
Ter ondersteuning van de leidinggevenden 

bij dit beleid zijn de volgende documenten 

beschikbaar: 

- Verzuimprotocol 

- Gespreksleidraad verzuimgesprek 

- Werkhervattingsplan 

 

 Oplossingsgericht verzuimmanagement  

 

 
Wat is het?  
Oplossingsgerichte benadering; ‘De juiste zorg, op het juiste 
moment, door de juiste zorgverlener.  

 

 

 
De basis 
Rijn IJssel wil een optimale verzuimbegeleiding bieden met een 
integrale aanpak. De leidinggevende, fungeert als casemanager. 

Voor een goede uitvoering van het beleid zijn drie elementen van 
belang: 1. Vakkennis, 2. Kennis van wet- en regelgeving (het 

wat) 3. Vaardigheden op het gebied van open en transparante 

communicatie (het hoe). Een oplossingsgericht verzuimgesprek 
richt zich niet op de ziektediagnose (is in AVG niet toegestaan), 

en heeft de 4 v’s, vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid 
en volwassenheid als basis. De focus ligt op:  

- De overdracht van lopende werkzaamheden.  

- De mate van mobiliteit van de medewerker.  
- Samen zoeken naar maatwerkondersteuning.  

Door niet in gesprek te zijn over de diagnose maar over de mate 
van mobiliteit wordt oordeelsvorming over de medische reden 

van verzuim voorkomen.  
 

Uitgangspunten   
Een oplossingsgerichte verzuimaanpak gaat er van uit dat: 
- Iedere medewerker wil werken. 

- Iedere medewerker medeverantwoordelijk is voor de eigen 
  inzetbaarheid en het pro-actief voorkomen en oplossen van 

  zijn verzuim.   

 

Hoe werkt het?    
Niet het ziek zijn (de klachten) maar de mobiliteit van 
medewerker staat centraal in deze verzuimaanpak. We 

werken daarom met mobiliteitscodes.  

Mobiliteitscodes  

M1: niet mobiel. Geen arbeidsmogelijkheden tot een 

bepaalde datum.   

M2: vandaag niet mobiel. Vandaag geen 

arbeidsmogelijkheden, kan morgen anders zijn. 

M3: mobiel. Arbeidsbeperkt voor zijn eigen functie, met 

mogelijkheden voor passend werk.   

M4: mobiel. Met mogelijkheden om gedeeltelijk  

in het eigen werk te werken.      

        

       En dan? 

 

Werkwijze  

Een medewerker meldt zich altijd persoonlijk en telefonisch ziek bij zijn leidinggevende. De leidinggevende bespreekt met de medewerker de situatie en de mate 
van mobiliteit van de medewerker. Samen stemmen zij af over te nemen maatregelen in relatie tot ondersteuning van de medewerker én de voortgang van het 
werk. Er wordt altijd een vervolgafspraak gepland (belafspraak of gesprek op de werkplek). Uitgangspunt is om de medewerker zodra dat voor hem mogelijk is 
(afhankelijk van de mate van mobiliteit) uit te nodigen om naar de werkplek te komen om met de leidinggevende te praten over het ontstane probleem, namelijk; 
de medewerker kan niet aan zijn verplichtingen jegens Rijn IJssel voldoen. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen werken medewerker en leidinggevende 
samen en bespreken zij hoe zij hieraan, ieder vanuit de eigen rol, kunnen bijdragen en welke ondersteuning er vanuit de werkgever nodig is. Er is sprake van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Afspraken worden vastgelegd in een werkhervattingsplan.  
 

Verantwoordelijkheden leidinggevende 
- Voert een gesprek met de medewerker over de mate van mobiliteit en de benodigde ondersteuning. Focus ligt op de re-integratie van de medewerker, niet op de 

medische context.  

- Luistert naar de oorzaak die de medewerker noemt als reden om niet te komen werken en velt geen oordeel over de verzuimreden.  

- Vraagt om het toestandsbeeld van de medewerker dat wil zeggen dat hij vraagt naar de conditie van een medewerker aan de hand van zijn mobiliteit zonder te 
vragen naar een diagnose.  

- Vraagt en bespreekt met de medewerker de informatie die nodig is om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen, dit betreft verwachte duur van het verzuim 
en lopende werkzaamheden.   

- Levert goede zorg voor de medewerker, door direct met hem in gesprek te gaan over eventueel te bieden ondersteuning en overdracht van werkzaamheden die 
niet kunnen worden uitgevoerd. Uiterlijk in de tweede week is er een werkhervattingsplan opgesteld (bij ontbreken hersteldatum).   

- Geeft aandacht en begeleiding aan de medewerker op het moment dat er geen arbeid kan worden geleverd. Bespreekt op structurele basis met de medewerker 
welke ondersteuning noodzakelijk is en – na advies van de bedrijfsarts – welke werkzaamheden eventueel kunnen worden opgepakt in relatie tot de belastbaarheid 
van de medewerker. Dit wordt gedaan tot dat er sprake is van een volledig herstel.  

- Zorgt voor een juiste uitvoering van het verzuimbeleid en de daarbij behorende protocollen binnen de kaders die de wetgeving hiervoor geeft.   

- Heeft de leiding in de verzuimbegeleiding. Roept advies en hulp van experts in, met name als herstel- en re-integratie moeizaam verlopen.   

- Formuleert een heldere vraagstelling ten aanzien van arbeidsmogelijkheden richting bedrijfsarts dan wel adviseur Arbeid en Gezondheid. 

Verantwoordelijkheden medewerker 

- Is verantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject en doet er alles aan om zo snel mogelijk weer in de eigen functie te werken.  

- Bespreekt de gewenste ondersteuning en de ‘op te vangen’ werkzaamheden met de leidinggevende. Bespreekt, na advies van de bedrijfsarts, welke taken kunnen 
niet en welke wel uitgevoerd worden in de eigen functie.   

- Vervult een actieve rol voor het vinden en aanvaarden van (op dat moment) passend werk.   

- Zorgt ervoor dat er zo snel als mogelijk samen met de leidinggevende een werkhervattingsplan is opgesteld, de re-integratie start vanaf de eerste ziektedag.  

- Verstrekt alle nodige (medische) informatie aan de bedrijfsarts, vanuit de verplichting mee te werken aan de re-integratie.  

- Is actief in het opvolging geven aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.  

Verantwoordelijkheden bedrijfsarts:  

- De leidinggevende en/of medewerker adviseren over functionele beperkingen, restmogelijkheden, verwachte duur van het verzuim, mate van mobiliteit > 
arbeidsmogelijkheden. Richt zich op het vaststellen en communiceren van de arbeidsmogelijkheden.  

- Neemt het medisch beroepsgeheim in acht.    

- Koppelt het advies mondeling en schriftelijk terug aan de leidinggevende en medewerker.   

- Ondersteunt de medewerker bij terugkeer op de werkvloer, in het eigen werk.  

- Draagt actief bij aan een kwalitatief goed, dat wil zeggen, gericht op preventie, SMT-overleg in de diverse organisatieonderdelen.  

Aanvullende ondersteuning voor leidinggevenden:  

- HR adviseur: monitoring, signalering, coaching en advisering van de leidinggevenden, voorbereiding SMT-overleg. 

- Adviseur Arbeid en Gezondheid: coaching en advisering van de leidinggevenden.  

Aanvullende ondersteuning voor medewerkers:    

- Adviseur Arbeid en Gezondheid: preventieve advisering en ondersteuning voor medewerkers. 

- Bedrijfsarts. In het geval er twijfels zijn over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot de arbeid kan, in 

overleg met de bedrijfsarts, een second opinion worden aangevraagd.  

- Breed ondersteuningsaanbod in Vitaal Vooruit (zie Plein). 

- HR-adviseur. 

- Vertrouwenspersoon.  

 

 

 

Tijdens het eerste contact wordt de mate van mobiliteit vastgesteld en op basis daarvan wordt een vervolgafspraak ingepland. Bij M1 en M2 is dat een belafspraak. Bij M3 en M4 een 

afspraak op de werkplek. Bij M4 liefst nog dezelfde dag. Zodra er sprake is van M3 maken leidinggevende en medewerker een werkhervattingsplan.   

Werken; iedereen wordt er beter van!  


