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Dit voorziet zeker in mijn behoefte. Heel veel zinnige informatie, waarvan ik eigenlijk zou 
willen dat mijn werkgever dit zo goed op een rij had gezet. Grote organisaties waaronder de 
mijne (>10.000) zouden dit aan hun managers cadeau moeten doen! (K.S., manager)

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Hoe ga je hiermee om als leidinggevende? Mooie 
praktische tips van de schrijvers, een aanrader voor elke leidinggevende. (G.R., business con-
sultant)

Veel leidinggevenden lopen op de werkvloer tegen problemen, knelpunten en 
dilemma’s aan als het gaat om hun zieke medewerkers. Binnen allerlei profit- en non-pro-
fitorganisaties van zorginstellingen, gemeenten, adviesbureaus, accountantskantoren tot 
de advocatuur merken wij dat er behoefte is aan concrete handvatten hoe om te gaan 
met dilemma’s die deze leidinggevenden tegenkomen in de praktijk. Waarom? Verzuim 
is vaak een afvoerpuntje waar velen niet goed de stop in weten te krijgen, met als gevolg 
veel onnodige verspilling; letterlijk en figuurlijk. 

Vraagstukken uit de praktijk: Wanneer is verzuim wel of niet geoorloofd? Hoe kan ik me-
dewerkers sneller laten reïntegreren of kan dat nog niet? Welke factoren kan ik preventief 
monitoren en beïnvloeden. Met welke wet- en regelgeving krijg ik te maken? Hoe kan ik 
frequent verzuim terugdringen? Leidinggevenden ervaren soms weinig invloedsruimte  
als gevolg van medische oorzaken van het verzuim en/of de AVG. Niets is minder waar. 
Wij hebben onze aanpak samengevat in dit handige bijdehandje. We gaan in op het wat 
en hoe van gezondheid en verzuimpreventie, aangevuld met wettelijke regels en richt-
lijnen, praktische tips en een duidelijk stappenplan. Heb je dit liever digitaal bij de hand? 
Download de IOS app of het bijdehandje in iBook. 

Dit is deel 3 in de reeks van praktische Axis Bijdehandjes. Eerder verscheen Team-
karakterrollen in de praktijk: De kaarten op tafel, over het herkennen en optimaal benutten 
van menselijke karaktertrekken in samenwerkingsverbanden. Tevens verscheen Intervisie 
doe-het-zelf. De reeks praktische Axis Bijdehandjes breidt zich jaarlijks uit.

we create growth

Bestel bij

Uitgever van de reeks, Marijn Dane M.Sc, heeft zich na haar carrière als orga-
nisatieadviseur en HRM manager gespecialiseerd in (persoonlijk)  leiderschap 
en talentgericht werken binnen teams.  Zij is oprichtster en directeur van trai-
ningsbureau Axis Consultancy (sinds 1998) en opleidingsinstituut NLP School 
(beroepsopleidingen voor leidinggevenden). 
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Jan Konijnenburg is bewegingswetenschapper, organisatieadviseur en prak-
tiserend bedrijfsarts. Hij is gespecialiseerd in arbeidsfysiologie, coping, stress 
in organisaties en het stellen van bedrijfsdiagnoses. Daarnaast heeft hij ruime 
ervaring op het gebied van trainingsleer en revalidatie en specifiek kennis over 
pathofysiologie bij ziekten en beperkingen. 
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Voor de dagelijkse praktijk! 
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Treatment without 
prevention 

is simply 
unsustainable

Bill Gates

Leidinggeven aan 
gezondheid en 

verzuimpreventie 
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Inleiding

Dit boekje is bedoeld voor leidinggevenden en organisaties die willen 
werken aan gezondheid en vitaliteit van medewerkers. We hebben bewust 
geen hele verhalen en ervaringen opgeschreven, maar zaken kort en bon-
dig gehouden. Dit om ervoor te zorgen dat het letterlijk een bijdehandje 
vormt voor de dagelijkse praktijk. Kortom, met dit boekje heb je een buddy 
in handen om je verantwoordelijkheid en leiderschap zo optimaal mogelijk 
in te zetten. 

Heb je te maken met verzuim dan zijn de volgende aspecten aan de orde:

Praktijkdefinitie verzuim
Een situatie waarin iemand zich arbeidsongeschikt meldt voor bedwongen 
arbeid met als reden een medische beperking (ziekte).
 
Verzuimkosten
Verzuimkosten worden vaak onderschat. Let op, de werkgeverskosten bij 
ziekteverzuim zijn veel groter dan de reguliere loonkosten (€ 200,- tot € 
250,- p.d.).
 
Kostenontwikkeling 
Met het oog op kosten is preventie cruciaal. De kosten bestaan uit loonkos-
ten (doorbetaling 2 jaar), verplichte inschakeling derden (o.a. bedrijfsarts) 
en vervangingskosten. De kosten nemen rond het eerste jaar exponentieel 
toe.  
 
Medische oorzaken
Uit onderzoek blijkt dat het verzuimpercentage (medische ziek) 1,5 – 2,5% 
van het personeelsbestand bedraagt. De oorzaken van hogere percentages 
zijn incidenteel of een gevolg van (structurele) organisatorische problemen. 
 
Doel Wet verbetering Poortwachter (WvP)
Het doel van de WvP is het voorkomen van onterechte instroom in de ar-
beidsongeschiktheidsregeling (WIA, voorheen WAO). De twee belangrijkste 
peilers van de wetswijzigingen WvP t.o.v. de voorgaande situatie zijn de rol 
van casemanagement en de rol van de bedrijfsarts. Sinds de WvP moet een 
casemanager verplicht worden aangesteld bij een nieuwe verzuimsituatie. 
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Rol casemanager
Hij of zij bewaakt het eigenaarschap van het verzuim (leidinggevende en 
medewerker). En hij of zij bewaakt een goede communicatie en dossier-
vorming van de leidinggevende en medewerker bij (dreigend) langdurig 
verzuim, en ziet erop toe dat de bedrijfsarts binnen 6 weken wordt ingezet 
(plicht). 
 
Rol bedrijfsarts 
De bedrijfsarts beoordeelt de medische / niet medische oorzaken van de 
arbeidsongeschiktheid en het verzuim.
Hij of zij draagt vanuit zijn medische analyse zorg voor kritische advisering 
en passende interventies gericht op;
  - Het medische herstel
  - Voorspoedige re-integratie
  - Toekomstige preventie 
 
Gezondheid en vitaliteit
Vitaliteit en gezondheid bij medewerkers is vaak een complex vraagstuk. Dit 
wordt bepaald door een combinatie van: 
- Gezondheidsklachten
- Persoonlijkheidsaspecten 
- Factoren in de werksfeer 
- Factoren in de privésfeer 
 
Of iemand zich wel of niet ‘ziek’ meldt, wordt beïnvloed door: 
- De relatie tussen werknemer en leidinggevende (werkgever)
- Eigen normen en waarden
- Informele normen van management en collega’s
- Informele normen binnen het gezin/familie 
- Regelingen over controle op huisbezoek, spreekuur bedrijfsarts e.d.
 

Bekendste verzuimvormen en mate van invloed (leiderschap):
In het algemeen kunnen we een viertal verzuimvormen onderscheiden. De 
invloed die je als leidinggevende hebt, is per vorm verschillend en bepaalt 
tevens je leiderschapsstijl. 
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We onderscheiden de volgende verzuimvormen:

Verzuim en de mate van invloed = [ -, -/+, +, ++ ] 
 

Wit verzuim: ziek zijn, ziek voelen, ziek melden

Bij wit verzuim is de medewerker ziek en ondanks het feit dat hij/zij erg ge-
motiveerd is, beslist hij – terecht! – om thuis te blijven. Uit bezorgdheid voor 
de medewerker is hier een gesprek nodig.  

Mate van invloed = [ -/+ ] 
 

Grijs verzuim: niet ziek zijn, wel ziek voelen, wel ziek melden

Over grijs verzuim spreken we wanneer de medewerker zich niet optimaal 
voelt en er ook iets schort aan de motivatie. Eigenlijk zou hij/zij kunnen ko-
men werken, maar hij/zij beslist om thuis te blijven. Deze vorm van verzuim 
komt het meest voor. Hier is een gesprek nodig waarin de leidinggevende 
op zoek gaat naar vooral werkgerelateerde oorzaken, met de bedoeling een 
oplossing te vinden voor eventuele problemen. 
 
Mate van invloed = [ + ]
 

Zwart verzuim: niet ziek zijn, niet ziek voelen, wel ziek melden.

Als een medewerker volledig gezond is, maar de motivatie om te komen 
werken is erg laag en de medewerker beslist om niet te komen werken, 
spreken we over zwart verzuim. Dit is een vorm van fraude die weinig voor-
komt omwille van het risico op schorsing of ontslag door onwettige afwe-
zigheid. In dit geval is controle door een controlearts een mogelijkheid. De 
boodschap hier mag duidelijk zijn: het vertrouwen is zoek. Er is een stevig 
gesprek met de leidinggevende nodig, eventueel bijgestaan door HR of 
andere manager. Verslag is nodig.
 
Mate van invloed [ ++ ]
 

Roze verzuim: niet ziek zijn, wel ziek voelen, niet ziek melden, niet preste-
ren.
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Als gemotiveerde medewerkers ziek komen werken, spreken we over roze 
verzuim. Ook hier is actie nodig: het beste is om de medewerker naar huis 
te sturen. Als je ziek bent, ben je ziek. Het belangrijkste is om te genezen. In 
het bedje van roze verzuim zijn vaak ook leidinggevenden ziek. Zij hebben 
het gevoel niet gemist te kunnen worden. Ook voor hen geldt dezelfde 
regel: als je ziek bent, blijf je thuis. En als leidinggevende heb je een voor-
beeldfunctie. Walk your talk!

Mate van invloed [ ++ ]

Wit, grijs, zwart of roze verzuim? De belangrijkste boodschap blijft: uitzoeken of 
iemand terecht thuis blijft of niet, mag niet de reden zijn van het gesprek. 
Als leidinggevende ben je geen bevoegd arts. Wat dan wel? In een gesprek ga je 
op zoek naar oorzaken van de afwezigheid en bekijk je hoe hier iets aan gedaan 
kan worden.

Persoonlijke notities:
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1.   Wat weet jij van verzuim?

Het is goed om als leidinggevende jezelf geregeld eens af te vragen of 
je nog wel met de juiste dingen bezig bent en actief invloed pakt op het 
bevorderen van gezondheid en vitaliteit binnen jouw team en organisatie: 
Kortom, het is tijd voor reflectie.

Hieronder een aantal vragen die je helpt om in je eigen spiegel te kijken.

POWER 
CREATES DISTANCE,

LEADERS 
BRIDGE THE GAB.

Phil Wilson

1. Wat is jouw algemene visie op 
verzuim, preventie en vitaliteit 
binnen jouw organisatie, afde-
ling, team? 

2. Het huidige verzuimpercen-
tage van jouw organisatie, 
afdeling, team is momenteel 
…%. Het landelijk gemiddelde 
is 3,7%. Wat is volgens jou nu 
precies het probleem en het 
succes van de huidige  
prestatie? 

3. Om het percentage nog verder terug te dringen en samen te werken 
aan gezondheid en vitaliteit: Wat zijn volgens jou quickwins? 

4. Wat zijn voor jou persoonlijk, in je rol als leidinggevende, dillema’s of  
uitdagingen als het gaat om verzuimreductie? 

 
Hoe is je huidige kennis met betrekking tot verzuim op een schaal van 1: 5 
(1 = geen, 5 = uitstekend). Scoor de volgende vragen 1 t/m 5 en geef een 
korte toelichting.

1. Hoe goed is je kennis met betrekking tot rechten en plichten (Wet ver-
betering Poortwachter)?

2. Heb je voldoende inzicht in de cijfers (management informatie, kosten 
en baten)?

3. Hoe is je inzicht in rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
direct betrokkenen bij verzuim?
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4. Heb je voldoende inzicht in het verzuimbeleid of ziekmeldingsprotocol 
van de organisatie?

5. Hoe groot ervaar jij de mate van invloed op het huidige verzuim? 
 
Mede naar aanleiding van de voorgaande vragen:

 
1. Bepaal je persoonlijke doel of uitdaging met betrekking tot jouw leider-

schap bij verzuimpreventie. Ik wil bereiken… 

2. Welke vragen, die nog niet zijn gesteld, heb jij aan de bedrijfsarts, HR 
adviseur en jouw eigen direct leidinggevende? 

3. Neem in gedachten iemand die je qua leiderschap hoog in het vaandel 
hebt staan als het gaat om verzuimpreventie…en vraag je af wat zijn of 
haar advies aan jou en jouw organisatie zou zijn?

 
Wil je weten hoe het hele management denkt over bovenstaande vragen, 
maak dan gebruik van een de digitale enquête. Neem hiervoor contact op 
met Marijn Dane om een digitaal platform te activeren (zie pag 61). 

Persoonlijke notities:





13

‘THE SECRET OF CHANGE
IS TO FOCUS

ALL YOUR ENERGY,
NOT ON FIGHTING 

THE OLD,
BUT ON BUILDING 

THE NEW’ 
 
 

Socrates
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2.   Focus op vitaliteit

Misschien ken je de uitdrukking: ‘Dat wat je aandacht geeft groeit!’. Als 
het gaat om leiderschap is dit wat jouw stijl kenmerkend maakt. Dit geldt 
vooral voor hetgeen je van binnen aandacht geeft; de stemmetjes in ons 
hoofd. Deze gedachten bepalen ons gevoel en sturen ons gedrag, met alle 
gevolgen van dien. Richt je aandacht daarom op hetgeen je uiteindelijk 
wilt bereiken en op alles wat daaraan bijdraagt. Luister naar je gevoel en 
zie negatieve dingen als hobbeltjes die erbij horen en die te managen zijn. 
Kortom, richt je leiderschapsfocus op GEZONDHEID EN VITALITEIT!!
 
Ervaring leert dat:
1. Ieder mens belang hecht aan zijn of haar gezondheid.
2. Verlies aan gezondheid of arbeidsverzuim van een medewerker een 

daling of (tijdelijk) verdwijning van betaalde inzetbare arbeidscapaciteit 
betekent.

3. Verminderde arbeidscapaciteit zowel een korte als een lange termijn 
knelpunt is. 

4. Verzuim door niet medische aspecten een daling van de slagkracht en 
efficiëntie betekent van te bereiken organisatiedoelen.

 
Zwaktebot in leiderschap:
• Onevenredig veel aandacht voor medische oplossingen.
• Gebruik van eenzijdige managementinformatie als ’het verzuim- 

percentage’.
• De (op)roep aan bedrijfsarts gebruiken om het verzuimprobleem op te 

lossen.
 
Verzwakking van leiderschap wordt extra gevoed door de huidige wetge-
ving, verzekeringen en dienstverleners met een verdienmodel dat geba-
seerd is op producten rondom verzuim.  

Zo heeft:
• De Wet verbetering Poortwachter weinig te maken met het voeren van 

goed beleid op het gebied van arbeid en gezondheid (Arbobeleid).
• Een verzekeraar geen belang bij wat iemand feitelijk op de werkvloer 

doet. 
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• Het meten van potentiële ziekteverschijnselen (een zogenaamde Health 
Check) alleen zin als het vervolg hiervan is ingebed in het uit te voeren 
beleid dat zich op specifieke risicogroepen richt.

 
Door een paradigma shift van een leidinggevende (op een andere manier 
naar de gegeven situatie kijken) ontstaan er (meer) mogelijkheden om een 
gewenste situatie te bereiken. Met gezondheid als het uitgangspunt  
ontstaat een veel toegankelijker perspectief en kunnen meerdere basis- 
principes en verbeteracties worden gebruikt om de aanwezigheid en de  
arbeidsprestaties van medewerkers te optimaliseren. 
 

Creëer commitment in samenwerking met een gedeelde  
verantwoordelijkheid voor gezondheid en vitaliteit.

 
Door binnen de organisatie energiebronnen te versterken, stressoren te 
reduceren en de weerbaarheid van medewerkers te verhogen, werk je  
preventief aan gezondheid en vitaliteit.
 
De volgende aspecten bevorderen het werkplezier van medewerkers: 

+  Uitdaging en zelfstandigheid in het werk
+  Oprechte belangstelling van leidinggevenden
+  Waardering van management en collega’s
+  Het gevoel zinvol werk te doen
+  Inspraak krijgen in de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
+  Beschikken over een fijne werkplek
 
Stressoren die verzuim in de hand werken (of herstel vertragend zijn): 
 
-  Moeilijk of eentonig werk 
-  Onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen
-  Emotioneel ingrijpende gebeurtenissen
-  Slechte relatie met leidinggevende en/of collega’s
-  Ontbrekend carrièreperspectief
-  Te hoge werkdruk
-  Onzekerheid over je eigen werk
-  Storingen of oponthoud veroorzaakt door anderen of apparatuur 
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Verhogen van de weerbaarheid omvat alle activiteiten die erop gericht zijn 
om de werkbelasting van medewerkers op peil te houden of te vergroten. 
Denk bijvoorbeeld aan bijscholing, persoonlijke ontwikkeling, voeding en 
beweging, algemene lifestyle, specifieke aandacht aan die groepen mede-
werkers die extra risico’s lopen op uitval zoals bijvoorbeeld ouderen, jonge 
vrouwen in hogere functies, allochtone medewerkers maar ook onregel- 
matige diensten, zwaar lichamelijk werk, boventalligheid in het vooruit 
schiet, frequente verzuimende medewerkers, et cetera vallen hier ook  
onder. 
 
Om te komen tot specifieke preventie is het niet voldoende om te focussen 
op het doen van de juiste dingen. Ook het herkennen van signalen bij  
medewerkers binnen of buiten risicogroepen is een belangrijke bron van 
informatie bij het maken van een keuze hoe verbeteringen tot stand te 
brengen.

 

‘JE ZIET HET PAS 
ALS JE HET 
DOORHEBT’ 
 
Cruijff
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3.   Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Bij een verzuimsituatie zijn er verschillende partijen betrokkenen. 

1.    De medewerker 
2.    De leidinggevende 
3.    De HR medewerker 
4.    Externe adviseurs (zoals de bedrijfsarts)

Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is of wordt van zijn of haar rol in 
het bereiken van het doel. De medewerker staat hierbij centraal.
 
Leidinggevende en medewerker zijn verantwoordelijk voor en aan-
spreekbaar op:
• Het bespreekbaar maken van verwachtingen over het uitvoeren van 

taken en activiteiten; het functioneren. (let op, inzichten kunnen  
verschillen dus vraag hierop door).

• Actieve bijdrage aan een goede onderlinge relatie. 
• Voor het welzijn van de medewerker binnen de context van de organi-

satie. (daarbuiten ligt deze geheel bij de medewerker).
 
De medewerker is niet verantwoordelijk voor:
1. Het welzijn van de leidinggevende. 
2. De eventuele gevolgen van het verzuim op andere medewerkers, de 

afdeling of de organisatie. Hierop is de medewerker niet aanspreekbaar!
 
HR heeft verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het verzuimpro-
ces zoals:
1. Adviserende rol (bij besluitvorming). 
2. Een bewakende functie (met betrekking tot procedures en uitvoering 

beleid). 
3. Een uitvoerende functie (vastleggen, archiveren en opleveren van ver-

zuimdata) zowel naar de leidinggevende als naar de medewerker. 
 
HR werkt in opdracht van de organisatie en is aanspreekbaar op het vertegen-
woordigen van de bedrijfsbelangen.
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De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor:
1. Een onafhankelijk en medische oordeel over de mate van (medische)

geschiktheid voor arbeid in relatie tot de eigen functie: Wat kan de me-
dewerker medisch gezien op dat moment, wat zijn de oorzaken van het 
ontstane verschil in wat hij wel en niet kan, wat zijn de noodzakelijke 
interventies en wat is de route naar de gewenste situatie.

2. Een adviserende rol naar de organisatie en direct leidinggevende bij 
wat dit medische oordeel betekent voor het huidige en toekomstige 
functioneren van de medewerker. 

3. Een bewakende en signalerende functie als het gaat om werk gerela-
teerde problemen en afspraken die door de medewerker in dit proces 
niet worden nagekomen.

 
Binnen elk van deze drie relaties met de medewerker is de individuele beeld- 
vorming enorm belangrijk. Voldoende overeenstemming in de beeldvorming 
met en rondom de medewerker is cruciaal voor het succes van medische herstel 
en re-integratie.
 
Elke professional die met de medewerker communiceert, doet dat vanuit 
zijn eigen optiek en verantwoordelijkheidsgebied (rol).  Emoties spelen 
hierbij zeker ook een rol. 

Hierbij zijn er vier verschillende communicatiestijlen te onderscheiden:

1. Eisend helpen
2. Begrip tonen
3. Negeren
4. Eisend (verander of verdwijn)
 
Als er medische knelpunten dienen te worden opgelost, is de rol van de  
leidinggevende naar de werknemer die van begrip tonen en meeleven.  
Het herstellen van de medische belastbaarheid is het domein van de  
bedrijfsarts. 

Wanneer de bedrijfsarts medische mogelijkheden benoemd in het advies, 
wordt de rol van de leidinggevende eisend helpen in de praktische  
afspraken en uitvoering.



20

De communicatiestijlen negeren en eisend (verander of verdwijn) vragen 
om echt gefocust leiderschap. Het is in deze fase cruciaal om helder en 
scherp geformuleerd je einddoel voor ogen te houden. De langetermijn- 
belangen van organisatie, team en medewerker staan nu voorop.  
Vastberadenheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke gemoeds- 
toestanden van waaruit de interactie met de medewerker kan worden aan-
gegaan. 

Uiteraard komen mengvormen voor en is het belangrijk om je af te vragen 
of jouw stijl (nog) past bij het vooraf gestelde doel. Weet dat je niet niet 
kunt beïnvloeden. 

Belangrijk punt is verder dat je je realiseert dat gedurende de ontwikkelin-
gen en vorderingen in het verzuimproces zowel de stijl  van de bedrijfsarts, 
als jouw stijl kan veranderen.

‘BEINVLOED ANDEREN 
BEGIN BIJ JEZELF’
Bert van Dijk



h�ps://www.bol.com/nl/p/axi-taal-van-wereldleiders/9200000052053691/

Voor de dagelijkse praktijk! 

Ontvang het complete boek. 
-speciaal voor leidinggevenden!-

Koop nu bij

Een “must have” voor elke 
leidinggevende. 

“Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Hoe ga je 
hiermee om als leidinggevende?

Mooie Praktische Tips (Gerard, Business Consultant)

https://www.bol.com/nl/p/gezondheid-verzuimpreventie-verzuim-ziekteverzuim-bedrijfsarts-verzuimmanagement-arbeidsrecht/9200000098826148/?suggestionType=searchhistory&bltgh=seU3sxL-ydju4omkmBpH2w.1.4.ProductTitle



