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ARBEIDSMARKT

Werkgever heeftweinigmogelijkhedenom in te
grijpen bij ongezonde levensstijlwerknemer

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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D
ewerknemer is ook een
werketer. Tijdens—en
natuurlijk ookbuitenhet
werk—makenmensen
keuzeswat betreft eten,
drinken, rokenenbewe-

gen.Die keuzeshebbengevolgen voor
de inzetbaarheid vanwerkenden, hun
productiviteit enhet ziekteverzuim.
Keuzes in levensstijl hebbendaardoor
ookeffect opde arbeidsorganisatie,
opdeproductie endienstverlening
enookopdebredere economie en
samenleving.

Meer recent is er ookaandacht voor
de impact die de voedingdieweopons
werknuttigen, heeft oponsmilieu. Zo
heeft het bedrijfGiantLeaps een tool
ontwikkeldwaarmeewedie impact
kunnenberekenen.Het instrument
is vooral bedoeld voor inkopers van
restaurants, dus ook voorbedrijfsres-
taurants.De inkopers kunnenhun
inkooplijst via deze tool uploadenen
laten vergelijkenmet eendatabase
metmilieugegevens. Zij ontvangen
vervolgens eenberekening vande im-
pact per bezoeker, omgerekend in een
hoeveelheidCO2-afdruk voorde aange-
bodenetenswaren.Met deze informa-
tie kunnen vervolgensdemenu’s op
de restaurantkaartwordenbijgesteld
doorbijvoorbeeld te kiezen voormeer
plantaardigeproductenofmeer lokaal
geproduceerde ingrediënten te kopen.

De vraag inwelkematewerkgevers
de levensstijl vanwerknemers kun-
nenenmogenbeïnvloeden isniet
nieuw.Kan iemandwaarmee je in een
hiërarchische arbeidsrelatie bent, be-
palenwat je eet endrinkt, hoe vaak je
beweegt, hoedik jemag zijn enhoe
jemoet omgaanmet sigaretten en
alcohol- endrugsgebruik?Af en toe
halendergelijke vragenookhet lan-
delijkenieuws, zoals recentnog rond
politiek verslaggever FritsWester die
dekomende tijdniet te zien is bij RTL
Nieuws vanwege ‘gezondheidsproble-
mengerelateerd aanalcohol’.

Het expertisecentrumvoorpartici-
patie, STECR,heeft in 2017dewerk-
wijzer Inzetbaarheid engezondheids-
bevorderendeLeefstijluitgebracht.
Uitgangspunt vandezeniet-bindende
richtlijn is dat eenwerkende zelf de re-
gie over zijn eigen levensloop, endaar-
meeookover zijn inzetbaarheid,moet
houden.Daarnaast stelt dewerkwijzer
dat eengoedewerkrelatie tussenwer-
kende enwerkgever essentieel is, zodat
dewederzijdsebelangen, behoeften en
wensenopelkaar afgestemdworden.

Waarhet vraagstuk vande regie aan
deorde is zienwe vaakbij alcohol- en
drugstestenopdewerkvloer. Arbeids-

rechtjurist Pascal Besselinkheeft in
het artikel ‘Alcoholtests opdewerk-
vloer endeAVG’ voorBGMagazinede
stand van zakenopdit punthelder uit-
eengezet. Als dewerkgever eenwerk-
nemerwil testenopalcohol- of drugs-
gebruikheeft hij temakenmetde
EuropeseprivacywetAVG.Resultaten
vanalcohol- drugs- of geneesmidde-
lentestswordenals gezondheidsgege-
vensbeschouwd.EndeAVGstaat niet
toedat eenarbeidsorganisatie deze ge-
gevens (zomaar) verwerkt, tenzij er een
wettelijkeuitzonderingbestaat.

UITZONDERINGEN
Besselinkgeeft aandat er opditmo-
mentmaar eenbeperkt aantal uit-
zonderingenbestaat.Het gaat daarbij
concreet benoemdeberoepen, zoals
treinmachinisten, piloten, schippers
en loodsen. In andere gevallenmag
testendoordewerkgever opdewerk-
vloer dusniet.Ookniet als er sterke
vermoedens vanalcoholgebruikof
misbruikbestaan.Welmagdewerk-
gever ervoor kiezenomdebetreffende
werknemer—dieonder invloed lijkt
—niet tot dewerkzaamheden toe te la-
ten. Endaartoe kandewerkgever zelfs
verplichtworden inhet belang vande

veiligheid vanhemzelf ende collega’s
opdewerkvloer.

Het tweede voorbeeldbetreft over-
gewicht endanmetnamede zwaarste
vorm,diewordt aangemerkt alsmor-
bideobesitas. Bij demorbide variant is
sprake vaneen zogenoemdebodymass
index (BMI) bovende40kg/m². Inmid-
dels kampt éénopde zevenNeder-
landers bovende twintigmet ernstig
overgewicht. Advocaat Elena Jaczheeft
de rechtspraakhierover onderzocht en
daarover geschreven inhet tijdschrift
ArbeidsRecht. Indie rechtspraak
wordtmorbideobesitas beschouwd
als een chronische ziekte.Dit heeft tot
gevolgdat deWet gelijkebehandeling
opgrond vanhandicap enchronische
ziekte (Wgbhcz) van toepassing is.

Jacz stelt danook terecht dat om
die redenhet beëindigen vaneenar-
beidsverhoudingopgrond vanmor-
bideobesitas verboden is. Vande
werkgeverwordt zelfs verwachtdat hij
hetwerk—ofdewerktijden—zoveel
mogelijk aanpast omte zorgendat de
werknemerhetwerkkanblijvendoen.
De rechter kande arbeidsovereen-
komstmet eenwerknemermetdeze
aandoening alleenmaar inbijzondere
omstandighedenontbindenOokhet

Het beëindigen van
eenarbeidsverhouding
op grond van
morbide obesitas is
verboden

feit dat de zwaarwichtigewerknemer
niet heeft voldaanaaneen verzoek van
dewerkgever omaf te vallen, levert niet
zomaar eengrond voor ontslag.

Eenwerkgevermagbij de sollicita-
tie geen vragen stellenovermogelijke
ziektes.De sollicitantmoetwel even-
tuele beperkingendie zijn arbeids-
geschiktheid voorde functie kunnen
beïnvloedenmelden. Eenmedische
keuringmagalleen voor functies die
een risicokunnenopleveren voorde
gezondheidof veiligheid vande toe-
komstigewerknemerof die vanande-
ren.Ookmoeten inNederlandwerkge-
vers het loon vaneen ziekewerknemer
maximaal twee jaar doorbetalen. Ten
slottemaakthetNederlandse stel-
sel geenonderscheidnaarwerk—of
privé-oorzaken van ziekteverzuimen
arbeidsongeschiktheidwatbetreft de
duur enhoogte vandeuitkering.

Dewerkgevermoetdus vooralmet
dewerknemer in gesprek gaanover
zijn levensstijl. Dit betekentniet dat er
aandepoort geen selectie opgezond-
heidplaatsvindt. Zo is het verschil van
gemiddelde arbeidsparticipatie tussen
gezondemensenenmensenmet een
beperkingnergens inEuropagroter
danbij ons.
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