
Samenvatting
Het hedendaagse verval van professionalisme

wordt veelvuldig geweten aan de opkomst van New

Public Management (NPM). NPM kan, zo blijkt uit

dit artikel, echter op verschillende wijzen en in ver-

schillende mate doorwerken in het werk van een

professional. Aan de hand van een case-studie van

het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskun-

digen laten de auteurs zien dat NPM met name de

technische taakaspecten structureert, dat wil zeg-

gen de toetsbare elementen van de beoordelings-

taak. NPM heeft sterke invloed op de technieken

voor kwaliteitsborging van beoordelingen (pro-

ductieprestaties, tijdigheid en rechtmatigheid), wat

op langere termijn de verantwoordelijkheid voor

kwaliteitsborging door professionals zelf kan

ondermijnen. In mindere mate heeft NPM invloed

op de onbepaalde taakaspecten, dat wil zeggen de

inhoudelijke afweging. De case-studie laat zien dat

de inhoudelijke afweging in de loop der jaren ook is

‘vertechniseerd’, maar dat dit meer door ‘bureau-

cratisering’ wordt veroorzaakt dan door NPM.

Daarbij wordt duidelijk dat de arbeidsdeskundige

meer dan de verzekeringsarts met een dergelijk

effect wordt geconfronteerd. 

1. NPM in de sociale zekerheid: 
aantasting van het professioneel domein?

In de Nederlandse publieke sector worden sinds

jaar en dag verschillende soorten hervorming door-

gevoerd. Na een periode van toenemend belang van

de professional in de publieke sector (zie Terpstra

en Havinga 1999), zien we tegenwoordig een toe-

nemende belang van managers en cliënten in

beleid en uitvoering. Onder de noemers ‘manage-

mentisme’ en ‘consumentisme’ wordt geduid op

(sturing van) beleidsimplementatie via prikkels,

hetzij vanuit het management, hetzij vanuit de

cliënt – tot uiting komend in de vorm van prestatie-

management en vraagsturing (Freidson 2001).

Deze gezamenlijke beweging wordt wel aangeduid

als New Public Management.

In New Public Management wordt geprobeerd

meer ‘value for money’ te creëren via meer zicht-

baar en actief management, contractering van uit-

voerders, monitoring van de uitvoering, beloning

van prestaties, en versterking van ‘voice-’ en ‘exitop-

ties’ voor cliënten (Pollitt en Bouckaert 2004;

Kirkpatrick et al. 2005). De negatieve effecten van

een professionele uitvoering, zoals ondoelmatig-

heid en intransparantie, zouden door NPM beperkt
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kunnen worden. De idee is dat dienstverlening effi-

ciënter, meer doelgericht, meer cliëntgericht en

transparanter wordt wanneer professionals worden

gestuurd door de vraag van de consument of de

prestatieprikkel van het management. Niet langer

mag worden vertrouwd op het oordeel van de pro-

fessional en professionele coördinatie alleen.

In de literatuur wordt verondersteld dat de pro-

fessional door de invoering van managementisme
terrein verliest (zie Tonkens 2003). We analyseren

de gevolgen van veranderende coördinatie van pro-

fessioneel werk aan de hand van een case-studie

naar de positie en rol van de verzekeringsarts en de

arbeidsdeskundige in het nieuwe Nederlandse

WAO-stelsel. We vergelijken deze twee typen pro-

fessionals, omdat ze lijken te verschillen in de aard

van hun taken en de daarmee tot op zekere hoogte

samenhangende mate van autonomie van de

beroepsgroep (Abbott 1988; Freidson 2001).

Hierop is de verwachting gebaseerd dat de verzeke-

ringsarts in mindere mate terrein verliest door

managementisme dan de arbeidsdeskundige.

We constateren inderdaad veranderingen van

de rol en positie van deze professionals, maar niet

zo eenduidig als we hadden verondersteld. Bij

beide type professionals vinden we een verband

tussen NPM hervormingen en veranderde taakas-

pecten voorzover die als ‘technisch’ (Jamous en

Peloille 1970, 112) zijn aan te duiden. Ten aanzien

van de ‘onbepaalde’ (ibid, 112) taakaspecten echter

zien we dat deze in het geval van de verzekerings-

arts in de kern vrijwel onaangeroerd blijven; we

zien hier een terugtrekking op de professionele

kerntaak ofwel ‘professionele regressie’ (Abbott

1988, 118; 239). Bij de arbeidsdeskundige daarente-

gen signaleren we ten aanzien van de ‘onbepaalde’

taakaspecten een tendentie die we bureaucratische

regressie hebben genoemd. Het gaat om de uithol-

ling van de inhoudelijke taakaspecten en een uit-

breiding van de regeltoepassende rol: een terug-

trekking op de bureaucratische kern van de taak.

Deze meer fundamentele vorm van professioneel

verval wordt echter niet zozeer veroorzaakt door

NPM hervormingen, maar door vergaande bureau-

cratisering en informatisering.

In relatie tot de bureaucratisering van het werk

van de arbeidsdeskundige wordt overigens een

paradoxale ontwikkeling geconstateerd: vanwege

de toenemende bureaucratisering van de taak

wordt meer expliciet dat zijn taak een professionele

kern kent, die zich niet leent voor verdergaande

structurering. Deze analyse brengt ons tot een

gemengd beeld van de relatie tussen professioneel

verval en recente herzieningen in het publieke

domein.

2. Professionele beleidsuitvoering
Het professionalisme is een ideaaltype van coördi-

natie en uitvoering van beleid en wordt wel

geplaatst naast de ideaaltypen van het managemen-

tisme, de bureaucratie en het consumentisme

(Tonkens, 2003; Freidson, 2001). In paragraaf 2.1

presenteren wij de kenmerken van het professiona-

lisme door middel van een beschrijving van de

gedragsassumpties die aan dit coördinatiemecha-

nisme ten grondslag liggen en de rollen van de

actoren betrokken bij de beleidsuitvoering. In para-

graaf 2.2 beschrijven we de verschillende elemen-

ten van de professionele taak.

Het professionalisme als ideaaltype 
Professionals komen we veelvuldig tegen in het

publieke domein. Te denken valt aan docenten, ver-

pleegsters, sociaal werkers, en artsen. Professies

betreffen de beroepen waar de beroepsbeoefenaars

in hoge mate in staat zijn gebleken de voorwaarden

en methoden van hun werk te definiëren, alsmede

een cognitieve basis en legitimiteit voor hun

beroepsautonomie te bewerkstelligen (Mok 1973;

DiMaggio en Powell 1983, 152; Freidson 2001).

Professionals werken autonoom, dat wil zeggen in

relatieve afwezigheid van sociale controle en werk-

aanwijzingen, zeker ten opzichte van niet-beroeps-

genoten. Abbott (1988) noemt het beschikken over

culturele autoriteit en aansluitende controle over

werk ‘jurisdictie’. Jurisdictie ligt doorgaans besloten

in een afgegrensd domein van kennis en taken ten

opzichte van concurrerende beroepsgroepen (een

‘monopolie’) en een eigen beslissingsbevoegdheid

op uitvoerend niveau (‘professionele autonomie’).

Figuur 1 is een ideaaltypische weergave van het

normatieve uitgangspunt of het primaire doel dat

wordt nagestreefd in de uitvoeringsmodus van het

professionalisme en geeft een overzicht van de rol-

len van de centrale actoren in deze modus. We

maken daarbij een onderscheid tussen de rollen

van de centrale actoren van ‘doelbewaker’, ‘uitvoer-

der’, het ‘beuitvoerde’ en de afnemer in beleidsuit-
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voering en –coördinatie. Deze wat gekunstelde ter-

men zijn gekozen als een uitdrukking van de posi-

ties die neutraal is ten opzichte van het ideaaltype

van uitvoering, dus waaronder ook de rollen in de

andere ideaaltypen te vatten zijn. In de figuur is

met vierkante haken aangeduid welke partij de

definitiemacht heeft.

Binnen professionalisme is er een hulpverlener die

gericht is op de door hem waargenomen behoeften

van een hulpbehoevende. De hulpbehoevende

levert als passieve deelnemer een bijdrage aan het

proces. Professionals claimen dat zij degenen zijn

die over de specifieke combinatie van kennis, vaar-

digheden, houding en ethiek beschikken die nood-

zakelijk is om binnen bepaalde omstandigheden

een oplossing te kunnen bieden voor behoeftes en

problemen in de samenleving (Keizer 1997; zie ook:

Kruythof, 2005: 46). Vaak impliceert dit de belofte

van kwaliteit, onafhankelijkheid en maatwerk in

dienstverlening (zie Tonkens 2003, 139 -151).

Ter bewaking van de kwaliteit en legitimiteit van

de dienstverlening – de hulpverlener is primair

gericht op de behoeften van de hulpbehoevende –

stemt de professional zijn of haar handelingen af

met andere professionals. De (juiste toepassing van)

kennis en vaardigheden worden verondersteld te

zijn gewaarborgd door de instituties van de beroeps-

groep, zoals opleiding, gedragscodes, onderlinge

controle en kwaliteitsstandaarden. In zulk ‘collegue

controlled work’ zijn het de beroepsbeoefenaars die

via overtuiging en socialisering elkaar aan bepaalde

(gedrags-)normen weten te binden.

De kennis over het specifieke geval wordt

geconstrueerd gedurende de interactie tussen uit-

voerder en beuitvoerde. Alhoewel de behoeften van

de hulpbehoevende het handelen van de uitvoerder

bepalen, is de uitvoerder autonoom ten opzichte

van de afnemer. Op grond van informatie van de

cliënt over diens subjectieve welbevinden, herfor-

muleert de professional de behoeften van de cliënt

tot een visie die tegemoet komt aan de standaarden

van de professie en daarbij komt hij desnoods in

conflict met de opvatting van de cliënt.

Professionele autonomie wordt dan ook wel ver-

bonden aan het begrip ‘verantwoordelijkheid’ (Van

Reijsen 1999, 4). Professionele verantwoordelijk-

heid refereert aan het vermogen van de profession-

al tot het nemen van beslissingen in moeilijke

omstandigheden en van beslissingen die voorbij

gaan aan het tevreden stellen van betrokkenen

(Hasenfeld 1983; Gastelaars 2003, 76). 

Aspecten van de professionele taak
Professionalisme wordt soms gekoppeld aan een

bepaald type taak. Volgens Jamous en Peloille

(1970) zijn professionals diegenen die onder een

hoog niveau van sociale steun taken uitvoeren die

hoog scoren op een ‘indetermination/technicality’-

ratio. Deze I/T-ratio correspondeert met ‘the part

played in the production process by “means” that

can be mastered and communicated in the form of

rules (T), in proportion to the “means” that escape

rules and, at a given historical moment are attribu-

ted to virtualities of producers (I)’ (Jamous en

Peloille 1970, 112). Net als andere beroepsbeoefena-

ren, oefenen professionals dus zowel ‘technische’,

in regels vorm te geven taken uit als ‘onbepaalde’,

aan de esoterische kennis of eigenschappen van de

uitvoerder toe te schrijven taken. Voor professio-

nals is echter de proportie van de onbepaalde taken

relatief hoog in verhouding tot de technische taken.

Jamous en Peloille benadrukken dat de sociale

definitie van ‘onbepaaldheid’ en ‘techniciteit’ histo-

risch is. Dat wil zeggen dat wat als onbepaald of

technisch wordt gezien deels een uitkomst is van

de objectieve kenmerken van de taak en deels een

uitkomst is van een subjectieve, maatschappelijke

definitie van wat die taak is. Dit brengt met zich

mee dat het niet mogelijk is om los van de maat-

schappelijke context een wederzijds uitsluitende

definitie van onbepaalde en technische taakaspec-

b

m

e
n2006 • 33 • 3 161

Duco Bannink, Berber Lettinga, Liesbet Heyse NPM, bureaucratisering en de invloed op de professie

doel doelbewaker uitvoerder beuitvoerde afnemer

professionalisme kwaliteit beroepsgenoot [hulpverlener] behoefte hulpbehoevende

Figuur 1. Ideaaltypische weergave van het normatief uitgangspunt en de rollen van centrale actoren in het professionalisme
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ten te geven. Niettegenstaande de problemen ten

aanzien van de definitie van deze taakaspecten,

geven we hieronder – bij wijze van werkdefinitie –

een overzicht van de onbepaalde en technische

taakaspecten van professionals. 

In paragraaf 4 zullen we op basis van deze

werkdefinitie een operationalisering van onbepaal-

de en technische taken van de professionals in

onze casus (de verzekeringsarts en de arbeidsdes-

kundige) voorstellen. Ons idee is dat veranderin-

gen in de positie van (deze) professionals vis-à-vis

andere sociale groepen, veroorzaakt door bijvoor-

beeld NPM hervormingen, tot uiting komen in een

verschuivende I/T-ratio.

Onbepaalde taakaspecten: complex werk, 
op maat, onzichtbaar 

Onbepaalde taakaspecten hangen samen met onge-

regelde, onvoorspelbare en complexe (werk)situ-

aties waarin van de beroepsbeoefenaar oplossingen

worden gevraagd voor doorgaans delicate pro-

blemen (intieme levenssfeer, arbitrage, ed.).

Dergelijke problematiek vraagt om een onaf-

hankelijke inbreng van esoterische (aan de eigen,

langdurige en intensieve opleiding en ervaring

gebonden – Gastelaars 2003, 74) kennis en vaar-

digheden en ‘persoonlijke’ oplossingen, dus op

maat en privé (Wilding 1982, 68). 

De onbepaalde taakaspecten van de professio-

nele uitvoering gaan hand en in hand met discre-

tionaire ruimte. Ook is supervisie problematisch,

zeker voor niet-beroepsgenoten (Wilding 1982, 78;

Hasenfeld 1983; Gastelaars 2003). 

Technische taakaspecten: normen, bevoegd-
hedenverdeling, werkomstandigheden 

Technische taakaspecten betreffen die normen en

instituties die de kaders voor het functioneren van

de professional scheppen door het structureren van

het werk en de werkomstandigheden, door onder

meer standaarden en vastlegging van aantallen en

aard van afgewikkelde casus (Hoogland 1995). Ze

spelen dus in op zaken als tijdigheid, zorgvuldig-

heid en productiviteit. De kaders zijn ingebed in

instituties als opleiding, continue accreditatie,

beroepseed en collegiale controle. De discretionaire

ruimte (en problematische supervisie) wordt even-

eens gestructureerd door de ‘techniek’ van ‘vertrou-

wen’: wanneer professionals door relevante ande-

ren worden geaccepteerd, gewaardeerd en

beschermd, dienen professionals op hun beurt zich

in te zetten voor een goede taakvervulling (Mok

1973; Wilding 1982; Freidson 2001). 

3. Het professionalisme onder druk?
De laatste decennia is de rol van professionals

steeds meer ter discussie komen te staan. Zo wordt

betoogd dat de exclusieve verantwoordelijkheid van

professionals bij de uitvoering van sociaal beleid de

cliënt afhankelijk maakt. Dit frustreert zijn of haar

maatschappelijke participatie, hetgeen niet effec-

tief en rechtvaardig is in de huidige geëmancipeer-

de en geïndividualiseerde samenleving. Ook wordt

gesteld dat de monopoliepositie van professionals

ondoelmatigheid in de hand werkt doordat te veel

werkzaamheden door te dure professionals worden

uitgevoerd die geconcentreerd zijn op eigen

‘eilandjes’ en kostenoverwegingen niet hoog op de

agenda hebben staan. Tot slot zou de professionele

autonomie transparantie en verantwoording in de

weg staan, waardoor een ‘stuurloze situatie’ ont-

staat waarin professionals vooral hun eigen gang

gaan (Illich et al. 1978; Boot en Knapen 2001;

Noordegraaf 2004; Bosselaar 2005). Door deze kri-

tiek is langzaamaan de legitimiteit van de profes-

sionele uitvoeringsmodus afgenomen. Dit heeft

geleid tot hervormingen die (mede) gericht zijn op

het inperken van de professionele autonomie.

De opkomst van het managementisme 
en consumentisme

De afnemende legitimiteit van het professionalis-

me heeft geleid tot invoering van alternatieve coör-

dinatievormen, te weten consumentisme en

managementisme. 

In een ideaaltypische consumentistische coördi-
natievorm bepalen financiële prikkels het handelen

van de verkoper, die wordt verondersteld op winst

gericht te zijn. Daarnaast is er een klant die volledi-

ge informatie heeft over het aanbod (kwaliteit en

prijs in verhouding tot ander aanbod) en in zijn of

haar behoeften. De invoering van ‘consumentisme’

in een professionele context is te zien als een ver-

schuiving van de definitiemacht van de uitvoerder

naar de afnemer (klant). De klant is in staat en

bereid om op basis van die volledige informatie

over aanbod en behoefte een actieve beslissing tot

aankoop van een goed te doen, waarbij efficiëntie
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(prijs) een belangrijke rol speelt. Bovendien heeft

in een dergelijke ideaaltypische constellatie de

doelbewaker geen inhoudelijke opvatting over het

te bereiken doel (de aard van de geboden dienstver-

lening), maar uitsluitend over het efficiënte func-

tioneren van de markt. 

In werkelijkheid wordt de invoering van deze

coördinatievorm in een professionele constellatie

vaak aangevuld met het bieden van ondersteuning

door de marktmeester aan de klant in de vorm van

financiële middelen en deskundigheid, zodat een

quasimarkt ontstaat. In zo’n quasimarkt gaat de

opvatting van de doelbewaker verder dan alleen het

efficiënte functioneren van de markt en strekt die

zich uit tot de kwaliteit of de inhoud van de gebo-

den dienstverlening (Bartlett en Le Grand, 1993).

De invoering van ‘managerial’ coördinatievormen
zoals die wordt opgevat in het New Public

Management is te begrijpen als een mengsel van

het consumentisme en het bureaucratisch aanstu-

ringsmodel. Voordat we ingaan op het manageria-

lisme bespreken we daarom eerst kort het ideaalty-

pe van de bureaucratie.

In een bureaucratische coördinatievorm is de

rol van de centrale actoren anders dan in het pro-

fessionalisme. Niet de beroepsgroep vervult de rol

van doelbewaker, maar de manager, die optreedt als

regelbepaler. De uitvoerder is regeltoepasser of

doorgeefluik van regels die door de regelbepaler

zijn gesteld. De afnemer wordt ‘gereguleerde’. De

ideaaltypische veronderstelling hierbij is dat de

regeltoepasser en de gereguleerde zich regelcon-

form gedragen. Het beoogde doel is dan ook legali-

teit, wat dient te worden begrepen als een zo sterk

mogelijke overeenstemming tussen de inhoudelijke

doelstellingen die de bovengeschikte actor oplegt en

de daadwerkelijk door de uitvoerder geïmplemen-

teerde doelstellingen. Voorondersteld is dat de doel-

bewaker in staat is het handelen van de uitvoerder

volledig te sturen. Dat impliceert dat hij het gedrag

van de uitvoerder vooraf zodanig kan specificeren

dat hij het handelen op het niveau van de interactie

tussen uitvoerder en beuitvoerde volledig bepaalt.

Er is dan ook een eenduidige lijn van hiërarchisch

bovengeschikte naar ondergeschikte niveaus.

Managerialisme, als mengsel van consumentis-

me en bureaucratie, impliceert een verschuiving

van definitiemacht van uitvoerder naar doelbewa-

ker (management). Prima facie impliceert deze 

verschuiving een versterking van hiërarchische

aansturing, dus een verschuiving van professiona-

lisme naar bureaucratie. Echter, de definitiemacht

van de doelbewaker is beperkt. De manager

beperkt zijn sturing tot de definitie van de gewens-

te output of prestaties. Anders dan in het hiërarchi-

sche model gedraagt de doelbewaker zich niet als

regelbepaler, maar als klant. Hierbij treedt de doel-

bewaker op als degene die bepaalt welke behoeften

van de individuele afnemer beantwoord dienen te

worden. Er is sprake van consumentisme ‘van

boven’ in plaats van consumentisme ‘van beneden’.

Hierom wordt eerder van opdrachtgever dan van

klant gesproken.
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Figuur 2. Ideaaltypische weergave van het normatief uitgangspunt en de rollen van centrale actoren in het consumentisme

doel doelbewaker uitvoerder beuitvoerde afnemer

bureaucratie legaliteit [regelbepaler] regeltoepasser regel gereguleerde

Figuur 3. Ideaaltypische weergave van het normatief uitgangspunt en de rollen van centrale actoren in de bureaucratie
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De doelbewaker, de opdrachtgever, formuleert een

aantal concrete, meetbare prestaties die de uitvoer-

der in een rol als opdrachtnemer geacht wordt te

behalen. Te denken valt hierbij aan een aantal uit te

delen bekeuringen, een aantal af te werken dos-

siers, of een aantal geslaagde studenten. De uit-

voerder is vrij om te bepalen hoe deze prestaties

worden behaald en wordt beloond als hij daarin

slaagt. In feite wordt er een contract opgesteld tus-

sen doelbewaker en uitvoerder over de te behalen

prestaties. De medewerking van de afnemer is

daarbij van groot belang. Deze is echter geen con-

tractpartij, maar is het te bewerken materiaal of

‘middel’ voor de uitvoerder op de weg naar het con-

crete doel. In het contract worden in meerdere of

minder mate aanvullende eisen ten aanzien van de

taakuitvoering gesteld ofwel wordt in meerdere of

mindere mate het uitvoeringsproces door de

opdrachtgever voorgeschreven. Hoe meer dergelij-

ke eisen worden gesteld, hoe sterker managemen-

tisme conceptueel op bureaucratie gaat lijken, hoe

minder dit het geval is, hoe sterker deze coördina-

tievorm op consumentisme ‘van boven’ lijkt.

Professioneel verval? Een proef op de som
In algemene zin wordt betoogd dat New Public

Management hervormingen, waar managementis-

me en consumentisme onderdeel van uitmaken, de

professionele basis onder druk zet of zelfs zal uit-

bannen (Exworthy en Halford 1999; Freidson 2001;

Tonkens 2003; Noordegraaf 2004; WRR 2004;

Kirkpatrick et al. 2005). In dergelijke betogen wordt

soms een eenzijdige voorstelling van professionalis-

me, consumentisme en managementisme gegeven.

Zo sluit bijvoorbeeld managementisme cliëntge-

richtheid en professionele inbreng niet uit, evenals

professionalisme dat niet doet voor kostenbeheer-

sing en verantwoording. Desondanks is de vraag

gerechtvaardigd in hoeverre de dominantie van een

nieuwe beheerslogica op gespannen voet staat met

het (ideaaltypische) professionalisme. 

In hoeverre ondermijnt de invoering van manage-

mentisme de professionele basis in de praktijk?

Ofwel, in welke mate en op welke wijze verschuift

de I/T-ratio van de professionele taak door sturing

vanuit management? Teneinde een antwoord op

deze vraag te formuleren gaan we in de volgende

paragrafen in op de veranderingen in de aansturing

en taakuitoefening van professionals in de claimbe-

oordeling WAO die sinds halverwege de jaren

negentig zijn doorgevoerd. 

4. De hervormde WAO: veranderingen
in onbepaalde en technische taakaspecten

Teneinde te bepalen in hoeverre managementisme

de professionele basis in de praktijk ondermijnt,

gaan we na in hoeverre de veranderingen in de

claimbeoordeling voor de arbeidsongeschiktheids-

verzekering op grond van de WAO professioneel ver-

val hebben opgeleverd. Professioneel verval impli-

ceert de afname van jurisdictie van de professie over

de onbepaalde en/of de technische taakaspecten. We

vergelijken twee cases, die zijn geselecteerd op grond

van verschillen in de verhouding van onbepaalde

taakaspecten en technische taakaspecten (de I/T-ratio). 

De cases betreffen (a) de bepaling van de belast-

baarheid van een cliënt door de verzekeringsarts,

wiens taak een relatief hoge I/T-ratio te zien geeft,

in vergelijking met (b) de bepaling van de resteren-
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de verdiencapaciteit door de arbeidsdeskundige,

wiens taak een lagere I/T-ratio heeft. Achterliggend

de verschillende I/T-ratio’s zien we een verschil in

culturele weerbaarheid van de professie en com-

plexere taak: de ‘dokter’ heeft traditioneel meer

aanzien, evenals zij een hogere opleiding nodig

zouden hebben voor hun taken dan de arbeidsdes-

kundigen. Dit verschil maakt de vraag interessant

welke invloed NPM heeft op professies met een

hogere culturele weerbaarheid en complexere taak

in vergelijking met professionals met kleinere, van

oorsprong meer gestructureerde taak. 

In de casus worden de technische taakaspecten

geoperationaliseerd als het zogenaamde ‘toetsings-

kader’ waaraan verzekeringsarts en arbeidsdeskun-

dige onderhevig zijn. Dit toetsingskader structu-

reert de tijdsindeling en de aan de rapportage en

verantwoording gestelde eisen en de controle daar-

op. De onbepaalde taakaspecten worden geopera-

tionaliseerd als het ‘beoordelingskader’. Dit beoor-

delingskader is het kader dat de totstandkoming

van de beslissing op het niveau van de individuele

gevalsbehandeling structureert, welke specifieke

deskundigheid en afstemming op het individu

vergt.

Na een kort overzicht van de hervormde WAO

in termen van taken en organisatie (paragraaf 4)

lopen we de taakuitoefening door de verzekerings-

arts en de arbeidsdeskundige langs. We gaan daar-

bij eerst in op het toetsingskader (paragraaf 5).

Daarna bespreken we de invloed van het beoorde-

lingskader middels een analyse van de totstandko-

ming van een beslissing op arbeidsongeschiktheid

(paragraaf 6).

Claimbeoordeling als taak
De claimbeoordeling WAO is een gezamenlijke

taak van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskun-

dige. De rol van de verzekeringsarts is het beant-

woorden van de vraag of iemand ziek is en in welke

mate dit de betrokkene belemmert te werken. De

rol van de arbeidsdeskundige in het claimbeoorde-

lingsproces is het duiden van functies die de cliënt

nog kan verrichten en te beoordelen hoeveel de

cliënt daarmee kan verdienen. Gezamenlijk geven

deze beoordelingen een beeld van de resterende

verdiencapaciteit van een cliënt en daarmee een

beoordeling van de claim op uitkering.

De hoofdtaak van de verzekeringsarts is het ver-

richten van het verzekeringsgeneeskundig onder-

zoek. De verzekeringsarts gaat eerst na welke

beperkingen de aanvrager van een uitkering heeft

en vervolgens of de aanvrager met deze beperkin-

gen nog in staat is aan arbeid deel te nemen. Als bij

de keuring blijkt dat er geen ‘(duurzaam) benutba-

re mogelijkheden’ zijn en de verdiencapaciteit dus

gereduceerd is tot nul, volgt beoordeling van meer

dan 80% ofwel volledig arbeidsongeschikt. De

arbeidsdeskundige hoeft dan niet in actie te

komen. Als de aanvrager geen beperkingen heeft

om zijn functie te vervullen, wordt hij door de ver-

zekeringsarts arbeidsgeschikt verklaard. Als de

aanvrager volgens de arts wel tot arbeid in staat is

maar beperkingen heeft, dan gaat hij na of werk

verricht kan worden. Dit doet hij aan de hand van

het opstellen van een ‘functiemogelijkhedenlijst’

(FML). Ook stelt de verzekeringsarts een rapport op

waarin hij de verrichte onderzoeksactiviteiten (dos-

sieranalyse, contact met behandelende sector,

inwinnen extern advies, spreekuur, lichamelijk

onderzoek) en de conclusie vastlegt. Deze gegevens

geeft de verzekeringsarts door aan de arbeidsdes-

kundige. 

De hoofdtaak van de arbeidsdeskundige inzake

de claimbeoordeling is het verrichten van een zoge-

heten arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdes-

kundige gaat op zoek naar passende functies die de

cliënt op basis van de functiemogelijkhedenlijst

(FML) nog kan uitoefenen. Hierbij maakt hij

gebruik van het claimbeoordelings- en borgings-

systeem (CBBS). Het systeem selecteert automa-

tisch de door de cliënt nog vervulbare functies

(gegeven de FML en zaken als opleiding) waarin de

hoogst mogelijke loonwaarde kan worden gereali-

seerd. De arbeidsdeskundige dient te controleren

of de geselecteerde functies daadwerkelijk stroken

met de belastbaarheid van de cliënt. Als er voldoen-

de functies zijn, dan bepaalt de arbeidsdeskundige

de zogenoemde resterende verdiencapaciteit. Zo

niet, dan heeft de aanvrager geen resterende ver-

diencapaciteit. Op basis hiervan wordt een verlies-

percentage berekend en wordt de cliënt ingedeeld

in een van de acht klassen van arbeidsongeschikt-

heid. Deze gegevens worden doorgegeven aan de

claimbehandelaar die de WAO-aanvraag verder af-

handelt.

Als gevolg van de politiek-maatschappelijke dis-

cussies over de uitvoering van de sociale zekerheid
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sinds 1993 zijn ingrijpende hervormingen in de

uitvoeringsstructuur doorgevoerd. Deze verande-

ringen hebben consequenties voor de eisen die

worden gesteld aan de uitvoering, de wijze van aan-

sturing en de taken van claimbeoordelaars. Zo

heeft zich een tendens tot voorstructurering van de

beoordeling voorgedaan via computermatige

beoordeling, gespreksprocedures, invullijsten en

wijzigingen in formele regelingen. Daarnaast is de

druk op verantwoording van prestaties toegeno-

men, intern vanuit staf en management en extern

vanuit rechtbank en toezichtorgaan. De technische

taken van zowel de verzekeringsarts als de arbeids-

deskundige worden meer en meer door anderen

bepaald; van de inrichting van het bureau tot het

maken van een beslissing achter het bureau. Beide

actoren worden meer dan ooit verplicht hun werk te

laten controleren en hun handelen te verantwoor-

den, ook aan niet-professionals. Steeds vaker wordt

gebruik gemaakt van aan het NPM-gedachtegoed

ontleende controle- en verantwoordingsmechanis-

men zoals ‘benchmarking’, steekproeven, maande-

lijkse uitdraaien met ‘prestaties’ (op een steeds

gedetailleerder niveau) en reguliere dossiercontrole.

Betekent dit al nu dat de professionele oordeelsvor-

ming ‘terrein’ verliest aan staf en niet-professione-

le partijen en waar blijkt dat uit? Om deze vraag te

beantwoorden, bestuderen we eerst de gevolgen

van veranderde technische taakaspecten als gevolg

van de aanscherping van het toetsingskader en

daarna van de onbepaalde taakaspecten in relatie

tot de aanscherping van het beoordelingskader.

5. Technische taakaspecten: het toetsingskader
Het toetsen vindt plaats door middel van een

inhoudelijke beoordeling door de staf en een inte-

grale beoordeling door het management; in de

praktijk concentreert het management zich vooral

op de meetbare aspecten van claimbeoordeling

zoals tijdigheid en productiviteit. Beide typen toet-

sing worden achtereenvolgens besproken. 

Toetsing door staf
Sinds 1993 is de staf van zowel de keuringsartsen als

de arbeidsdeskundigen in toenemende mate de

beoordelingen gaan controleren via steekproeven en

verplichte dossiercontrole. In 1999 is hiertoe een

protocol Sociaal Medisch handelen geïntroduceerd

door de organisatie en het inspectieorgaan. In 2004

is daarbij door de organisatie een stelselmatige con-

trole van bepaalde diagnoses verplicht gesteld, de

zogenoemde zachte diagnosecodes, in geval van

besluit tot volledige arbeidsongeschiktheid of uren-

beperking. Het gaat hierbij om ziektes of klachten

die als ‘moeilijk objectiveerbaar’ worden beschouwd,

zoals het vermoeidheidssyndroom ME of bekkenin-

stabiliteit. Sinds 2004 moeten deze beoordelingen

worden voorgelegd aan de staf, die kan besluiten tot

een tweede beoordeling.

In de praktijk blijkt de stafcontrole beperkter dan

beoogd. De afgelopen tien jaar heeft tijdsdruk ertoe

geleid dat de reguliere dossiertoetsing slechts een

globale is en de steekproeven ondergesneeuwd

raken. Bovendien maakt politieke druk dat de staf

vooral gericht is op volledige arbeidsongeschiktheid.

Hoewel het vaker voorkomt dat artsen wordt

gevraagd nog eens naar hun onderbouwing te kij-

ken, sinds 2004 zeker ten aanzien van de ‘zachte

diagnosecodes’, betekent controle meestal niet dat

claimbeoordelaars van inhoudelijke feedback wor-

den voorzien of worden gecorrigeerd. Door gebrek

aan continuïteit in individuele controle, tijdsdruk bij

de staf en doordat uiteindelijk alleen de claimbeoor-

delaar de cliënt heeft gezien, wordt eerder marginaal

dan inhoudelijk getoetst (Cuelenaere en Hento

1999; Berendsen en Mullenders 2004; Lettinga

2005). De tweede beoordelingen, die bij artsen vrij-

wel altijd en bij arbeidsdeskundigen nauwelijks aan

de orde zijn, vinden in de praktijk in onderling over-

leg tussen eerste en tweede beoordelaar plaats.

Doorgaans blijft de conclusie van het eerste oordeel

in tact. Eventuele verschillen zitten meestal in het

aangeven van urenbeperkingen; in de praktijk wordt

ernaar gestreefd om onderling tot overeenstemming

te komen. Sommige artsen ervaren de dubbele con-

trole als een inperking, anderen zien het als een kwa-

liteitsinstrument (Choy 2005; Lettinga 2005).

De beperkte maar toegenomen aansturing is

niettemin van invloed op de oordeelsvorming.

Arbeidsdeskundigen zijn vooral geneigd de contro-

le(druk) te dempen door zich te conformeren aan

de politieke norm die aan het stringentere beoorde-

lingskader ten grondslag zou liggen, dat wil zeggen

het hoog inschatten van de restverdiencapaciteit als

uitdrukking van ‘arbeidsgeschiktheid’ (Van de

Goor 1997; AD 3 mei 2001; Lettinga 2005).

‘Natuurlijk probeer je rekening te houden met

iemands wensen, maar dat is niet waar het in eerste
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instantie om gaat. Het doel is om functies te vinden

waarbij het salarisverlies zo klein mogelijk is, en

dus de eventuele WAO-uitkering zo laag mogelijk’

(AD, 3 mei 2001). Verzekeringsartsen zijn vooral

gaan letten op welke informatie en argumenten zij

iemand (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaren,

zodat zij een grond hebben om zichzelf staande te

kunnen houden. De aandacht voor onderbouwing

is er vooral bij de beslissingen op volledige arbeids-

ongeschiktheid. Het neveneffect van deze toegeno-

men focus op onderbouwing is dat er een ‘rappor-

tagecultuur’ ontstaat, waarin het gerapporteerde

niet zozeer hoeft samen te hangen met de inhoude-

lijke overwegingen maar met anticipatie op

(vorm)controle (De Bont et al. 2000; Van Deursen

2000; Mullenders 2000; Lettinga 2005). 

Toetsing door management
Managers houden zich vooral bezig met kwantita-

tieve aspecten van de beoordeling, ofwel technische

taakaspecten als tijdigheid en productie. Zij probe-

ren de efficiency van het beoordelingsproces te ver-

hogen door het doorstoomproces te structuren in

protocollen en prestatienormen te hanteren. Via

(toenemende) geautomatiseerde informatie uit ver-

gelijkingen van beoordelingen en toetsing van

beoordelingsrapporten worden zij op de hoogte

gehouden van de ‘scores’ in de uitvoering. 

De nadruk op efficiency, geuit in protocollering

en productiedruk, roept bij veel claimbeoordelaars

frustraties op. Ze voelen zich gereduceerd tot ‘pro-

ducent’ en vinden dat op ‘dogmatische wijze regel-

geving wordt gedropt’ (Mullenders 2000; Van

Deursen 2000; Choy 2005; Lettinga 2005). Hoewel

de claimbeoordelaars zich door de houding van het

management in hoge mate als professional onder-

gewaardeerd voelen, is niettemin de directe impact

van de kwantitatieve aansturing van het handelen

minder sterk dan beoogd. Prestatienormen zijn niet

direct maatgevend voor het handelen. 

Een van de verklaringen is dat de staf de claim-

beoordelaars in bescherming neemt, bijvoorbeeld

door de productienormen af te zwakken of infor-

matie over individuele claimbeoordelaars voor zich

te houden. Ook vertonen claimbeoordelaars zelf

weerstand: zij zeggen dat beoordelingen niet kun-

nen worden afgeraffeld, houden zich zelf voor dat

zij geen resultaatsverplichting maar een inspan-

ningsverplichting hebben, wijzen erop dat de nor-

men onduidelijk zijn alsmede de verwachtingen

vanuit staf en management tegenstrijdig zijn, en

bagatelliseren de informatie over ‘prestaties’. Door

managers wordt deze gang van zaken geaccep-

teerd, omdat ze geen urgentie voelen om te interve-

niëren zolang de uitkomsten niet te veel afwijken

van relevante gemiddelde uitkomsten en omdat ze

de professional niet op inhoudelijke gronden kun-

nen dwingen tot aanpassingen (Cuelenaere en

Hento 1999; De Bont et al. 2000; Berendsen en

Mullenders 2004; Lettinga 2005). 

Het organisatiemanagement probeert hoofdza-

kelijk op indirecte wijze de productie en tijdigheid in

de claimbeoordeling te beïnvloeden. Via agendabe-

heer door procesbegeleiders, druk op de staf of con-

frontatie met vergelijkende informatie over presta-

ties en werkachterstanden. Het effect van deze

aansturing is vooral dat claimbeoordelaars zich

opgejaagd voelen. Verder zien we dat claimbeoorde-

laars onder deze druk proberen tijd te besparen op

opleiding, overleg en rapportage. Arbeidsdeskundi-

gen zijn daarbij geneigd om tijd te besparen op het

dóórzoeken naar passende functies als het voorge-

schreven minimum is gehaald en hanteren inhoude-

lijke vuistregels om rompslomp te vermijden – der-

gelijk handelen impliceert overigens niet dat de

cliënt per se een lagere arbeidsongeschiktheid krijgt

toegewezen – (Cuelenaere en Hento 1999; Van

Deursen 2000; De Bont et al. 2000; Mul et al. 2002;

Berendsen en Mullenders 2004; Choy 2005).

Hoewel dus door de huidige productie- en regel-

druk enerzijds wel een verenging en verschraling

van het vak is te zien, zien we anderzijds eveneens

patronen van compromis en samenwerking met de

staf en interactiepatronen waarin professionals

grenzen ten opzichte van ‘buitenstaanders’ ontwik-

kelen. Indirect hebben deze grenzen echter invloed

op de kwaliteitswaarborgen (opleiding, rapportage,

overleg).

6. Onbepaalde taakaspecten:
het beoordelingskader

Het aangescherpte toetsingskader beinvloedt het

professionele domein van zowel de arbeidsdeskun-

dige als de verzekeringsarts tot op zekere hoogte,

zoals we in de vorige paragraaf vaststelden. De

vraag is nu in hoeverre veranderingen in de door-

gaans onbepaalde taakaspecten er toe doen, de

besluitvorming. Om dit vast te kunnen stellen,
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bestudeerden we het beoordelingskader, dat de

beslissing op het niveau van de individuele gevals-

behandeling structureert, en zijn invloed op de tot-

standkoming van de beslissing tot arbeidsonge-

schiktheid.

Professionele regressie: de verzekeringsarts
De verzekeringsarts dient bij het uitvoeren van het

verzekeringsgeneeskundig onderzoek het medi-

sche arbeidsongeschiktheidscriterium uit de Wet

TBA (1993) in acht te nemen, naast diverse voor-

schriften vanuit de organisatie en beroepsgroep.

Een tweetal beroepsstandaarden zijn in 2000 opge-

nomen in het zogenaamde Schattingsbesluit dat

het wettelijk kader voor de claimbeoordeling vormt;

het Schattingsbesluit is in 2004 aangepast (TK, 29

498, nr. 3). 

De eerste standaard draagt de afkorting GDBM

(geen duurzaam benutbare mogelijkheden). Deze

standaard bepaalt dat een verzekeringsarts altijd

een belastbaarheidspatroon moet opstellen, tenzij

hij oordeelt dat de cliënt nu of binnen afzienbare

termijn geen duurzaam vermogen tot functioneren

heeft, zoals het geval is bij bedlegerigheid, persoon-

lijke en sociale stoornissen of zeer slechte levens-

verwachting. In het Schattingsbesluit 2000 is de

zogenoemde 80/20 regel geschrapt die functio-

neerde als hardheidsclausule in het geval dat de

standaard niet goed toepasbaar was. Verder is in

2004 door de wetgever bepaald dat de verzeke-

ringsarts alleen GDBM op psychische gronden

mag aannemen als sprake is van een ‘ernstige psy-

chische stoornis’; hiertoe heeft de medische centra-

le staf een checklist opgesteld.

De tweede standaard, afgekort tot MAOC

(medisch arbeidsongeschiktheidscriterium), dient

de verzekeringsarts meer inhoudelijk houvast te

geven in het medisch objectief bepalen van (ver-

minderde) arbeidsmogelijkheden. De verzekering-

arts moet het bestaan van functiestoornissen,

beperkingen en handicaps in de arbeidsrol aanne-

melijk maken; een diagnose is daartoe niet noodza-

kelijk. Door de rechtbank en de toezichthouder is

medische objectiveerbaarheid nader vertaald in de

eis dat claimbeoordelaars ‘regels van bewijsvoe-

ring’ moeten volgen. De beslissingen dienen con-

troleerbaar, reproduceerbaar en consistent te zijn.

Hiertoe zijn de afgelopen jaren handleidingen ont-

worpen waarin staat hoe en wat in een rapportage

te behandelen.

De invloed van deze standaarden op het beoor-

delingsproces is niet eenduidig. Uit onderzoek voor

de codificatie blijkt dat verzekeringsartsen het liefst

een medisch objectiveerbare oorzaak vinden, om

zo sterker te staan in de toetsing door de staf en in

beroepszaken. Tegelijkertijd geven artsen aan dat

het moeilijk is om met beperkte middelen bewijs te

leveren dat de claim van de cliënt inconsistent is.

Bovendien passen verzekeringsartsen eigen over-

wegingen van ‘sociale rechtvaardigheid’ toe, wat

vaak leidt tot een hogere mate van arbeidsgeschikt-

heid (zie ook Van der Veen 1990); standaarden en

checklijsten sluiten dergelijke gedrag niet uit. Zo

anticiperen verzekeringsartsen op mogelijke soci-

aal-economische ‘schade’ bij de cliënt door middel

van het afgeven van een GDBM-verklaring, of het

aangeven van urenbeperkingen op het arbeidskun-

dige beoordelingstraject (Cuelenaere en Hento

1999; Van Deursen 2000; De Bont et al. 2000; De

Jong en Thio 2003; Koning en Deelen 2003). 

Niettemin zijn artsen de afgelopen paar jaren

‘cleaner’ gaan beoordelen. De codificatie (2000),

inclusief het wegvallen van de hardheidsclausule,

en de meest recente aanpassing in de GDBM-richt-

lijn (2004) hebben hierin een rol: er is minder

ruimte om op eigen houtje mensen volledig

arbeidsongeschikt te verklaren. Sommige artsen

hebben door dergelijke (verdere) standaardisering

het gevoel dat in toenemende mate aan hun

bevoegdheden wordt getornd en dat de meerwaar-

de als professional, die eigen overwegingen maakt

ten behoeve van het welzijn van de cliënt, minder

duidelijk wordt. Een deel van de artsen staat in

tweestrijd tussen formeel toepassen van GDBM en

het ‘menselijk’ toepassen ervan (Stehouwer 2002;

De Boer en Steenbeek 2005). Tegelijkertijd geldt

dat artsen zelf een ‘eigen’ veranderende professio-

nele opvatting zijn gaan incorporeren: hun beoor-

deling zou (deels) zijn gaan dienen als ‘activerend

arbeidsinstrument’ in plaats van toevluchtsoord.

’Rust roest’ is thans een van de opvattingen

(Meershoek et al. 2004, 76; Maassen 2005, 928-

930; Lettinga 2005). Doordat de criteria van beoor-

deling interpretatieruimte bieden en door de

beroepsgroep zijn opgesteld en worden getoetst,

kan dergelijke professionele autonomie bestaan en

ontwikkelen.
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We zien, kortom, dat de onbepaalde taakaspecten

(beoordeling) grotendeels in stand is gebleven, al

heeft coördinatie ertoe geleid dat de grip van de arts

op het eindresultaat – de uiteindelijke bepaling van

het arbeidsongeschiktheidsniveau – is verkleind,

wat bij een deel van de artsen als verminderde pro-

fessionele autonomie wordt ervaren en bij een

ander deel als onderdeel van de professie.

De toetsing van en beoordeling door de arts

tezamen genomen, constateren we een verschui-

ving van bevoegdheden waarbij de jurisdictie van

de politiek en het management zich zodanig gaan

uitstrekken dat de toetsing en beoordeling ‘techni-

scher’ zijn geworden. Dit geldt vooral in het geval

80/100 beoordelingen, maar zelfs daar bestaat nog

enige eigen interpretatieruimte. Kortom, de juris-

dictie van de verzekeringsarts is ten aanzien van de

onbepaalde taken grotendeels in stand gebleven, zij

het dat artsen zich wel onder druk gezet voelen om

aan allerlei protocollen, standaarden en prestatie-

normen te voldoen. Hierdoor trekt de professional

zich letterlijk en figuurlijk terug in zijn spreekka-

mer en op zijn, relatief onbepaalde, kerntaak. Dit is

te begrijpen als een vorm van (afgedwongen) pro-

fessionele regressie, waarbij de professional het

aantal technische taakaspecten (tot ongenoegen)

toeneemt en verschuift naar politiek en manage-

ment, maar de kerntaak (beoordeling) wel in han-

den blijft van de beroepsgroep (Abbott 1998, 118).

Bureaucratische regressie: de arbeidsdeskundige
Ten aanzien van het beoordelingskader van arbeids-

deskundigen geldt dat sinds 1993 (de wet TBA) het

wettelijke uitgangspunt van ‘algemeen geaccepteer-

de arbeid’ herhaaldelijke specificaties heeft onder-

gaan, waarbij de interpretatie ruimer is geworden.

Tien jaar geleden moest de arbeidsdeskundige voor

de bepaling van de resterende verdiencapaciteit van

een cliënt nog ten minste drie verschillende func-

ties met elk minimaal zeven arbeidsplaatsen selec-

teren. Vanaf 2004 dient dat te gebeuren op grond

van drie verschillende functies met elk minimaal

drie arbeidsplaatsen. Was in 1993 het begrip pas-

sende arbeid verruimd met de eis dat de arbeidsdes-

kundige niet per se aansluiting hoeft te zoeken bij

het arbeidsverleden en opleidingsniveau van de

cliënt, in 2004 hoeft de arbeidsdeskundige ook

geen rekening meer te houden met voorkeuren van

de cliënt voor bepaalde arbeidspatronen en mag de

arbeidsdeskundige ervan uitgaan dat cliënten over

‘algemeen gebruikelijke vaardigheden’ beschikken

(mondelinge beheersbaarheid van het Nederlands

en eenvoudig computergebruik) (Stbl. 2004, 434;

TK, 29 498, nr. 3). 

Daarnaast geldt dat de reïntegratietaak, deels

door verplaatsing naar andere professionals buiten

de organisatie, deels door opsplitsing van taken

binnen de organisatie, uit het takenpakket van de

arbeidsdeskundige beoordelaar is verdwenen. Dit

terwijl de reïntegratietaak door veel arbeidsdeskun-

digen als de kern van haar beroep wordt gezien

(Choy 2005, 13). Door de wijzingen in wet-en regel-

geving en proces missen arbeidsdeskundigen vaak

de flexibiliteit die in hun ogen nodig is voor een

adequate uitvoering: ‘Tien jaar terug voerde ik

gesprekken met een zieke werknemer en zijn

werkgever. Ik beoordeelde welk werk iemand nog

kon doen en daarbij hielden we rekening met

iemands opleiding en ervaring. Nu zit een arbeids-

deskundige achter zijn computer en maakt een rap-

port’, zo zegt een arbeidsdeskundige (Trouw 22

juni 2002, 4).

En die computer is een belangrijke rol in de

beoordeling gaan spelen. Door incorporatie van

nieuwe wet- en regelgeving in het functieselectie-

systeem worden steeds meer functies automatisch

als passend aangegeven. Ook heeft de arbeidsdes-

kundige door verruiming van de interpretatieruim-

te minder formele redenen om functies ongeschikt

te achten. Onder (productie)druk verschaft de com-

puter bovendien een legitimerende rol voor minder

individugericht handelen: door ervan uit te gaan

dat het systeem in hoge mate het beoordelingspro-

ces objectiveert, kunnen zij sneller en eenvoudiger

tot beslissingen komen (Mul et al. 2002; Lettinga

2005).

Deze werkmethodiek heeft geleid tot een

‘mechanistische’ benadering: er wordt minder een

kritische houding ten aanzien aangenomen ten

aanzien van de belastbaarheid en de acceptatie van

functies door de cliënt. Zo gaan arbeidsdeskundi-

gen er veelal vanuit dat als het systeem een functie

als geschikt oormerkt, deze geschikt is: ‘Volgende

functie,… opleiding? Oké! Geen beperkingen? Ja!

Doen we’ (Mul et al. 2002, 20). De beoordelings-

ruimte die er nog is, wordt onder tijdsdruk veelal

ingevuld via vuistregels die overwegingen ‘simplifi-

ceren’. Meer en meer nemen arbeidsdeskundigen
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de houding aan dat dit ‘nu eenmaal het systeem is’

(Mul et al. 2002; Ad-visie 2002, 5-7).

We zien, kortom, bij de arbeidsdeskundige een

relatief hogere beperking van de betekenis van zijn

of haar inbreng voor de inhoud van de beslissing.

De mate waarin het werk van de arbeidsdeskundige

relevant is voor de uitkomst van de keuring is sterk

beperkt door regelgeving en de ‘overgave’ aan het

systeem. Het is steeds meer het systeem geworden

– en minder zijn bediener – die de uiteindelijke

beslissing produceert.

Tezamen met de beperkingen ten aanzien van

de technische taakaspecten (toetsingskader) con-

stateren wij ook in de veronderstelde onbepaalde

taakaspecten (beoordelingenkader) van de arbeids-

deskundige een hoge mate van ‘techniciteit’. De

arbeidsdeskundige is meer en meer verworden van

een professional die zich een autonoom en integraal

oordeel vormt over de toestand en reïntegratie-

mogelijkheden van een cliënt tot een screen-level

bureaucraat wiens taak zich beperkt tot de bediening

van een computersysteem (Bovens en Zouridis

2002). Wij constateren hier een vorm van (afge-

dwongen) ‘bureaucratische regressie’: de profession-

al heeft letterlijk en figuurlijk achter zijn bureau

plaats genomen om sterk regelgestuurde taken uit te

voeren.

Relativering: Emmetjes en de grenzen van bureau-
cratische regressie

Er blijkt echter sprake te zijn van een paradoxaal

effect dat optreedt in relatie tot de taak van de arbeids-

deskundige. Meer en meer blijkt namelijk, dat ook de

structurering van de onbepaalde taken van de

arbeidsdeskundige op grenzen stuit en dit mede als

gevolg van die structurering zelf. Een steeds sterkere

nadruk op verantwoording, rapportage en controle

(afnemende autonomie ten aanzien van de techni-

sche taken), maakt duidelijk dat het systeem soms

arbitraire, niet afdoende onderbouwde uitspraken

oplevert (dus niet volledig kan voldoen aan de eisen

die te stellen zijn aan de onbepaalde taken). Hierdoor

wordt duidelijk dat voorbij de grenzen van de bureau-

cratische regressie er een relevante rol ligt voor de

arbeidsdeskundige als professional.

Dit effect komt tot uiting in een recente aanpas-

sing van het geautomatiseerde functieselectiesysteem

dat de arbeidsdeskundige gebruikt. Die aanpassing

werd gedaan na een uitspraak van de Centrale Raad

van Beroep in 2004. De CRvB oordeelde dat de vast-

stelling van de resterende verdiencapaciteit door de

arbeidsdeskundige onvoldoende transparant was,

omdat het CBBS, het selectiesysteem van de arbeids-

deskundige, niet zichtbaar maakte of de arbeidsdes-

kundige rekening had gehouden met alle belemme-

ringen die de verzekeringsarts had gesignaleerd. In

reactie op de CRvB-uitspraak zijn de zogenaamde

‘Emmetjes’ geïntroduceerd in het CBBS. Het CBBS

plaatst een ‘m’ bij ‘niet-matchende items’, functies

waarvoor door de verzekeringsarts geconstateerde

belemmeringen zijn. De arbeidsdeskundige is vervol-

gens verplicht over deze items een gemotiveerde

beslissing te nemen. Hierdoor wordt de transparantie

van het selectieproces vergroot, omdat duidelijk

wordt in hoeverre het systeem de beslissing heeft

geproduceerd en waar een inschatting van de arbeids-

deskundige is gemaakt (Lettinga 2005). 

Tegelijkertijd echter benadrukken de Emmetjes

dat het CBBS niet in staat is een volledige, niet-arbit-

raire beslissing te produceren op basis van de infor-

matie van de verzekeringsarts enerzijds en de in het

systeem vervatte lijst passend te achten functies

anderzijds. Het waarborgt hiermee de autonome

positie van de arbeidsdeskundige: het laat zien wat

de onbepaalde, niet in een op de regels gebaseerd

geautomatiseerd systeem te vatten, kern van het

besluitvormingsproces is. In andere woorden, de

toegenomen transparantie van het systeem die op-

trad als gevolg van toegenomen ‘techniciteit’, maakt

duidelijk dat een volledige verschuiving van de juris-

dictie van de politiek en het management over de

onbepaalde taken naar het systeem slecht mogelijk

is. Om tegemoet te komen aan de eisen die de

rechtsstaat stelt is uiteindelijk een beslissing van

een professional over het individuele geval noodza-

kelijk. Het is daar dat de grenzen van de bureaucra-

tische regressie liggen: paradoxaal genoeg kan de

bureaucratisering van de professionele taak (in een

context waarin ook de nadruk op rapportage en ver-

antwoording wordt versterkt) uiteindelijk leiden tot

een herstel van de professionele positie vis-à-vis het

management, omdat expliciet wordt dat de structu-

rering van de onbepaalde aspecten van de taak op

zijn grenzen blijkt te stuiten.

7. Conclusie
Zowel verzekeringsarts als arbeidsdeskundige erva-

ren een afnemende mate van professionele autono-
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mie. Zowel de standaarden voor de verzekeringsart-

sen als het geautomatiseerde functieselectiesysteem

voor de arbeidsdeskundigen beïnvloeden het werk in

sterke mate. Er bestaan echter sterke verschillen als

het gaat om de inhoud van de sturing die wordt uitge-

oefend. Voor de verzekeringsarts functioneert het

MAOC als houvast in de beredenering van arbeidson-

geschiktheid op medische gronden en als aanwijzing

om het oordeel goed te onderbouwen, en het GDBM

bepaalt wanneer de verzekeringsarts zonder tussen-

komst van de arbeidsdeskundige een cliënt als volle-

dig arbeidsongeschikt mag beoordelen. Het beoorde-

lingskader dwingt tot een beoordeling op medische

gronden. Alhoewel de ruimte van de arts voor de

beoordeling van iemands benutbare mogelijkheden

niet is afgenomen, heeft de arts minder grip op de uit-

komst van het volledige besluitvormingsproces, want

de GDBM-standaard geeft voorschriften over de ver-

dere handelwijze in het geval hij enige duurzaam

benutbare mogelijkheden constateert. De beperkin-

gen liggen dan ook vooral in het toetsingskader. De

invloed van dit kader op de eigenlijke oordeelsvor-

ming kan nog redelijk worden beheerst, al lijkt het

aandeel van de techniciteit in de I/T-ratio door meer

aandacht van management (en staf) voor het toet-

singskader wel hoger te worden, ten koste van kwali-

teitswaarborgen. Artsen voelen zich niet gewaar-

deerd, ervaren hoge productiedruk en besteden

minder tijd aan vakontwikkeling. In termen van het

door ons gepresenteerde model zien we dat met

name het doel (kwaliteit) onder druk komt te staan.

Tegelijkertijd hebben we kunnen zien dat er een ver-

andering plaatsvindt in het ‘beuitvoerde’ (behoefte);

‘arbeidsongeschiktheid’ lijkt plaats te maken voor

‘activering’. Al met al concluderen we dat sprake is

van ‘professionele regressie’: verzekeringsartsen trek-

ken zich letterlijk en figuurlijk terug op hun onbe-

paalde kerntaak.

Bij de arbeidsdeskundige worden ook beperkin-

gen opgelegd ten aanzien van de technische aspec-

ten van het werk, maar geldt daarnaast een verder

strekkende structurering van de inhoudelijke

aspecten van de taak. Het beoordelingskader, dat is

geoperationaliseerd in het geautomatiseerde func-

tieselectiesysteem met behulp waarvan de arbeids-

deskundige de voor de cliënt passende functies

duidt, neemt in sterke mate de discretionaire ruim-

te bij deze medewerkers weg. Terwijl de arbeids-

deskundige voorheen op grond van een eigen en

integrale inschatting van de conditie van de cliënt

een duiding van de mate van arbeidsongeschikt-

heid maakte, verwordt zijn rol meer en meer tot die

van een screen-level bureaucraat. In die nieuwe rol

ziet hij wel kans het systeem op zo’n manier te

gebruiken dat hij de belasting van zijn werkom-

standigheden enigszins weet te beperken, maar

door dergelijke ‘coping’ wordt ook de nog mogelij-

ke betekenisvolle invloed beperkt op de uiteindelij-

ke beslissing over een cliënt. Dit versterkt op zijn

beurt de sturing op de technische taakaspecten,

omdat de controle veel eenvoudiger wordt.

Hiermee is, in de woorden van het door ons gepre-

senteerde model in paragraaf 2, het initiatief van de

uitvoering verschoven van de uitvoerder naar de

doelbewaker. De rol van de arbeidsdeskundige is

hiermee veranderd van die van hulpverlener in die

van regeltoepasser. Hoewel de verschuiving in doel-

bewaking van de professional(s) naar ‘systeembe-

wakers’ (management en informatiesystemen)

door verschillende vormen van weerstand onder de

professionals feitelijk nog beperkt is, liggen de

geconstateerde ontwikkelingen wel op de lijn van

een verregaand bureaucratiemodel. Voor de

arbeidsdeskundigen geldt dat hun betekenis voor

de inhoud van de beslissing sterk is afgenomen.

Dat impliceert een aantasting van de onbepaalde

aspecten van hun taak. Deze aspecten zijn meer en

meer onderhevig gemaakt aan sturing door regels.

Hier heeft een vorm van bureaucratische regressie

plaatsgevonden.

NPM, bureaucratisering en de invloed 
op de professie

De veranderingen in de aansturing van de arbeids-

deskundige en de verzekeringsarts hebben ertoe

geleid dat zij hun autonomie binnen het toetsingska-

der voor een belangrijk deel hebben verloren. Dit is

gebeurd als gevolg van een toenemende invloed van

een aan het NPM-gedachtegoed verwant toetsingska-

der, waarin normen ten aanzien van de tijdigheid en

de hoeveelheid geproduceerde beslissingen worden

gehandhaafd via benchmarking, steekproeven en de

registratie van gekwantificeerde prestaties.

Ondanks invloed van NPM-instrumenten op de

technische taakaspecten, heeft dit, althans voor

zover het de verzekeringsarts betreft, niet geleid tot

een sterke, rechtstreekse inperking van de autono-

mie ten aanzien van de onbepaalde aspecten van de
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taak (de beoordeling). Zoals gesteld is dit anders

voor de arbeidsdeskundige. Zie figuur 5 voor een

grafische weergave van verschillende bewegingen.

De geconstateerde inperking van de autonomie ten

aanzien van de inhoud van de taak van de arbeids-

deskundige is echter niet het gevolg van de invoering

van NPM-instrumenten, maar veeleer van loskoppe-

ling van de reïntegratietaak, bureaucratisering via

ICT en een daarop volgend regelconform of ‘mecha-

nistisch’ gedrag. Daar waar de uitvoerder in het

NPM-gedachtegoed een rol als opdrachtnemer zou

bekleden (zie paragraaf 3), is de rol van de arbeids-

deskundige in de praktijk veranderd in die van een

bureaucratische ‘regeltoepasser’. De arbeidsdeskun-

dige is weliswaar onderhevig aan prestatienormen

gesteld door een opdrachtgever, maar hij is geen

‘opdrachtnemer’ met eigen autonomie ten aanzien

van het werk. Integendeel, de inhoud van de beslis-

sing van de arbeidsdeskundige is in hoge mate voor-

gestructureerd door het computersysteem. Dàt

bepaalt welke regel op welke manier wordt toegepast

en hoe de informatie van de verzekeringarts door-

werkt in de uiteindelijke beslissing. De regressie van

het werk van de arbeidsdeskundige die we waarne-

men is dan ook niet het gevolg van de invoering van

NPM-instrumenten, maar veel meer van bureaucrati-

sering via ICT. Hierbij wordt de uitvoerder niet geacht

op te treden als een in een marktcontext opererende

‘opdrachtnemer’ die op een door hemzelf bepaalde,

meest effectief geachte manier de cliënt begeleidt in

de terugkeer naar werk.

Zoals ook wordt weergegeven in figuur 5, blijkt

de inperking van de onbepaalde aspecten van de

taak niettemin op grenzen te stuiten, omdat er sig-

nalen zijn dat de middelen van kwaliteitsbewaking

(rapportage, controle, beroepszaken) en de ver-

gaande structurering van de onbepaalde taakaspec-

ten in het CBBS ertoe leiden dat de noodzaak voor

een professionele, inherent onbepaalde oordeels-

vorming – ook door de arbeidsdeskundige – wordt

geëxpliciteerd.

Het verschil verklaard: de I/T-ratio
en de invloed van contextuele factoren

De verklaring van het verschil tussen de verschui-

vingen bij de verzekeringsarts en de arbeidsdes-

kundige zit in het interactieve effect van enerzijds

de aard van de taak van de verzekeringsarts en

arbeidsdeskundige en anderzijds de wijdere con-

text waarin de WAO-keuring plaatsvindt. In de

afgelopen tien à vijftien jaar zijn politieke actoren

in staat geweest om een min of meer eenduidige

opvatting ten aanzien van arbeidsongeschiktheid te

formuleren. Die opvatting behelst grofweg dat wie

kan werken, gestimuleerd moet worden om te wer-

ken. Deze opvatting gaat over de relatie tussen

belemmering en passend te achten functies, het

voormalige domein van de arbeidsdeskundige. De

opvatting gaat niet over de relatie tussen ziekte-

beeld en belemmering, nog steeds het domein van

de verzekeringsarts. De opvatting impliceert dan

ook wel een maximalisering van het aantal en de

reikwijdte van geschikt te achten functies, gegeven

iemands gezondheidstoestand, maar niet de bepa-

ling van de gezondheidstoestand op zichzelf. De

politieke opvatting dat alle gangbare arbeid waartoe

iemand geschikt is, passend is te achten is min of

meer algemeen geworden en inmiddels ingebed in

regels en systemen. Een dergelijke, eenduidige en

in regels ingebedde opvatting is relatief moeilijk te

ontwijken en laat minder ruimte voor professione-

le interventie (Hasenfeld 1983). De relatie tussen

belemmering en verdiencapaciteit is daarmee pri-

mair politiek gedefinieerd en minder onderhevig

aan de professionele inschatting van de arbeidsdes-
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kundige. We zien dan ook dat bij de arbeidsdeskun-

dige de sociale definitie van wat als onbepaald en

wat als technische aspecten van de taak gezien

moet worden is verschoven. Dat wat voorheen als

onbepaald en onderhevig aan een professionele

beslissing werd gezien, wordt meer en meer als

technische taak gezien waarvoor ICT kan worden

ingezet (Jamous en Peloille 1970, 112). Ook ten aan-

zien van de bepaling van gezondheid worden regel-

matig politieke opvattingen geventileerd, maar die

opvattingen zijn minder eenduidig. Weliswaar

wordt regelmatig ertoe opgeroepen bepaalde ziek-

tebeelden niet meer als een afdoende grond voor

belemmeringen te beschouwen (psychische klach-

ten, ME), maar deze opvatting wordt niet dermate

eenduidig gedragen dat het mogelijk is geweest

haar in regels in te bedden. Dit is het gevolg van de

grotere onbepaaldheid van de taak van de verzeke-

ringsarts. De onbepaaldheid van de afweging in

hoeverre sprake is van ziekte en belemmering heeft

politieke invloed op de taak voorkomen en de rela-

tie tussen ziektebeeld en belemmering blijft daar-

mee de jurisdictie van de verzekeringsarts.

In eerste instantie biedt de I/T-ratio dan ook een

verklaring voor de gedifferentieerde invloed van

contextuele factoren op het werk van de verzeke-

ringsarts en de arbeidsdeskundige. In tweede

instantie, echter, blijkt ook de invloed van aanstu-

ring ten aanzien van typen taken gedifferentieerd.

Terwijl er verschillen bestaan tussen de mate van

politieke invloed op het beoordelingskader, zijn die

verschillen er in veel mindere mate ten aanzien van

het toetsingkader. Een sterke onbepaaldheid van de

taak, beschermt dus niet tegen politieke invloed op

de technische aspecten van de taak. De politieke

invloed op de professie strekt zich zowel bij de

arbeidsdeskundige als bij de verzekeringsarts wel

degelijk uit tot de normering van zaken als de tijds-

indeling en de aan de rapportage en verantwoor-

ding gestelde eisen en de controle daarop.

Andersom gesteld betekent dit, zoals bleek in

het geval van de verzekeringsarts, dat de invoering

van NPM-instrumenten met het oogmerk de aan-

sturing van professionals te versterken niet per se

impliceert dat ook de onbepaaldheid van zijn taak

in sterke mate wordt aangetast. Dit op zijn beurt

betekent dat NPM niet direct samenhangt met de

aantasting van de met professionele autonomie

geassocieerde kwaliteit in de beoordeling. Wel

impliceert NPM druk op de kwaliteitsborging (in

termen van de ruimte voor professionele ontwikke-

ling en de waardering van de professionele rol), wat

op de langere termijn negatieve consequenties kan

hebben voor de kwaliteit van de beoordeling.
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Noten

1 Deze analyse is grotendeels gebaseerd op een onderzoek

van Lettinga naar de uitvoering van de claimbeoordeling van

de WAO in de periode 1995-2005, als onderdeel van een stu-

die naar de geschiedenis van de claimbeoordeling die in sep-

tember 2006 door TNO Arbeid is gepubliceerd. De WAO is

op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en

inkomen naar arbeidsvermogen.
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