werkgever: risico op loonsanctie of verhaalsanctie ex artikel 39a ZW.
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2. MEDIATION EN ONTSLAG

ONTBINDING G-GROND

• Werkgever moet aannemelijk maken dat arbeidsverhouding ernstig en/of 
duurzaam verstoord is; en

• dat hij heeft geprobeerd de relatie te verbeteren/herstellen (door bijvoorbeeld 
gesprekken of mediation); en

• herplaatsing niet in de rede ligt.
• Wie er schuld heeft aan de verstoorde arbeidsrelatie is voor het aanwezig zijn 

van een redelijke grond niet per se van belang.

GEEN MEDIATION, GEEN ONTBINDING

Rb Rotterdam, 23-04-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3869
“Dit betekent dat niet alleen aannemelijk moet worden gemaakt dat de 
arbeidsrelatie verstoord is, maar ook dat deze verstoring ernstig en/of duurzaam is 
en dat de werkgever heeft geprobeerd de relatie te verbeteren of te herstellen 
door bijvoorbeeld gesprekken te voeren of mediation te beproeven.
(…)In ieder geval mag verwacht worden dat hij in gesprek gaat met werknemer 
met als doel de arbeidsverhouding te verbeteren, zodat het voor de werknemer 
duidelijk is waardoor de vertrouwensbreuk is ontstaan en de werknemer zich in 
kan zetten om de arbeidsrelatie te verbeteren. Indien het voeren van gesprekken 
met werknemer niet tot voldoende resultaat leidt, zal een coach of een mediator 
moeten worden ingeschakeld, waarbij nog van belang is dat de mediation gericht 
moet zijn op herstel en dus niet op het einde van de arbeidsovereenkomst.”
• Ontbinding wordt afgewezen
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WEL MEDIATION, TOCH GEEN ONTBINDING

Ktr Maastricht 21-10-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9150

• Arbeidsverhouding wel verstoord met directeur
• Maar wn heeft weinig contact met directeur en kan taken zelfstandig 

uitvoeren. Andere collega’s hebben verklaard prettig te hebben samenwerkt.

“Ten slotte weegt niet in het voordeel van [werkgever] mee dat de mediation 
slechts uit één sessie bestond. Ter zitting is, na doorvragen van de kantonrechter, 
gebleken dat dit een exit-mediation was. Hieruit kan ook geen reële en serieuze 
inspanning van [werkgever] worden gevonden om de verstoring van de 
verhouding (…) te herstellen.”

GEEN MEDIATION, BILLIJKE VERGOEDING

Ktr Breda 25 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8520

“Door te handelen zoals [werkgever] heeft gedaan, heeft zij het risico genomen –
welk risico zich heeft verwezenlijkt – dat de arbeidsverhouding verstoord raakte, 
hebben gesprekken tussen partijen die arbeidsverhouding niet kunnen herstellen 
en is de mogelijkheid om hierin een positieve stap te zetten niet benut, doordat 
[werkgever] in deze situatie voor het laten doorgaan van de mediation ten 
onrechte […] de voorwaarde stelde dat [werknemer] daaraan financieel moest 
bijdragen.”

GEEN MEDIATION, GEEN BILLIJKE VERGOEDING

Rb Amsterdam 26-06-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3097

“ [verzoekster] verwijt Panta Rhei tevens dat de in 2018 ingezette mediation na 
het intakegesprek is afgebroken. Panta Rhei heeft erop gewezen dat dit te maken 
had met de inmiddels door [verzoekster] aanhangig gemaakte kort geding 
procedure. Echter, aangezien mediation vereist dat partijen vertrouwen hebben in 
een gezamenlijke oplossing, zonder tussenkomst van een rechterlijke uitspraak, is 
het niet onbegrijpelijk dat Panta Rhei op dat moment de mediation heeft 
gestaakt.”
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VUISTREGELS

• Als werkgever aantoont dat mediation heeft plaatsgevonden dan wel dat de 
werknemer een redelijk verzoek tot mediation geweigerd heeft, is dat een 
belangrijke aanwijzing dat de arbeidsverhouding niet kan worden hersteld.

• Aangeboden mediation moet wel zijn gericht op oplossen conflict en niet 
alleen op beëindiging.

• Echter, mislukte mediation leidt niet automatisch tot ontbinding (Bijvoorbeeld 
als maar 1 sessie heeft plaatsgevonden).

• Het niet aanbieden van mediation of andere serieuze oplossingsgerichte 
gesprekken door de werkgever, kan leiden tot afwijzing ontbinding.

• Weigering werkgever om mee te werken aan mediation of daar onredelijke 
voorwaarden aan stellen kan grond zijn voor toekennen billijke vergoeding 
maar is vaak niet de enige omstandigheid.

VOORWAARDEN STELLEN AAN MEDIATION

• Keuze van mediator (Ktr Utrecht: ECLI:NL:RBMNE:2016:7760). Werkgever mag 
niet eenzijdig aanstellen. Evt: wn plus wg een mediator die een derde mediator 
benoemt).

• Alleen exit-mediation geldt niet als oplossingsgerichte mediation.
• Alleen als werknemer bijdraagt in de kosten.
• Advocaat wel/niet aanwezig (ECLI:NL:GHAMS:2017:3811). Wg treft enig verwijt 

omdat zij een breekpunt maakte van de wens wn zich bij de mediation te laten 
vergezellen van haar raadsvrouw. Toch zijn deze verwijten, mede gelet op de 
voorbeelden die in de parlementaire geschiedenis hieromtrent zijn gegeven, 
niet zodanig dat die moeten worden gekwalificeerd als ‘ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten’. 

• Alleen als werkgever advocaatkosten werknemer vergoedt?

MEDIATION VRIJWILLIG?

• Ja, maar weigeren heeft vaak consequenties:

Als werkgever weigert of onredelijke voorwaarden stelt:
- Geen ontbinding
- Betalen billijke vergoeding
- Terugdraaien loonstopzetting

Als werknemer weigert:

 Stopzetten loon ogv 7:629 lid 3 (belemmeren re-integratie)
 Stopzetten loon ogv 7:628 (onvoldoende meewerken oplossen conflict)
 Toewijzing ontbindingsverzoek g-grond
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GEHEIMHOUDING

GEHEIMHOUDING (1)
• MFN-reglement: De partijen doen aan derden - onder wie begrepen rechters of 

arbiters - geen mededelingen omtrent het verloop van de mediation, de daar 
door de bij de mediation betrokken personen ingenomen standpunten, gedane 
voorstellen en de daarbij mondeling of schriftelijk, direct of indirect, verstrekte 
informatie.

• De partijen verbinden zich om geen stukken aan derden - onder wie begrepen 
rechters of arbiters - bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren 
of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de 
mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn 
geopenbaard, getoond, of anderszins bekend gemaakt. Deze verplichting geldt 
niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation 
reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.

• De partijen doen hiermee afstand van het recht om, in rechte of anderszins, 
hetgeen tijdens de mediation is verstrekt en/of naar voren is gekomen als 
bewijs jegens elkaar aan te voeren [...]

GEHEIMHOUDING (2)

• In praktijk blijkt dat bij de rechter toch vaak over inhoud van mediation wordt 
gesproken en soms zelfs vertrouwelijke stukken worden overgelegd.

• Zie bijv ECLI:NL:GHSHE:2022:882 waarin een verslag van de mediator werd 
overgelegd waarin o.a. stond: 

“maar feitelijk zie ik het steeds verder uit elkaar drijven” en 
“Dat de arbeidsovereenkomst van werknemer bij werkgever eindig is, lijkt duidelijk 
te zijn”

• In dit geval geen bezwaar gemaakt door partijen. 
• Andere voorbeelden zijn het noemen van het aantal sessies dat heeft 

plaatsgevonden en het noemen wie de mediation beëindigd heeft.
• Bij schending geheimhouding kan de andere partij zich beroepen op 

wanprestatie of het tuchtrecht (bij schending door advocaat of mediator) 
inroepen en/of rechter verzoeken de informatie buiten beschouwing te laten.
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GEHEIMHOUDING (3)

Ktr Alkmaar, 5 augustus 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:6289

• Wg ontslaat wn op staande voet op 17 april 2020.
• Wg was echter al op 30 januari op de hoogte van gedragingen dus niet 

onverwijld.
• Wg beroept zich in oosv brief op verklaring werknemer in mediation van 15 

april waarin wn nieuwe onregelmatige overboeking bekend zou hebben.
• Kantonrechter stelt vast dat partijen in de mediationovereenkomst

geheimhouding zijn overeengekomen. Hierin hebben partijen afstand gedaan 
van het recht om in rechte of anderszins hetgeen tijdens de mediation is 
verstrekt of naar voren is gekomen als bewijs jegens elkaar aan te voeren. 

• Dat werknemer de mediationovereenkomst niet heeft getekend doet daar niet 
aan af.

• Kantonrechter neemt deze verklaring dus niet mee voor de beoordeling van 
het ontslag op staande voet.

• Zie ook Hof Arhem-Leeuwarden, 13-01-2020, GHARL:2020:247, dat vanwege 
de afgesproken geheimhouding in mediation geen acht sloeg op wat was 
aangevoerd over de inhoud van de mediation.

GEHEIMHOUDING (4)

Rb A’dam, 23 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7251

• Wg en Wn hebben mediation doorlopen.
• Partijen zijn geheimhouding overeengekomen door standaard 

geheimhoudingsclausule uit MfN reglement
• Na mediationtraject dient werkgever ontbindingsverzoek in.
• Wn wil ontheffing uit geheimhoudingsverplichtingen/toestemming om alles 

wat mondeling of schriftelijk in de mediation is besproken te mogen openbaren 
in de ontbindingsprocedure.

• Dagvaart werkgever en mediator.
• Wn stelt cruciaal belang om rechter in ontbindingsprocedure volledig te 

kunnen voorlichten.

GEHEIMHOUDING (4)

Rb wijst verzoek af:

“De geheimhoudingsverplichting is essentieel voor het slagen van een 
mediationtraject, omdat deelnemers aan mediation zich vrij tegenover elkaar 
moeten kunnen bewegen, zonder dat zij het risico lopen dat hun uitlatingen of 
geschriften hen in een later stadium in een gerechtelijke procedure voor de 
voeten worden geworpen. Het geheimhoudingsbeding is dan ook een
kernbepaling uit de mediationovereenkomst. 
Er moet dan ook heel wat aan de hand zijn, wil een deelnemer aan mediation 
kunnen worden ontheven van die verplichting. Een urgente noodsituatie moet dat 
rechtvaardigen. Daarbij moet worden gedacht aan de situatie dat de mediation 
wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou 
toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld 
kindermishandeling. De mogelijkheid van baanverlies
haalt die hoge drempel niet.”
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STELLINGEN

1. Zonder boeteclausule in de mediationovereenkomst is de 
geheimhoudingclausule een papieren tijger.

2. Een werknemer moet een financiële bijdrage leveren aan de 
mediation om commitment te waarborgen (tenzij mediation in 
het kader van re-integratie).

3. De werknemer mag als voorwaarde aan deelname van mediation 
stellen dat werkgever zijn advocaatkosten in dit kader betaalt.

VRAGEN
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