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1. Uitgangspunten 

Het verzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en 
verminderen van verzuim van personeel.  

Het  verzuimbeleidsplan is een uitwerking van de regels waaraan een beleid dient te  voldoen en omschrijft 
maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid en ter voorkoming en beperking van de 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van jou als medewerker. Met andere woorden, het verzuimbeleid draagt bij 
aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), besluit ziekte en arbeidsgeschiktheid 
onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA) en overige relevante regelgeving. 

Het verzuimbeleid heeft als doel: 
 Arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; 
 Ziekteverzuim tot een minimum te beperken;  
 De wetgeving op dit gebied na te leven. 
 Bevorderen van duurzame inzetbaarheid 

en vitaliteit 
 

Verantwoordelijkheid 
Het bestuur van de Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam en de directies van de daaronder 
ressorterende scholen zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van het verzuimbeleid. Het bestuur zorgt 
in de eerste plaats voor de invulling van het beleid voor de hele organisatie en voor een adequate 
overlegstructuur. De schooldirecties zorgen voor de uitvoering van het beleid. Bestuur en schoolleiding laten 
zich in hun werkzaamheden bijstaan door de arbodienst Arbobutler.  

In de jaarlijkse budgetteringsronde worden de activiteiten die in het kader van het verzuimbeleid worden 
verricht begroot. Jaarlijks wordt een Arbojaarplan opgesteld waarin de doelstelling worden vastgelegd en 
concrete acties aan worden verbonden. 

 
Verzuimbeleid  
Het verzuimbeleid, bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Preventief beleid, ter verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en belastbaarheid van 
personeel; 

 Curatief beleid, ter bevordering van het herstel van personeel en spoedige werkhervatting; 

 Rechten en Plichten 

 Rolverdeling 

 Registratie en administratie. 

 Budgettering 

 Diversen 

 
 
2. Preventief beleid 

“Voorkomen is beter dan genezen”. Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden 
gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan. Dit gebeurt aan de hand van: 

 Signalen van de (deskundige) medewerkers (preventiemedewerkers); 

 Individuele gesprekken met medewerkers (functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken); 
- regelmatige teamvergaderingen (waarin verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden 
worden besproken); 

 Personeelstevredenheidsonderzoeken 
 Directieoverleg; feedback van de medezeggenschapsraden; 

 Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), en Plan van aanpak; 

 Voorlichting over het verzuimbeleid;  
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 Het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek; 
 Het aanbieden van een open spreekuur over arbeidsomstandigheden. 

 

Inzet 

De directeur van je  school probeert ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te zorgen voor goede 
arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht 
voor de individuele leerkracht. Als medewerker draag je bij  aan de preventie van verzuim door er een gezonde 
levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Het verzuimbeleid van de ABSA 
Scholengroep  is er op gericht oorzaken van verzuim zo veel mogelijk uit te sluiten. Alleen als schoolleiding én 
medewerkers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim, is het beleid effectief. 
 

Medewerkers met preventietaken 
Het bestuur overlegt met de medezeggenschapsraad over de wijze waarop de preventietaken worden 
georganiseerd. De deskundige medewerkers die het bestuur bijstaan bij de preventie van Arbo risico’s hebben in 
ieder geval drie concrete taken:  

1. Medewerking verlenen aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E),  
2. Uitvoeren van Arbo maatregelen 
3. Het adviseren aan en overleggen met de medezeggenschapsraad. 

 

Voorlichting 
In het teamoverleg komt het ziekteverzuim aan de orde en worden kengetallen vergeleken met het landelijk 
gemiddelde. Het bestuur van de onderwijsinstelling geeft regelmatig voorlichting over onderwerpen die 
gezondheid en arbeid aangaan, in het bijzonder de preventie van beroepsgebonden aandoeningen. De 
leidinggevende informeert je over het gehanteerde verzuimbeleid en de afspraken die hierover zijn gemaakt. 
Voorlichting is een essentieel onderdeel van de aanpak van ziekteverzuim. 
 

Functioneringsgesprek 
Tijdens jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken is het ziekteverzuim een punt op de agenda. Op deze 
manier kan systematisch worden geïnventariseerd of er (werkgebonden) oorzaken voor het verzuim zijn en kun je 
als medewerker op je  verzuimgedrag worden aangesproken als hier een noodzaak voor is. Specifiek voor het 
bespreken van verzuim wordt gebruik gemaakt van het verzuimgesprek. 
 

Personeelstevredenheidspeilingen [PTP] 
Eens per 2 jaar organiseert  ABSA een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders [en leerlingen]. 
In de PTP wordt ook navraag gedaan over de tevredenheid t.a.v. de fysieke en psychosociale 
arbeidsomstandigheden. 
  

Verzuimgesprek 
De leidinggevende houdt met iedereen die tenminste 3 maal per jaar heeft verzuimd een frequent 
verzuimgesprek. Dit gesprek staat los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele 
verzuimgedrag. Ook de gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de 
verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de orde. Bijlage 6  bevat een leidraad voor een dergelijk frequent  
verzuimgesprek. 
Uit het gesprek blijkt of je verzuimt ten gevolge van medische klachten, arbeidsomstandigheden en/of privé-
gerelateerde omstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, is het van belang om gezamenlijk 
met je leidinggevende tot een oplossing van de problemen te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan 
worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, concrete afspraken 
over de positieve beïnvloedingsmogelijkheden vast te stellen en verslag te leggen, dan wel een afspraak te regelen 
bij de arbodienst. 
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3. Curatief beleid 

In geval van ziekmelding streeft het bestuur naar een zo spoedig en duurzaam herstel van zijn zieke 

medewerker. Hoe dit gebeurt, staat hieronder beschreven. 

 

Ziekmeldingsprocedure  
De werknemer doet een (ziekte) verlofaanvraag en loonverzoek bij de leidinggevende. De leidinggevende  gaat het 

gesprek aan met de werknemer en inventariseert de mogelijkheden tot werk. Op basis daarvan neemt de 

leidinggevende het besluit om de verlofaanvraag en de claim op de loondoorbetaling wel of niet te honoreren. 

Zowel jij als je leidinggevende dienen zich te houden aan het Protocol bij ziekte en re-integratie (zie bijlage 1). Het 

bestuur dient er voor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het Protocol bij ziekte en re-integratie 

en voorziet de leidinggevende van een leidraad voor het voeren van een (telefonisch) verzuimgesprek bij een 

ziekmelding (zie bijlage 4). Het bestuur maakt afspraken met de arbodienst Arbobutler over het verrichten van de 

verzuimbegeleiding. Dit gebeurt om inzicht te krijgen in mogelijk werk gerelateerd verzuim en om onterechte 

ziekmelding tegen te gaan. 

Wanneer jij je bij je leidinggevende ziek meldt, doe je een aanspraak op de tweejarige 
loondoorbetalingsverplichting van je werkgever. Over je verlofuren wegens ziekte, krijg je in het eerste jaar van de 
loondoorbetalingsverplichting 100% van je loon doorbetaald, in het tweede jaar krijg je 70% en in de periode van 
de verlengende loondoorbetalingverplichting krijg je zelfs 80% uitbetaald. (Artikel 4 lid 1 Besluit Ziekte en 
Arbeidsongeschiktheid voor Onderwijspersoneel Primair en Voortgezet onderwijs = BZA)  
 

Betrokkenheid 
De schoolleiding stimuleert de betrokkenheid van leidinggevenden en collega’s bij de situatie waarin de persoon 
die zich ziek heeft gemeld zieke zich bevindt. Telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen en dergelijke worden 
aangemoedigd. Bij langdurig verzuim tracht de schoolleiding de afstand tot het werk zo kort mogelijk te houden,, 
zodat de werknemer betrokken blijft en de re-integratie van de medewerker na zijn herstel voorspoedig verloopt. 
De leidinggevende houdt regelmatig (wekelijks) contact met de zieke; relevante post en andere informatie van de 
school worden doorgestuurd. Het bestuur van de onderwijsinstelling ziet er op toe dat op gezette tijden een attentie 
wordt bezorgd. Bijlage 7 is een leidraad voor huisbezoek door een leidinggevende. 

 

Werkhervatting en re-integratie 
Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor zowel je werkgever als voor jou als medewerker, zoals 
vastgelegd in het Protocol werkhervatting (zie bijlage 3). Het bestuur dient ervoor te zorgen dat alle medewerkers 
op de hoogte zijn van dit protocol en voorziet de leidinggevende van een leidraad voor een werkhervattinggesprek 
(zie bijlage 4). Het bestuur van de onderwijsinstelling en de schoolleiding bevordert de re-integratie van jou als 
zieke medewerker door tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan jij je werk 
weer kan hervatten, dan wel een (tijdelijk) aangepaste functie kan vervullen. Als blijkt dat je het eigen werk niet 
meer kan uitvoeren en er geen geschikte arbeid voorhanden is, dien je tezamen met je werkgever op zoek te gaan 
naar passend werk in een andere organisatie (2e spoor). 
 

Aangepast werkzaamheden 
Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden blijft je betrokken bij je werk en zal je minder snel een 
aanspraak op een uitkering (WIA) hoeven doen. Bovendien kan de schoolleiding op deze manier gebruik blijven 
maken van de kennis en capaciteiten van jou als medewerker. De bedrijfsarts geeft in dit geval een medisch 
oordeel en wat je mogelijkheden/beperkingen zijn. Je leidinggevende bekijkt welke deeltaken van de functie 
kunnen worden aangeboden.  
Bij passende arbeid dan wel arbeidstherapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, 
inhoud en duur van het werk. Passende arbeid of therapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar zal in de regel 
zijn gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Passende arbeid of 
therapeutisch werk kan tevens als middel worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van 
re-integratie en de belastbaarheid. Je leidinggevende maakt duidelijke afspraken over de termijn waarbinnen het 
middel passende arbeid of therapeutisch werk wordt ingezet. Als medewerker dien je de passende arbeid binnen 
de eigen stichting te aanvaarden. 
 
Wanneer wordt er nu gesproken van passende arbeid of arbeidstherapeutisch werken: 
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 Bij passende arbeid (wenselijk geachte arbeid, artikel 20 lid 8 BZA) wordt beoordeeld of je nog in staat 

bent te werken. Dit wordt beoordeeld aan de hand van:  
1. Je krachten en bekwaamheden, 
2. Je opleiding en vroegere werkzaamheden, 
3. De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van jou verlangd kunnen worden. 

 Er is sprake van  arbeidstherapeutisch werk (artikel 13 BZA), indien de arbeid die jij uitvoert aan de 

volgende eisen voldoet:  
1. De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden, 
2. De periode mag niet langer dan 6 weken zijn, 
3. De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwen re-integratietraject, 
4. Het mag geen bestaande functie zijn, 
5. Er moet ten allen tijde begeleiding aanwezig zijn, 
6. De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan. 

Van welke classificatie sprake is, is  van  invloed op de loonafspraken. Die zijn bij verrichtingen, na 12 maanden 
ziekte,  van passende arbeid volledig (100%) en bij arbeidstherapeutische basis 70%  van de bezoldiging van je 
eigen functie. (Artikel 4 BZA, derde tot en met zevende lid). 
Van welke classificatie sprake is, is  van  invloed op de loonafspraken. Die zijn bij verrichtingen, na 12 maanden 
ziekte,  van passende arbeid volledig (100%) en bij arbeidstherapeutische basis 70%  van de bezoldiging van je 
eigen functie. (Artikel 4 BZA, derde tot en met zevende lid). 
 

Sociaal Medisch Teamoverleg [SMT] 
Op geleide van de behoefte komt het SMT bij elkaar voor overleg. Bij voorkeur eens in het kwartaal. Het team 
bespreekt de verzuimcijfers, het individuele verzuim en algemene arbo-problematiek. Ook de mogelijkheden voor 
aangepast werk zijn onderwerp van gesprek. Er worden afspraken gemaakt over actuele verzuimgevallen en over 
hoe verzuim kan worden tegengegaan. 
Het team bestaat uit een vertegenwoordiger van het bestuur, de verzuimcoördinator , de schoolleidinggevende 
(alleen voor actuele verzuimgevallen) en indien nodig de bedrijfsarts. Eventueel wordt het overleg bijgewoond door 
de betrokken zieke medewerker. Op verzoek van het bestuur of op eigen verzoek kunnen leidinggevenden van 
andere scholen binnen dezelfde onderwijsinstelling aan het overleg deelnemen.  
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4. Rechten en plichten 
 

Werkgever 
De werkgever heeft de volgende rechten en plichten wanneer je ziek bent: 
 
Rechten: 

 Beoordelen van je aanvraag ziekteverlof met loondoorbetaling; 
 Aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV; 
 Beëindigen dienstbetrekking (ontslag) na 104 weken ziekte. 

 
Plichten: 

 De verplichtingen die in dit protocol genoemd staan nakomen; 
 Je loon doorbetalen wanneer je daar recht op hebt; 
 Passend werk aanbieden binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever; 
 Opstellen, uitvoeren en bijstellen van het plan van aanpak; 
 Het geven van redelijke voorschriften of maatregelen voor re-integratie; 
 Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden; 
 Maken van een risico-inventarisatie met een plan van aanpak; 

 
Sancties van het UWV voor de werkgever: 

 Verlenging van de loondoorbetaling; 
 Verhogen van gedifferentieerde WGA-premie als je een WGA-uitkering ontvangt. 

 

Jij als medewerker 
Je hebt de volgende rechten en plichten in geval van ziekte: 
 
Rechten: 

 Aanvragen van ziekteverlof met loondoorbetaling; 
 Passend werk accepteren; 
 Aanvragen van een deskundigen oordeel bij het UWV; 
 Aanvragen van een (vervroegde) WIA beoordeling. 

 
Plichten  

 De verplichting die genoemd staan in  dit  verzuimbeleid en het protocol (bijlage 1.) nakomen; 
 Informatie  verstrekken; 
 Verschijnen op de afspraak van de bedrijfsarts of verzuimcoördinator; 
 Meewerken aan het opstellen, uitvoeren of bijstellen van het plan van aanpak; 
 Alleen met toestemming ander werk uitvoeren; 
 Passend werk accepteren en uitvoeren; 
 Je genezing niet belemmeren of vertragen; 
 Je herstel bevorderen; 
 De schade voor de werkgever beperken; 
 De ziekte niet met opzet veroorzaken; 
 Op tijd de WIA-beoordeling aanvragen. 
 Verlof vragen voor vakanties ook tijdens de reguliere schoolvakanties. 

 
Sancties van de werkgever voor jou als medewerker: 
Als je zonder goede reden je plichten niet nakomt dan kan je werkgever je een sanctie geven die in verhouding 
staat tot je overtreding. 

 Berisping of schriftelijke waarschuwing; 
 Ontslag 

 
Geen goedkeuring door je leidinggevende: 
Je leidinggevende kan de ziekteverlofaanvraag niet goedkeuren als hij/zij, eventueel na advies van de bedrijfsarts, 
vaststelt dat één van de volgende punten op jou van toepassing is: 

 Op basis van de  beperkingen ben je niet ongeschikt om je eigen arbeid uit te voeren; 
 Ziekte is niet de oorzaak van de afwezigheid; Soms kun je dan recht hebben op een ander soort verlof 

zoals zorgverlof of calamiteitenverlof.  
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Meningsverschil 
Het kan voorkomen dat de directeur, je leidinggevende,  de bedrijfsarts en jij van mening verschillen over de 
arbeidsongeschiktheid of over het passende werk. Dan kan zowel jij als  je werkgever een deskundigenoordeel 
aanvragen bij het UWV. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager, in overleg kan hiervan worden 
afgeweken. Het oordeel van UWV is niet bindend.  
 
Het UWV kan verzocht worden om een  deskundigenoordeel te geven over:  

 Je  arbeids(on)geschiktheid;  
 Je re-integratie inspanningen;  
 Of het aangeboden werk passend is;  
 De re-integratie inspanningen van je werkgever. 

  
Ziekteverlof zal niet worden toegekend als er sprake is van een arbeidsconflict,  waardoor je nog wél je werk kan 
uitoefenen, maar niet in de normale werkomgeving of teamsamenstelling, als daar het conflict speelt. Je kunt als 
medewerker in dit geval verlof krijgen in verband met het arbeidsconflict, met doorbetaling van het  salaris, onder 
voorwaarde dat je actief en positief meewerkt aan het spoedig oplossen van het conflict en bereid bent om in de 
tussentijd passend werk te doen. Als je van mening bent dat er sprake is van een arbeidsconflict dien je  contact op 
te nemen met de vertrouwenspersoon of verzuimcoördinator van de Arbodienst.   
 

 
5. Rolverdeling 
 
In geval van ziekte en het re-integratieproces heeft ieder zijn eigen rol en taak. Hieronder wordt toegelicht wat de 
rol en taak voor een ieder is en hoe deze dient te worden ingevuld.  
 

Medewerker 
1. Als medewerker kun je ziekteverlof aanvragen bij je leidinggevende als je van mening bent dat je niet 

of maar gedeeltelijk in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren. Voordat je dit doet is het 
belangrijk dat je bedenkt welke aangepaste of andere werkzaamheden je wel zou kunnen doen.  

2. Vraag ziekteverlof aan bij je leidinggevende, ruim voor aanvang van je werk. 
3. Je leidinggevende beoordeelt je aanvraag voor ziekteverlof en neemt vragen met je door. 
4. Je leidinggevende stelt je eventueel beschikbaar voor aangepaste of andere werkzaamheden en 

noteert jullie afspraken. 
5. Je werkt zelf actief aan je herstel en je inzetbaarheid. Arbeid is ook vaak een medicijn.  
6. Als er een medisch advies nodig is stelt je leidinggevende in overleg met jou een concrete vraag aan 

de bedrijfsarts. 
 

Werkgever 
1. Aanvraag ziekteverlof? Neem de tijd, toon belangstelling en bespreek de situatie met de medewerker. 
2. Ga met de medewerker na hoe het werk (taken, tijden, plek) aangepast kan worden. 
3. Maak hierover afspraken. Laat de medewerker dit noteren en terugkoppelen. 
4. Stimuleer de medewerker actief te werken aan herstel, het liefst op de werkplek. 
5. Raadpleeg personeelszaken en de verzuimcoördinator indien nodig. 
6. Maak samen met de medewerker een opdracht voor de bedrijfsarts. 
7. Beoordeel de aanvraag ziekteverlof en leg dit vast in het verzuiminformatiesysteem.  

 

Preventief Spreekuur 

Er kan ook preventief een spreekuur worden aangevraagd als er sprake is van dreigend verzuim; bijvoorbeeld 
wanneer de medewerker fysieke of psychische klachten heeft. Aan de bedrijfsarts kan dan advies worden 
gevraagd voor noodzakelijk te nemen maatregelen ter voorkoming van ziekte en/of verzuim. De reden kan ook 
reactief zijn als de medewerker ziek is geworden en als gevolg daarvan verzuimt. Dan kan de bedrijfsarts 
gevraagd worden om te onderzoeken wat er aan de hand is en welke maatregelen nodig zijn om een spoedig 
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herstel en werkhervatting te bevorderen. De medewerker kan desgewenst, na overleg met zijn/haar 
directeur,  een afspraak maken met de bedrijfsarts. 

Arbodienst 
Het is van belang dat  de leidinggevende de arbodienst  voorziet van relevante informatie en een heldere 
vraagstelling voordat een medewerker wordt gezien door de bedrijfsarts of verzuimcoodinator . De bedrijfsarts en 
verzuimcoördinator  zijn de deskundige adviseurs. Zij adviseren over de medewerker over zij/haar  
arbeids(on)geschiktheid,  beperkingen en over de mogelijkheden tot snelle verbetering van de belastbaarheid. De 
leidinggevende neemt aan de hand van dit (zwaarwegende) advies zijn beslissing over de medewerker recht op 
ziekteverlof. Hierbij geldt: de leidinggevende is geen dokter en de dokter is niet de werkgever.  

 
Kan de medewerker niet verschijnen op consult bij de arbodienst? 
Indien je akkoord hebt van je leidinggevende, uiterlijk een dag eerder (24 uur,), kun je je afspraak verzetten.  
Belangrijk is dat je dit  24 uur van te voren aangeeft  bij de arbodienst. Als je dit zonder geldige reden niet doet 
kunnen de kosten van het consult op je salaris in mindering worden gebracht.  
 

Bedrijfsongeval of beroepsziekte? 
Er wordt door de bedrijfsarts ook onderzocht of er sprake is van een beroepsziekte. Hij/zij beoordeelt of er 
verwijzingen naar een speciaal ziekenhuis moet komen en of er melding gedaan moet worden bij het Centrum voor 
Beroepsziekten. In geval van een bedrijfsongeval zal melding worden gedaan bij de arbeidsinspectie.  
 

Arbeidsgezondheidskundig spreekuur 
Nadat er een gesprek tussen jou en je leidinggevende over mogelijk ontoereikende arbeidsomstandigheden is 
gesproken. Kan zowel jij als je leidinggevende de arbodienst Arbobutler nog om advies vragen. Het 
telefoonnummer: 0204687453. 
 

 
6. Registratie en administratie 

Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen draagt het bestuur zorg voor een nauwkeurige 
registratie en administratie van de afwezigheid van personeel, absentie door ziekteverzuim inbegrepen. Hiervoor 
maakt het bestuursbureau gebruik van het registratiesysteem Verzuimsignaal waarmee de volgende gegevens 
kunnen worden gegenereerd: 

 Het ziekteverzuimpercentage per medewerker per school in een bepaalde periode; 
 De gemiddelde ziekteverzuimduur in dagen per individu en per school in een bepaalde periode; 

 De ziekmeldingsfrequentie per medewerker en per school in een bepaalde periode; 
 Een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht, functie enzovoort. 

 

Overzicht 
Het bestuur maakt regelmatig een overzicht per school. Dit overzicht bevat algemene, geen individuele, 
verzuimgegevens, die in de directievergadering van de school worden besproken. De kengetallen van de eigen 
school worden gespiegeld aan die van vergelijkbare scholen en aan het landelijk gemiddelde. 
 
 
Opmerking 1: 
Informatie over landelijke ziekteverzuimcijfers is verkrijgbaar bij het Vervangingsfonds. Kijk op 
www.vfpf.nl. 
 
Opmerking 2: 
Behalve een voorwaarde voor een adequaat verzuimbeleid is de administratie en registratie van afwezigheid 
ook verplicht voor scholen in het primair onderwijs op grond van aansluiting bij het Vervangingsfonds. 
 

Evaluatie 
Indien van toepassing: jaarlijks maakt de arbodienst een analyse van het verzuim. Deze 

gegevens kunnen worden gebruikt bij de contractevaluatie ofwel bij aanpassing van de contractafspraken. Als de 
resultaten van de verzuimanalyse daartoe aanleiding geven, worden concrete acties afgesproken in een 

http://www.vfpf.nl/
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activiteitenplan. Eenmaal per jaar voert het bestuur van de onderwijsinstelling een evaluatiegesprek met de 
arbodienst over de verzuimcijfers per school en de uitvoering van het Arbo-jaarplan van het afgelopen jaar. 
 
Opmerking 1: 

Scholen en besturen kunnen ook een afspraak maken met de regioadviseur van het Vervangingsfonds om een 
verzuimanalyse te maken en knelpunten en mogelijke oplossingen rondom verzuim te bespreken.  
 
Opmerking 2: 

Ondersteuning door een arbodienst (vangnetregeling) of andere gecertificeerde deskundigen 
(maatwerkregeling) is meer dan een wettelijke verplichting. Het vormt de basis voor goede 
arbeidsomstandigheden en beheersing van het ziekteverzuim. 

 
7. Budgettering 

In de jaarlijkse begroting reserveert het bestuur een bedrag voor de kosten van de reguliere verzuimbegeleiding 
door de arbodienst. Daarnaast wordt een bedrag in de begroting opgenomen voor de kosten van inhuur van 
extra begeleiding bij re-integratie. De kosten die hiervoor de afgelopen jaren zijn gemaakt (al dan niet 
gesubsidieerd door het Vervangingsfonds), zijn hiervoor een indicatie. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
de hoogte van het verzuim in die jaren: was er sprake van veel of juist weinig langdurig verzuim. Vanzelfsprekend 
wordt bij de budgettering tevens rekening gehouden met de financiële situatie van het bestuur. 

 

 
8. Diversen   
 

Weer (wat) beter? 
Als je van mening bent weer gedeeltelijk of geheel te kunnen hervatten dan ben je verplicht dat direct aan te geven 
bij je leidinggevende. Er hoeft niet gewacht te worden op toestemming van de arbodienst. Het kan dat je 
leidinggevende van mening is dat er nog sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid.  
 

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
Indien je volledig arbeidsongeschikt bent en de bedrijfsarts en behandelend specialist zien geen mogelijkheden 
voor herstel in de komende vijf jaar, dan kun je een vervroegde WIA-beoordeling aanvragen bij het UWV. Als het 
UWV oordeelt dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent dan kunnen je leidinggevende en jij stoppen 
met re-integratie inspanningen. Je behoudt je recht op loondoorbetaling en ontvangt vervroegd een IVA-uitkering 
van het UWV.  

 

Ziek tijdens vakantie 
Als je tijdens vakantie ziek wordt en je wilt deze dagen niet als vakantiedagen aanmerken, dan kun je ziekteverlof 
aanvragen. Er is in de vakantieverlofregeling van de CAO opgenomen hoe wordt omgegaan met ziekte binnen de 
vakantie periode. 
 

 
Vakantie tijdens ziekte 
Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en je wilt met vakantie dan is dat alleen mogelijk met toestemming van 
je leidinggevende. Je leidinggevende kan de bedrijfsarts de opdracht geven voor een onderzoek en een advies. 
 

Frequent ziekteverlof 
Als je vaak een aanvraag om ziekteverlof bij je leidinggevende doet, dan maakt de leidinggevende samen met jou 
een probleemanalyse. Eventueel wordt de verzuimcoördinator of bedrijfsarts ingeschakeld om voor een onderzoek 
naar de oorzaak van het frequente verzuim en een advies. Frequent ziekteverlof is vaker ziek dan 3 keer per 12 
maanden.  
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5e ziekte 

De 5e ziekte is een veel voorkomende ziekte binnen het onderwijs die een risico kan zijn in de eerste 20 weken 
van een zwangerschap. Eenmaal de ziekte te hebben gehad, ben je auto-immuun en loop je gedurende 
zwangerschap geen risico meer. Middels een test bij de huisarts ( ook bij een eventuele zwangerschapswens) kan 
worden nagegaan of je de ziekte reeds hebt gehad en eventueel een risico loopt bij een zwangerschap. Ben je 
zwanger en heerst deze ziekte, ga dan zo spoedig mogelijk in gesprek met leidinggevende voor overplaatsing 
naar een ander vestiging gedurende de eerste 20 weken van de zwangerschap.   

Ziekte na zwangerschaps/ bevallingsverlof  

Wanneer een medewerkster na het aflopen van het zwangerschaps-/bevallingsverlof nog steeds klachten heeft, 
die aan de zwangerschap of bevalling zijn gerelateerd, en hierdoor niet haar werkzaamheden (volledig) kan 
oppakken, kan de werkgever van het UWV een vergoeding ontvangen. Echter, om in aanmerking te komen voor 
een vergoeding van het UWV moet aan 2 voorwaarden worden voldaan: 

 de klachten moeten zwangerschaps-/bevallingsgerelateerd zijn; 

 het verzuim moet direct aansluiten aan het zwangerschaps-/bevallingsverlof. 

Let hierbij specifiek op in het geval dat de medewerker na haar zwangerschaps-/bevallingsverlof nog 

een aantal weken vakantie opneemt en pas na deze vakantie meldt dat zij nog niet in staat is haar 

werkzaamheden op te pakken. Hierdoor komt de werkgever niet meer in aanmerking voor een 

vergoeding en betreft het een gewone ziekmelding. 

Medewerker en leidinggevende hebben voor het aflopen van het zwangerschaps-/bevallingsverlof contact over 
hoe het met de medewerker gaat en of zij ongeacht de vakantieplanning in staat zal zijn haar werkzaamheden 
op te pakken. Wanneer dit niet mogelijk is, dient er direct een ziekmelding te worden gemaakt en worden 
doorgegeven en wordt er een afspraak gepland bij de bedrijfsarts om te laten toetsen of de ziekmelding 
zwangerschaps-/bevallingsgerelateerd is. 

Bijzondere bepalingen: 

Arbeidsongeschikt ten gevolge van een arbeidsongeval 

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden voor de werkgever. 
Ongevallen tijdens woon/werkverkeer vallen niet onder het begrip arbeidsongeval. Het gaat om ongevallen die 
lichamelijk letsel of schade hebben veroorzaakt aan de medewerker tijdens het werk. De leidinggevende moet 
direct de HR Adviseur op de hoogte stellen van het ongeval. Indien er sprake is van ziekenhuisopname of in het 
ergste geval overlijden als gevolg van het arbeidsongeval wordt door de HR Adviseur een melding gemaakt bij de 
Arbeidsinspectie. 

Ziekte bij gezinsleden 

Het is niet toegestaan dat een medewerker ziekteverlof aanvraagt bij (plotseling) optredende probleemsituaties 
bij de verzorging van kinderen, partners of andere familieleden. Als deze situatie zich voordoet moet de 
medewerker contact op nemen met de leidinggevende en samen naar andere mogelijkheden kijken waarvan de 
medewerker gebruik van kan maken. Hierbij kan gedacht worden aan calamiteitenverlof, zorgverlof, 
verlofbudget, etc.' 
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Onrechtmatig verzuim 

Als achteraf is gebleken dat een medewerker onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voor het 
aanvragen van ziekteverlof wordt deze periode als ongeoorloofd verzuim gekenmerkt. De werkgever zal de 
periode verrekenen met het salaris. Tevens krijgt de medewerker een officiële waarschuwing van de werkgever. 
Bij herhaling zal dit gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie. 

Regres 

Wanneer het ziekteverlof wordt veroorzaakt door een ongeval veroorzaakt door derden ( bijv. een aanrijding) 
kan de werkgever overgaan tot regres. Dit betekent dat de werkgever de kosten gedurende het ziekteverlof gaat 
verhalen bij (de verzekering van) de veroorzaker. Hiervoor zal de werknemer de werkgever informatie moeten 
verstrekken omtrent de oorzaak van het ziekteverzuim. Het regres wordt uitgevoerd door een externe 
organisatie, waarbij de werkgever de werknemer vraagt akkoord te gaan met afstemming en 
informatievertrekking naar deze organisatie.  
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Bijlage 1: Protocol bij ziekte en re-integratie. 
 
Doel 
Voor zowel je leidinggevende als jou medewerker ligt er een helder protocol waar beiden zich bij ziekte aan dienen 
te houden.  
 

Algemene verplichtingen medewerker 
 De medewerker dient gedurende alle werkdagen er voor te zorgen dat hij/zij voor 10.00 uur en tussen 

12.00 en 16.00 uur persoonlijk bereikbaar is voor de leidinggevende, tenzij dit door doktersbezoek of 
medische behandeling niet mogelijk is. Uiteraard heeft de medewerker dit dan vooraf met de 
leidinggevende afgesproken. 

 Er wordt vanuit gegaan dat de medewerker bereikbaar is op het adres en telefoonnummer dat in het 
personeelsinformatiesysteem vermeld staat. Indien de medewerker tijdens zijn/haar 
arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft of verpleegd wordt of wanneer zijn/haar 
verpleegadres of telefoonnummer wijzigt, dan geeft hij/zij dit zo spoedig mogelijk door aan de 
leidinggevende.  

 Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming 
van de bedrijfsarts en overleg met het bestuur van de onderwijsinstelling of je leidinggevende van de 
school. Je dient  veranderingen in je situatie door aan de leidinggevende en (indien al van toepassing) 
de arbodienst. 

 Je werkt mee aan een spoedig herstel en doet er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn het werk 
te hervatten. Adviezen van de arbodienst dienen te worden opgevolgd. 

 

Algemene verplichtingen werkgever 
 Je werkgever verricht alle re-integratie-inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht 

om jou snel weer aan het werk te helpen in de eigen organisatie. 
 Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen andere passende arbeid in 

de eigen organisatie voor handen is bevordert je werkgever het inzetten van jou, naar een voor jou 
passende arbeid, bij een andere werkgever. 

 

Verzuimprotocol – vanaf dag 1 

1. Als je vanwege ziekte niet kan werken, vraag je telefonisch ziekteverlof aan bij je leidinggevende of de 
plaatsvervanger op de eerste dag van het ziekteverzuim. Ziekmelding per e-mail, sms e.d. is niet toegestaan. 
Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk voor 8  uur ’s ochtends zodat je 
leidinggevende tijdig voor vervanging kan zorgen. 

2. Je leidinggevende informeert naar de gevolgen die de ziekte heeft voor het werk, verwachte duur enzovoort, 
en maakt een vervolgafspraak met jou voor een volgend contact. Zo kan in overleg met jou bepaald worden wat 
over het verzuim aan het onderwijsteam, leerlingen en ouders wordt medegedeeld. Er vindt eventueel een 
gesprek plaats samen met de verzuimcoördinator om afspraken te maken over passend werk. 

3. Je leidinggevende zorgt er voor dat de melding op de 1e dag van het ziekteverzuim wordt doorgegeven aan 
het administratiekantoor Groenendijk.  

4. Een zieke leerkracht zorgt, voor zover redelijkerwijs verlangd kan worden, er voor dat de vervangende 
leerkracht zo spoedig mogelijk over een lesprogramma beschikt en over alle informatie die nodig is om de lessen 
te kunnen overnemen. 

5. In de eerste 6 weken van het verzuim is er in ieder geval minimaal wekelijks contact tussen jou en je  
leidinggevende. Wanneer je in staat bent om de school te bezoeken dan vindt persoonlijk contact bij voorkeur op 
de school plaats. 

6. Na verloop van tijd, doch uiterlijk in de 3e week van het verzuim, wordt er door de verzuimcoördinator contact 
opgenomen met je werkgever en indien nodig met jou en kun je opgeroepen voor consult bij de arbodienst. Je 

dient aan deze oproep gevolg te geven. (Het moment van dit 1e consult met de arbodienst hangt af van de aard 

van het verzuim.) 
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7. Je leidinggevende ontvangt uiterlijk in de 6e ziekteweek een probleemanalyse met advies van de arbodienst. 
Je leidinggevende zorgt dat jij  hiervan ook een exemplaar krijgt. De probleemanalyse wordt door jou en je  
leidinggevende in dien nodig aangevuld met relevante informatie, om zo een compleet beeld te krijgen van de 
oorzaken van jouw  verzuim. 

8. Als sprake is van duurzaam benutbare mogelijkheden (mogelijkheden re-integratie) stellen jij en je 
leidinggevende uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de probleemanalyse een plan van aanpak voor re-
integratie op. Je leidinggevende zal je in de week van de ontvangst van de probleemanalyse uitnodigen voor een 
gesprek. Je kunt je op het gesprek voorbereiden door bijlage 2:  “ Ik ben ziek. Wat nu? ” (wordt door je 
leidinggevende verstrekt) en de probleemanalyse te lezen. 
Jij en je leidinggevende voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in het plan van aanpak. Ook als er 
geen benutbare mogelijkheden zijn, en geen re-integratieactiviteiten mogelijk zijn, legt je leidinggevende dit 
gemotiveerd vast.  Je leidinggevende bespreekt minstens eenmaal per maand met jou de voortgang. Graag 
het plan van aanpak aanleveren bij de arbodienst., zodat zij het kunnen opbergen in het dossier van de 
betrokkene.  

9. Je leidinggevende legt vanaf de 1
ste

 dag van verzuim een re-integratiedossier aan dat alle gegevens, 
documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim, de diverse 
afspraken, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen activiteiten. 

10. De arbodienst voert regelmatig overleg (consulten) met jou  om de uitvoering van het Plan van aanpak te 
volgen en te stimuleren. In zijn algemeenheid is aan de vereiste regelmaat voldaan bij een consult eens in de 6 
weken. De frequentie van de contacten jou zijn afhankelijk van je situatie en de afspraken die er met je 
leidinggevende zijn gemaakt. 

11. Jij en je leidinggevende overleggen minimaal eenmaal per 6 weken om te bepalen of alle afspraken in het 
Plan van aanpak zijn nagekomen, en of het Plan van aanpak nog aansluit op jouw de situatie. Indien nodig wordt 
de frequentie van de afspraak bijgesteld. Wanneer er ander afspraken worden gemaakt, dient dit verslag gelegd 
te worden in het document Bijstelling Plan van aanpak. 

12. Bij een vastgelopen re-integratie of voor aanvullend advies kan zowel jij als je leidinggevende advies 
inwinnen bij verzuimcoördinator  van de Arbodienst. De verzuimcoördinator maakt een onafhankelijke en 
objectieve analyse van de stand van zaken rond het verzuim en adviseert hoe de re-integratie weer vlotgetrokken 
kan worden. 

13. In de 42ste week van het verzuim meldt het administratiekantoor Groenendijk verzuim aan UWV. Het 
UWV informeert je werkgever over rechten en plichten, en over financiële risico´s die instroom in de WIA met 
zich meebrengt. 

14. Tussen de 10e en uiterlijk de 13e maand van het verzuim kan de werkgever een Preadvies WIA laten 
uitvoeren door een gecertificeerd arbeidsdeskundige. In het advies wordt de kans op instroom in de WIA 
onderzocht. Voor dit onderzoek is, onder bepaalde voorwaarden, via het Participatiefonds een subsidie 
beschikbaar. Voor meer informatie kun je hierover contact opnemen met de arbodienst. 

15. Aan het eind van het 1e ziektejaar (geen vast tijdstip, veelal tussen de 46ste en 52ste ziekteweek) evalueren 
jij en je leidinggevenden de geleverde re-integratie-inspanningen. De evaluatie wordt door je leidinggevende 
schriftelijk vastgelegd. In dit verslag wordt door je leidinggevende opgenomen: de terugblik, de uitkomsten van de 
evaluatie, het afgesproken doel voor het 2e ziektejaar en de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken.  
Mogelijk vindt er een onderzoek plaats door een arbeidsdeskundige om te bepalen welke re-integratieactiviteiten 
het meest effectief zijn voor het tweede ziektejaar. Over het gedeelte waarvoor je ziek geregistreerd staat ontvang 
je vanaf dit moment nog maar 70% van je salaris. Je wordt hier per brief over geïnformeerd door je 
administratiekantoor.  (Zie ook pagina 6 van dit verzuimbeleid) 

 

16. Rond de 87ste ziekteweek evalueert de arbodienst op basis van de contacten met jou en je leidinggevende 
het verloop van de re-integratie (1e en/of 2e spoor). De arbodienst beschrijft dit in een Actueel Oordeel, onderdeel 
van de probleemanalyse. 
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17. In de 87ste ziekteweek evalueert jij en je leidinggevende samen het plan van aanpak. De evaluatie 
wordt aan het plan van aanpak toegevoegd. 

18. In de 89ste ziekteweek overhandigt of stuurt je leidinggevende jou het complete re-integratiedossier. Dit 
dossier bevat minimaal de probleemanalyse, het plan van aanpak, het actueel oordeel, de evaluaties en de 
eventuele bijstellingen van het re-integratieplan. Je leidinggevende maakt een kopie voor zichzelf en overhandigt 
of stuurt jou de originele exemplaren. De arbodienst stuurt jou de medische informatie rechtstreeks. 

19. UWV stuurt jou  in de 89e week de formulieren toe voor het aanvragen van een WIA uitkering. Uiterlijk in de 
91ste ziekteweek lever je bij UWV deze aanvraag in, inclusief het complete re-integratieverslag (re-
integratiedossier en medische informatie). Je leidinggevende bewaakt het juist uitvoeren van deze aanvraag of 
schakelt hiervoor de Arbodienst in. 

20. Tussen de 91e en de 103de week beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van jou en je 
leidinggevende (werkgever). Worden deze inspanningen door UWV als voldoende beoordeeld dan volgt een 
keuring conform de WIA. 

21. Worden de inspanningen van je werkgever door UWV als onvoldoende beoordeeld (loonsanctie) dan dienen 
jij en je werkgever er alles aan te doen alsnog aan deze inspanningen te voldoen. Daarna (uiterlijk na 1 jaar) wordt 
opnieuw een beoordeling bij UWV aangevraagd voor de WIA. 

22. Voor de aanvraag WIA hebben jij,  je werkgever (leidinggevende) en Arbodienst weergegeven wat de laatste 
stand van zaken is.  Let op: het plan van aanpak hoeft natuurlijk nog niet klaar te zijn. Zolang het einddoel van de 
re-integratie nog niet is bereikt, moeten jij en je leidinggevende  hieraan blijven werken met behulp van het plan 
van aanpak. Deze verplichting loopt door zolang het dienstverband bestaat. 

23. Na 24 maanden verzuim kan bij jouw voortdurende arbeidsongeschiktheid je werkgever overgaan tot ontslag 
op grond van ziekte. Dit is alleen mogelijk wanneer UWV de inspanningen van je werkgever als voldoende heeft 
beoordeeld, en er uit de WIA-beschikking blijkt dat er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage 
(loonverlies) van meer dan 35%. Ook moet duidelijk zijn dat geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden. Voor 
overige bepalingen rondom ontslag op grond van ziekte wordt verwezen naar artikel 20 BZA.  
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Bijlage 2: Ik ben ziek en wat nu? 
 
 

Doel 
Handleiding  wanneer je een aanvraag tot ziekteverlof doet. 
 
1. Als je door ziekte niet in staat bent om je eigen werk uit te voeren, dan kun je ziekteverlof aanvragen. Ga eerst  
voor jezelf na welke (andere) werkzaamheden of taken je nog wel kunt doen. 
 
2. Minstens een 45 minuten voor het begin van je werktijd (of eerder als hier schoolspecifieke afspraken over zijn 
gemaakt) neem je zelf contact op met je leidinggevende. Als je geen contact krijgt met je leidinggevende of 
zijn/haar vervanger dan bel je met bestuursbureau van ABSA.  Je blijft ook dan contact zoeken met je 
leidinggevende. Je eerste verzuimdag is ook de eerste dag van je re-integratie.  
 
3. Je leidinggevende beoordeelt of je recht hebt op (gedeeltelijk) ziekteverlof. Daarvoor heeft hij/zij informatie van 
jou nodig over je beperkingen en je mogelijkheden voor aangepast of vervangend werk. Je leidinggevende bepaalt 
niet of je ziek bent maar moet vaststellen of en in welke mate je arbeids(on)geschikt bent. Daarom stelt hij/zij jou 
een aantal vragen om te beoordelen of hij/zij jou (voorlopig) ziekteverlof met recht op loondoorbetaling kan 
verlenen. Je bent niet verplicht om medische informatie te geven. Denk daarom alvast na over de volgende 
vragen: 

 Wat zijn je beperkingen en waarom kun je hiermee niet werken? 
 Welke mogelijkheden heb je wel, wat is je belastbaarheid, welke werkzaamheden kun je wel verrichten? 
 Wat is je verwachting ten aanzien van herstel? 

 
4. Je leidinggevende is verplicht om vanaf je ziekteverlofaanvraag samen met jou na te gaan welke activiteiten je 
wel kunt verrichten. Hij zorgt voor aanpassingen in je eigen werk of voor vervangend werk op je school, een 
andere school of bij een andere werkgever.  
 
5. Samen maak je duidelijke afspraken over passende arbeidstaken, arbeidstijden, de arbeidsplek en hoe lang je 
dat passend werk gaat doen.  
 
6. Als er een medisch advies nodig is raadpleegt je leidinggevende in overleg met jou de bedrijfsarts of 
verzuimcoördinator. Je kunt dan op het spreekuur worden opgeroepen.  
 
7. Minimaal één keer per week informeer je zelf je leidinggevende over je arbeids(on)geschiktheid, de 
behandeling en het herstel. Als het kan spreek je af op school. 
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Bijlage 3: Protocol werkhervatting 
 

Doel 
Informatie wanneer je in staat bent  je eigen werk weer geheel of gedeeltelijk uit te voeren.  
 

Verzuim < 6 weken 

1. Wanneer je na ziekteverzuim je werkzaamheden wilt gaan hervatten, dient dit minimaal een dag van 
tevoren met je leidinggevende worden besproken. 

2. Bij twijfel over je arbeidsgeschiktheid kan je leidinggevende je oproepen voor een consult bij de 
verzuimcoördinator of de bedrijfsarts, voor advies over je werkhervattingsmogelijkheden. 

3. Na een positief oordeel van de arbodienst kun je de  werkzaamheden hervatten, eventueel begeleid. 

4. Je leidinggevende zorgt voor melding van het herstel aan de arbodienst. 

 

Verzuim > 6 weken 

1. Middels de arbodienst wordt je leidinggevende ingelicht over de datum van werkhervatting en eventuele 
beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. 

2. Werk kan worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie en in een andere, passende functie. Het 
einddoel en de duur van het re-integratieproces moet worden omschreven. Dit geldt ook voor therapeutische 
werkhervatting. Hieraan is geen zogenaamde loonwaarde verbonden en je blijft in formele zin ziek. In dit geval 
blijft de arbodienst je begeleiden. Arbeidstherapeutisch werken is nauw omschreven in het BZA, artikel 13. 

NB1: Bij hervatting van de werkzaamheden houden de verzuimende medewerker en 
schoolleidinggevende altijd een werkhervattingsgesprek waarin de oorzaak en het verloop van het 
verzuim aan de orde komen. Zie bijlage 3. 

NB2: Een volledige herstelmelding betekent dat je je eigen functie volledig uitoefent qua taken en omvang, dus 
alle lesgevende én alle niet lesgebonden taken. 
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Bijlage 4: Leidraad voor leidinggevende voor een 
werkhervattinggesprek 

1. Plan het tijdstip van het gesprek op de eerste dag van de werkhervatting. 

2. Als je zelf niet aanwezig bent, regel dan vooraf wie het gesprek overneemt. 

3. Neem de tijd voor het gesprek en zorg voor een rustige omgeving. 

4. Raadpleeg van tevoren de vastgelegde informatie. 

5. Begin het gesprek met een sympathiek welkomstwoord. 

6. Geef het doel van het gesprek aan en licht toe wat er op de “agenda” (punt 7 t/m 10) staat. Vraag of je 
medewerker nog punten heeft en voeg deze toe. 

7. Informeer naar het verloop van de ziekte en eventuele problemen in de uitoefening van het werk. 

8. Vertel wat er is veranderd tijdens de absentie. 

9. Maak werkafspraken voor de korte en lange termijn en leg deze verslag in (bijstelling) Plan van aanpak. 

10. Vat het gesprek samen en plan eventueel een volgend gesprek. 

11. Na het gesprek: 
 Bedenk goed of je medewerker niet te vroeg of met een te zware urenlast begint; - 

zorg ervoor dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd; 
 Leg belangrijke informatie vast. 
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Bijlage 5: Formulier (telefonisch) verzuimgesprek bij 
ziekmelding 
 
Naam 
medewerker:………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum gesprek: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum aanvraag ziekteverlof: …………………………………………………………………............................................ 
Functie van medewerker / aantal uren p/week: ……………………………………………………………………… 
 
Wat is volgens je medewerker de reden dat hij/zij  niet (volledig) kan werken? 
Lichamelijk/psychisch/werk (omstandigheden/conflict)/privé(gezondheid familie, financieel/anderszins) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Acht je medewerker  zich in staat (gedeeltelijk) het eigen werk te verrichten? (uren en/of taken) 
Zo ja, welke taken wel en niet. Zo nee, waarom niet? Vraag naar mogelijkheden en vertaling naar werk. Overleg over 
oplossen van evt. belemmeringen 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
Acht je medewerker zich in staat om aangepaste werkzaamheden te verrichten? (uren en/of taken)   
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Vraag naar mogelijkheden en vertaling naar werk. Overleg over oplossen van evt. 
belemmeringen 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Werkt je medewerker op dit moment gedeeltelijk in eigen werk of aangepast werk? 
Zo ja, wat zijn uren en taken? Zo nee, waarom niet? Het kan zo zijn dat je medewerker op dit moment gedeeltelijk zijn 
eigen werk of ander werk doet ondanks de ziekmelding. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Wat heeft je medewerker gedaan om het  herstel te bespoedigen ? 
Huisarts/specialist/behandeling/oplossen evt. andere problemen 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
Wat kan je werkgever doen om het herstel te bespoedigen? 
Aanpassen werkplek/taken/uren/vervoer regelen/hulpverlening ondersteunen (SPV, BMW, FT, coach etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
Wanneer verwacht je medewerker weer volledig te kunnen werken? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Heeft de aanvraag te maken met het werk of zijn er andere oorzaken?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
Is er sprake van een ongeval? (werk of privé) Bij schuld derden mogelijk regres. 
 



Pagina 20 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Zijn er bijzondere omstandigheden? (Is je medewerker bekend bij het UWV of is er een ander  
recht op een uitkering) Indien onduidelijk voorleggen aan arbodienst! 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Verblijft je medewerker op een ander adres dan het huisadres? (ziekenhuis, ouders, vrienden, etc.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
Visie van jou als leidinggevende op aanvraag ziekteverlof/mogelijkheden om te werken: Geschikt 

eigen/aangepast werk? Zijn jullie het eens/oneens? Waarom/waarover? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Afspraken van jou en je medewerker: 
Wanneer hervatten/eigen-ander werk/aantal uren/aanpassingen 
 

1. Werkafspraken: …………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 
2. Vervolgcontact: …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Is consult bij verzuimcoördinator/ bedrijfsarts gewenst? JA / NEE 
 
Indien JA: vraagsteling voor de verzuimcoördinator/ bedrijfsarts: 
Vraagstelling; wat wil je weten om verder te kunnen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Contactgegevens leidinggevende: 

Naam:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
.. 
Telefoonnummer/e-mailadres: …………………………………………………………………………………………. 
Datum:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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Bijlage 6: Formulier voor een beschikbaar gesprek  
 
Naam 
medewerker:………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum gesprek: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Functie van medewerker / aantal uren p/week: ……………………………………………………………………… 
 

Overzicht data verzuim (zie overzicht verzuimsysteem) 
Eerste ziekte dag Hersteld  verzuimduur Oorzaak 
    

    

    

 
Wat is volgens je medewerker de oorzaken die gelegen liggen aan de verzuimmeldingen? 
(Lichamelijk/psychisch/werk (omstandigheden/conflict/ motivatie)/privé(gezondheid familie, financieel/anderszins)) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
Welke initiatieven heeft je medewerker ondernomen om zijn/haar  herstel te bevorderen? 
(Huisarts/specialist/behandeling/oplossen evt. andere problemen) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Wat  heeft je medewerker gedaan om op de volgende gebieden de situatie/ zijn werkvermogen  positief te 
beïnvloeden?  
(Een doelgericht plan van aanpak) 
 

 Prive: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
.. 

 
 Werk: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
 Medisch: ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
 

Welke ondersteuning zou er nog meer ingezet kunnen worden om het herstel van je  medewerker te bespoedigen? 
(Vraag naar mogelijkheden en vertaling naar werk. Overleg over oplossen van evt. belemmeringen. Denk ook aan 
coaching, timemanagement, activeren, weerstrand opbouwen, etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Wat kan je  als leidinggevende (werkgever) doen om het  herstel van je  medewerker te bespoedigen? 
(Aanpassen werkplek/taken/uren/vervoer regelen/hulpverlening ondersteunen (coaching, SPV, BMW, FT, etc.)) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
  
Is er sprake geweest van een ongeval? (werk of privé) 
(Bij schuld derden mogelijk regres.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Visie van jou als leidinggevende op oorzaken die gelegen liggen in het verzuim? 
(Geschiktheid eigen werk/ leidinggevende en medewerker het eens/oneens? Waarom/waarover?) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Visie van jou  als leidinggevende op inzetten interventies die verder verzuim kan voorkomen? 
(Opleiding, functie aanpassing, meedenken organisatie privé -leven, aanbieden arbodienst) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
Afspraken van jou en je en medewerker: (concreet plan van aanpak) 
(Het verzuim moet naar beneden/ afspraken gemaakt, omtrent gezond leef- en werkgedrag) 
 

 Werkafspraken: …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 

 Privé gebied:……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………
.. 

 
 Medisch gebied:..………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
 Vervolgcontact: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Is consult bij verzuim coördinator/ bedrijfsarts gewenst? JA / NEE 
 
Indien JA: vraagsteling voor verzuimcoördinator/ bedrijfsarts: 
(Vraagstelling; wat wil je weten om verder te kunnen?) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
Contactgegevens leidinggevende: 

 
Naam:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
.. 
Telefoonnummer/e-mailadres: …………………………………………………………………………………………. 
Datum:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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Bijlage 7: Leidraad voor huisbezoek 

1. Eerst een afspraak maken. Dit bezoek is niet bedoeld voor controle. Je medewerker en (eventueel) 
gezinsleden moeten in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op uw komst. 

2. Bereid je voor op het bezoek: 
 Verzamel informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega's, verzuimkaart); 
 Neem desgewenst informatie over de organisatie mee voor de zieke (verslagen, mededelingen); 
 Neem een kleine attentie mee. 

3. Benut het bezoek om meer achtergrondinformatie te verzamelen en de situatie beter in te kunnen schatten. 
Een aantal punten van de checklist bij ziekmelding komt wellicht weer aan de orde: is er hulp nodig, wat zijn de 
verwachtingen? 

4. Laat je medewerker aan het woord. 

5. Probeer te achterhalen of meer contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. 

6. Zijn er andere manieren om de binding met de organisatie te houden? 

7. Leg na het bezoek belangrijke informatie vast. 


