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Presentatie 28 juni 2017
Is verzuim een keuze?



Machteld Huber (arts/onderzoeker)

● Zij introduceerde in 2011 de definitie “Gezondheid is het 

vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel 

mogelijk eigen regie te voeren”



Machteld Huber (arts/onderzoeker)

● In 2015 introductie van het model Positieve Gezondheid

 De dokter neemt tijd voor de patiënten. Door de rust en ruimte 

in het gesprek ontdek je meer over het complete verhaal

 Jaren 50 model: veel bij de mensen thuis zijn om de omgeving 

te leren kennen

 Een van de kenmerken van Positieve Gezondheid: je moet een 

probleem in relatie met de omgeving beoordelen



Machteld Huber (arts/onderzoeker)



Machteld Huber (arts/onderzoeker)

● Huidige inrichting van de Zorg

 Te weinig tijd

 Medisch is de aandacht gericht op de kwaal en niet op de 

gezondheid

 Zorg vooral medisch gericht 

 Door alleen de kwaal te beoordelen en niet de omgeving pak je 

vaak de symptomen aan maar niet de oorzaak



Positieve Gezond         en      de Werkomgeving
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Een nadere kijk op de werkomgeving

● Obsoletie is?

 A: veroudering, vergijzing van de werknemers

 B: verandering van functies door marktontwikkelingen

 C: de problematiek van waardevermindering van menselijk kapitaal mede 

vanwege verouderingsproblemen op organisatieniveau



Obsoletie niet verwarren met vergrijzing!
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De visie: verzuim is een keuze

● De visie is: “Verzuim is een keuze van de werknemer en keuzes 

kun je beïnvloeden”

 Wanneer een werknemer zich ziek meldt is dat dus bij uitstek 

het momentum waar invloed op kan worden uitgeoefend

 Dit kan bijvoorbeeld door de werknemer op dat moment te 

bevragen om tot een andere keuze te kunnen komen

 Of samen in gesprek te gaan om de werknemer een andere 

oplossing te laten zoeken

 De essentie is dat de werknemer uit het denkveld wordt 

gehaald waar de verzuimkeuze besloten ligt



De visie: verzuim is een keuze

● Het werkmodel voor een goede uitvoering van de visie is: “Het 

Eigen Regie Model” waarin de leidinggevende een centrale rol 

heeft. Afhankelijk van de invulling heeft de leidinggevende (als 

casemanager) de volgende taken:

 Beïnvloeden van verzuim bij de melding door 

verzuimgesprekken te voeren

 Het beoordelen van het verzuim en (eventueel) toekennen van 

verzuimverlof

 Het uitvragen van de mogelijkheden



Stelling: verzuim is een keuze, de kosten niet

● Wat betalen werkgevers jaarlijks aan loondoorbetaling voor verzuim? Dus 

zonder kosten voor verzuimbegeleiding, interventies, arbodienstverlening, 

WGA, BeZaVa, etc……

A: maandelijks 10 miljoen Euro, jaarlijks 120 miljoen

B: maandelijks 100 miljoen Euro, jaarlijks 1200 miljoen Euro, 1,2 miljard

C: maandelijks 1 miljard Euro, jaarlijks 12 miljard, 12.000 miljoen Euro



Vraag

● Maakt het uit wat de oorzaken zijn die uiteindelijk leiden tot de 

verzuimmelding? NEE  tellen en JA tellen.
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Voorbeeld Atrofie (niet of ondermatig gebruiken van competenties)
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Atrofie

Oplossingen?

De werknemer moet er door LG of HRM bewust van worden gemaakt dat 
hij/zij een probleem heeft. Wie voor JA, wie voor NEE?

Bewust maken alleen is niet voldoende dus mede in het kader van de
Duurzame Inzetbaarheid:

Trainingen voor werknemer? Wie voor JA, wie voor NEE?

Coaching werknemer? Wie voor JA, wie voor NEE?

Bespreken functioneren werknemer door LG? Wie voor JA, wie voor NEE?
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Atrofie

Navigatie van politie werkt vaak niet
Politievakbond ANPV ontving de afgelopen maanden meer dan 200 klachten 
over het navigatiesysteem, dat sinds 2015 in alle politieauto's wordt 
ingebouwd. De problemen variëren van uitvallende schermen tot een 
routeplanner die politieauto's dwars door drukke winkelstraten leidt of de 
plaats van bestemming uit beeld laat verdwijnen.

Koen Voskuil,Peter Winterman 03-10-16, 05:31 Laatste update: 04-10-16, 
03:03 AD

'Grote problemen met navigatie-apparatuur politievoertuigen'

DO 1 JUNI, 00:14 NOS

BINNENLAND

http://nos.nl/nieuws/binnenland/
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Atrofie

Eigen smartphone

"In toenemende mate wordt de uitvoering van de politietaak gehinderd door 

niet goed werkende PBS-systemen. Uit alle teams komen klachten over de 

werking. Er is sprake van verbindingsproblemen, verouderde kaarten, 

onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit", staat in de brief. Om de 

agenten veilig hun werk te kunnen laten doen, is het nodig dat het systeem 

goed werkt.

Het systeem hapert omdat er onvoldoende onderhoud wordt gepleegd aan 

het systeem, zei Rob den Besten van de centrale ondernemingsraad in 

het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te lang geen update uitgevoerd." Dat is 

deels een geldkwestie, aldus Den Besten. "In de begroting van 2017 is men 

vergeten het PBS op te nemen. Dus we zijn nu op zoek naar financiering."

Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen hierdoor onbruikbaar zijn. 

Agenten zouden hun eigen smartphone gebruiken om de weg te vinden of 

de meldkamer te bereiken.
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Atrofie

Oplossingen?

Hoeveel % van het publiek reageerde bij de oplossingen met een JA op het 
‘bijsturen’ van de werknemer?

De kans is heel groot dat deze bijsturing juist tot verzuim gaat leiden! 

Immers…..(volgende sheet)
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2021

Veroorzaker is 

juist de Werkgever!

Competenties
Werknemer

Functievereisten
Werkgever
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De Verzuimbloem versus Verzuim is een keuze

De LG beoordeelt de verzuimmelding
De LG gaat met de werknemer
in gesprek
De LG kent eventueel verzuimverlof
toe
De LG vraagt de mogelijkheden uit
in het kader van een dynamisch
inzetbaarheidsprofiel  



De Verzuimbloem
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Een werknemer 

heeft een probleem

met zijn collega’s.

De LG neemt geen

standpunt in en

verwijst naar HRM.

HRM neemt geen 

standpunt in en verwijst

naar de LG.

Het pesten gaat door en

de werknemer meldt zich

ziek. De LG gaat met de 

werknemer in gesprek.  
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Conclusie

Is verzuim een keuze?

Soms zal dit echt het geval zijn maar dan nog kan de melding niet los van
de omgeving worden gezien.

Door “alle ballen” op de werknemer te spelen en alle inspanningen vooral bij 
de werknemer te leggen zet de werkgever zichzelf bij voorbaat buiten
de eventuele samenhang. Geen handig model wanneer we weten dat circa 
75% van alle meldingen (minimaal mede) door de werkgever worden 
veroorzaakt! 

Meer aannemelijk is dat een bijzonder groot deel van de verzuimmeldingen 
een reactie zijn; zogenaamd reactie-verzuim. In dat geval legt “Het Eigen 
Regie Model” vanuit de visie dat verzuim een keuze zou zijn alleen maar de 
focus op de symptomen. Geen positieve gezondheid dus 
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Vragen?

Dank voor uw aandacht.


