
Wat mag wel en niet bij verzuimgesprekken

Door Marjol Nikkels-Agema
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Van eigen regie naar 
zelfregie



Hoe blijven we positief, duurzaam en waardevol inzetbaar

De werknemer zelf in de regie t.a.v. zijn inzetbaarheid
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Huber : een beweging van positieve gezondheid 

● Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in 

het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven

Zes pijlers van gezondheid: mensen aansporen zelf in beweging te komen

1. Lichaamsfuncties

2. Mentaal welbevinden 

3. Zingeving 

4. Kwaliteit van leven

5. Sociaal maatschappelijke participatie

6. Dagelijks functioneren
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Spinnenweb Positieve Gezondheid
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Capability model: zeven werkwaarden

Wilt u toegevoegde waarde in uw werk ervaren, doelen realiseren en een bijdrage 

leveren aan creëren van iets waardevols? Wat is belangrijk voor u?

1. Kennis en vaardigheden gebruiken

2. Kennis en vaardigheden ontwikkelen 

3. Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

4. Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen

5. Eigen doel stellen

6. Een goed inkomen verdienen

7. Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols 
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4 gebieden duurzame inzetbaarheid (NPDI)
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Sturen op inzetbaarheid

● Gaat veel verder dan de vraag of iemand gezond is
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Gezondheidsrisico’s volgens werkgever / werknemer 
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Wie voert welk gesprek? 

Strakke scheiding: 

medisch en re-integratie → de leidinggevende voert het re-integratiegesprek

De werkgever mag niet zelf het gesprek aangaan over de gezondheid van de 

werknemer, maar wel het gesprek aangaan over de inzetbaarheid en het benutten 

van de talenten die de werknemer heeft. 

Wie is in staat om de werknemer een ‘sense of urgency’ te laten ervaren om de 

verantwoordelijkheid te nemen om gezond en gelukkig in het werk zijn pensioen te 

halen?
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Oorzaken verminderde inzetbaarheid
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De AVG : we kunnen er niet omheen ….

Past uw verzuimbeleid, verzuimprotocol en werkprocedures binnen de 

wettelijke kaders van de AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) schuurt met de 

WVP (Wet verbetering poortwachter)

Lopen we weg of zoeken we naar oplossingen?
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Is aanpassing van het verzuimbeleid nodig?

● Bepaalt de leidinggevende of er verzuimverlof toegekend mag worden?

● Geeft leidinggevende aan wie er doorgestuurd wordt naar de BA?

● Wie stelt vast in hoeverre de medewerker belastbaar is voor de eigen arbeid of 

passende arbeid?

● Wordt er doorgevraagd door leidinggevende welke taken de werknemer nog 

wel zelf kan verrichten?

● Heeft werknemer al in eerste verzuimweek contact met BA?

● Hoe wordt omgegaan met blokkades in relatie LG / WN waardoor 

werkhervatting wordt bemoeilijkt?

● Wordt verzuim er door de leidinggevende erbij gedaan?
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Basis van verzuimprotocol / werkprocedures

● Focus vanaf verzuimdag 1 op snelle werkhervatting binnen de mogelijkheden 

die werknemer nog wel heeft

● Bedrijfsarts is bevoegd die mogelijkheden te duiden

● Hoe richten we protocol in dat je al op dag 1 duidelijkheid krijgt?

- uitwerking dat CMTD / BA snel de mogelijkheden duidt i.p.v. dat leidinggevende dat 

zelf doorvraagt
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Wat mag een verzuim- of casemanagementbureau vragen
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Tenzij CM werkt binnen taakdelegatie onder auspiciën van 
de bedrijfsarts
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Huidige situatie

Te weinig 
bedrijfsartsen 

70% van alle 
verzuimmeldingen 
zijn op de dag van 
de melding niet 
medisch

Veel complex 
verzuim kan ook niet 
medisch worden 
begeleid



Kaders voor nieuw beleid

● Vrije toegang werknemer tot (preventieve) dienstverlening → ‘hulplijn’ bij CMTD

● Onafhankelijk CM Kompasgesprek (ook buiten verzuim om!)

● Bij uitval: 1e week door de bedrijfsarts de beperkingen en mogelijkheden in 

kaart brengen (al dan niet in gedelegeerde taken aan CMTD)

● Snelle inzet interventies voor beperken verzuimduur / WIA-instroom

● Re-integratie is niet vrijblijvend (zowel voor werkgever als werknemer)

● Snelle plaatsing in passende / eigen arbeid 

● Loonwaarde-onderzoek als geleverde arbeidsprestatie niet terugkomt op oude 

niveau

● Sturing op vervroegde IVA waar geen arbeid meer mogelijk is
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Centraal meldpunt / hulplijn met daarachter CMTD

● Centraal meldpunt voor ‘verzuim’ 

● Communicatie over ‘hulp’lijn

● Herschrijven verzuimbeleid binnen de wettelijke kaders 

- privacy, medische info, WVP, No Risk, Vangnet

- re-integratiebeleid binnen en na 104 weken ziekte
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Spelregels en werkprocessen

● Scheiding tussen artsenwerk (medisch) en de verzuimbegeleiding 

(mogelijkheden en passend werk)

● Passende arbeid / demotie flexibeler inrichten 

● Meer maatwerk om talenten werknemer te benutten

● Wie heeft mandaat?

- Vrijblijvendheid (zowel werkgever als werknemer) inperken

• Leidinggevende mag geen passende plek weigeren 

• Werknemer mag aangeboden passende arbeid niet weigeren. 
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Resultaten - voordelen

● Werken binnen de privacyregels

● Strakke sturing vroegtijdig binnen verzuimdossier (wat speelt er – de oorzaak 

achter verzuim – met snelle interventies)

● Geen overbelasting meer bij andere werknemers indien de ‘zieke’ werknemer 

vroegtijdig op zijn mogelijkheden wordt ingezet

● Juiste kennis bij de professionals, ieder in zijn eigen rol die wel elkaars taal 

begrijpen

● Centrale meldpunt heeft met CMTD erachter alle letterlijke bewoordingen 

vastgelegd en biedt veel input voor aanpak frequent verzuim
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Specialisaties in Casemanagement

● Casemanager Taakdelegatie (CMTD) is andere rol dan regievoerder werkgever 

(RCM)

- Geen dubbele rol voor zelfde klant!

● Casemanager corporate : riskmanagement : grip op geldstromen –

beleidsmaker (RCMC)

● Casemanager Kompas : neutraal, geen belang, wat zit er onder water? →

onafhankelijk (conflict) bemiddelaar (richtinggevend), 100% vertrouwelijk

● WIA-casemanager

● Casemanager Juridisch (ondersteuning bij beroep en bezwaar) 
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Van eigen regie naar zelfregie

Eigen regie: probleem verlegd

Zelfregie binnen de kaders van de AVG :  gesprek van LG over naar CMTD
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Hoe beweeg je mee?

● Robotisering verandert vele werkprocessen
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Kan de werkgever mee bewegen? 

Bij reorganisaties vertrekken als eerste de mensen met de bonus die 

goed inzetbaar zijn

Werknemers willen graag werken in een creërende organisatie waar hun 

talenten optimaal worden benut
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Samenlevings- en inzetbaarheidsstress 

● Is het een waanidee dat succes en gezondheid een keuze is?

● Want als je dat niet bent → wat doet dit met je?

● Hebben we genoeg van het collectieve ‘moeten’?

● Besef je zelf hoe waardevol je bent?

● Kun je kiezen voor meer vrije tijd, een betere kwaliteit van leven tegen minder 

luxe?

● Besef je wat je binnen het werk de meeste voldoening geeft?
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Zelf kiezen als medicijn tegen inzetbaarheidsstress

● Zelfregie met sturing op ‘zingeving’

- De zzp’er is gewend om bewust keuzes te maken

- Slaagt de overheid erin ze terug te dringen in een model van een ‘vast’ 

loondienstverband omdat de fiscus daar meer baat bij heeft?
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