
Soort	  verzuim	   	  	  	  	  	  	  	  Hoe	  herken	  ik	  dat	  in	  de	  praktijk	   	  	  	  	  	  	  Wat	  kan	  ik	  er	  aan	  doen	  

Veel	  verzuim,	  
maar	  steeds	  
kortdurend	  

• Veel	  ziekmeldingen	  na,	  of	  vlak	  vóór	  het	  
weekend	  of	  op	  dagen	  dat	  er	  iets	  ‘lastigs’	  op	  de	  
agenda	  staat	  

• Binnen	  de	  kortste	  keren	  is	  de	  medewerker	  weer	  
op	  het	  werk	  

• Veel	  vage	  verklaringen	  als	  “iets	  verkeerds	  
gegeten”,	  “voel	  me	  een	  beetje	  grieperig”,	  “door	  
mijn	  enkel	  gegaan	  met	  voetbal”	  

• Veel	  verzuim	  rondom	  feestdagen	  en	  
impopulaire	  werkdagen	  

• Afspreken	  dat	  ziekmeldingen	  altijd	  bij	  de	  direct	  leidinggevende	  
worden	  gedaan,	  en	  niet	  via	  de	  secretaresse.	  

• De	  direct	  leidinggevende	  is	  ‘probleemhouder’	  en	  onderhoudt	  zelf	  het	  
contact.	  

• Bij	  vaker	  verzuim	  door	  een	  medewerker,	  voert	  de	  direct	  
leidinggevende	  een	  verzuimgesprek	  om	  de	  oorzaken	  van	  verzuim	  
bespreekbaar	  te	  maken.	  Maak	  duidelijk	  dat	  de	  medewerker	  bij	  ziekte	  
gemist	  wordt,	  ook	  door	  de	  collega’s.	  

• Bij	  voortdurend	  frequent	  verzuim,	  bespreekt	  de	  direct	  leidinggevende	  
dit	  met	  de	  bedrijfsarts	  .	  

	  

	  

Weinig,	  maar	  
wel	  langdurig	  
verzuim	  

• Dit	  soort	  verzuim	  komt	  vaker	  voor	  bij	  
corporaties	  met	  een	  A)	  gemiddeld	  hogere	  
leeftijdsopbouw	  en	  bij	  B)	  corporaties	  met	  een	  
hoge	  werkdruk.	  

• Oudere	  werknemers	  zijn	  over	  het	  algemeen	  erg	  
loyaal.	  Zij	  melden	  zich	  niet	  gauw	  ziek.	  De	  
keerzijde	  van	  de	  medaille	  is	  wel,	  dat	  als	  zij	  
eenmaal	  ziek	  zijn,	  dit	  meestal	  langer	  duurt.	  

	  

• Actieve	  verzuimbegeleiding	  is	  geboden,	  conform	  het	  verzuimprotocol	  
van	  de	  corporatie	  en	  de	  Wet	  Verbetering	  Poortwachter	  (zie	  info	  op	  
arboportaal.nl));	  het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  medewerker	  zich	  betrokken	  
blijft	  voelen	  bij	  het	  werk	  en	  de	  corporatie.	  

• A)	  Als	  er	  veel	  oudere	  werknemers	  binnen	  	  corporatie	  werken,	  zijn	  er	  
diverse	  opties:	  	  

• A)	  Op	  de	  langere	  termijn	  meer	  jongeren	  in	  dienst	  nemen,	  omdat	  het	  
gevaar	  bestaat	  dat	  de	  continuïteit	  van	  de	  corporatie	  in	  gevaar	  komt.	  

• A)	  Op	  kortere	  termijn	  de	  werksituatie	  van	  oudere	  werknemers	  



• Corporaties	  met	  een	  hoge	  werkdruk	  hebben	  te	  
maken	  met	  medewerkers	  die	  zich	  volledig	  
moeten	  inzetten	  en	  bij	  wijze	  van	  spreken	  
nauwelijks	  tijd	  hebben	  om	  te	  verzuimen.	  Ook	  
hier	  geldt	  dat	  dit	  goed	  gaat,	  totdat	  er	  iets	  knapt.	  
Het	  gevolg	  is	  dat	  medewerkers	  dan	  lang	  
wegblijven	  voordat	  zij	  weer	  inzetbaar	  zijn.	  

• In	  feite	  pleegt	  de	  organisatie	  roofbouw	  op	  het	  
personeel.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  demotivatie,	  
slechtere	  sfeer,	  een	  groot	  verloop	  omdat	  
mensen	  omzien	  naar	  een	  andere	  (en	  leukere)	  
werkgever.	  Hierdoor	  wordt	  het	  probleem	  alleen	  
maar	  groter.	  

aanpassen,	  waardoor	  zij	  minder	  snel	  tegen	  de	  grens	  van	  verzuim	  
aanlopen.	  Bijvoorbeeld:	  de	  werkbelasting	  aanpassen,	  de	  werk-‐	  en	  
rusttijden	  wijzigen,	  scholing	  en	  nieuwe	  uitdagingen	  aanbieden,	  
waardering	  voor	  ouderen	  tonen,	  bijvoorbeeld	  door	  ze	  jongeren	  te	  
laten	  coachen.	  

• A)	  Laat	  ouderen	  merken	  dat	  ze	  er	  nog	  volop	  bij	  horen.	  Dus	  laat	  hen	  	  
ook	  deelnemen	  aan	  de	  cursus	  voor	  het	  nieuwe	  computersysteem.	  
Nooit	  zeggen	  ’over	  een	  paar	  jaar	  ben	  je	  toch	  weg,	  dus	  is	  het	  niet	  meer	  
nodig’.	  Dit	  komt	  helaas	  voor	  en	  is	  bijzonder	  demotiverend.	  

• A)	  Kijk	  ook	  na	  hoeveel	  vrije	  dagen	  er	  nog	  staan	  bij	  oudere	  
medewerkers.	  Sommigen	  hebben	  een	  stuwmeer	  aan	  vrije	  dagen.	  
Stimuleer	  hen	  geregeld	  vrij	  te	  nemen,	  daardoor	  wordt	  de	  werkdruk	  
beter	  gespreid.	  	  

• A)	  Bedenk	  dat	  verreweg	  de	  meerderheid	  van	  de	  oudere	  medewerkers	  
zijn/haar	  pensioen	  niet	  haalt;	  een	  ongewenste	  en	  bovendien	  dure	  
aangelegenheid.	  

• B)	  Een	  hoge	  werkdruk	  is	  draaglijk	  voor	  een	  korte	  tijd,	  maar	  slopend	  op	  
de	  langere	  termijn.	  Medewerkers	  kunnen	  niet	  altijd	  op	  piekniveau	  
functioneren.	  Wordt	  dit	  toch	  van	  medewerkers	  gevraagd	  dan	  komt	  de	  	  
rekening	  in	  de	  vorm	  van	  hoog	  verzuim	  en	  grote	  onvrede.	  

• B)	  Maak	  werkdruk	  bespreekbaar	  met	  de	  medewerkers	  en	  stel	  
termijnen	  waarbinnen	  de	  werkdruk	  wordt	  aangepakt.	  Alleen	  zo	  kan	  
het	  verzuim	  dalen	  en	  zullen	  medewerkers	  zich	  weer	  enigermate	  loyaal	  
tonen.	  

	  


