
Wat mag je als leidinggevende 

vragen aan je verzuimende 

medewerker?

Wat mag de bedrijfsarts delen met de 
leidinggevende tijdens verzuim?

• Zijn er werkzaamheden die overgenomen kunnen worden?

•  Zijn er lopende afspraken of werkzaamheden die nog niet gedaan zijn? Zo ja, op welke manier kunnen we dit samen ondervangen?

• Wanneer verwacht je weer (gedeeltelijk) inzetbaar te zijn?

• Wanneer hebben we weer contact/vervolgafspraak?

• Valt jouw aanvraag verzuimverlof onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet?

   Hierbij hoeft de medewerker niet aan te geven onder welke bepaling het verzuim valt.

• Houdt het verzuimverlof verband met een arbeidsongeval?

•  Is er sprake van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid)?

• Wat is het telefoonnummer en (verpleeg)adres waar je bereikbaar bent?

• Wat kan je nog wel doen?

• Wat is precies de reden van je verzuimverlof?

• Waarom vraag je verzuimverlof aan?

• Wat mankeert je?

• Waardoor komt het?

• Ligt de oorzaak in je privésfeer?

• Wat is er gebeurd?

• Dit heb ik ook weleens gehad. Ben je al naar de fysio geweest?

• Ik kan me voorstellen dat een ergo coach kan helpen, zullen we dat eens proberen?

• Vind je het fijn om naar bedrijfsmaatschappelijk werk te gaan?

•  De werkzaamheden die de medewerker nog of niet meer kan doen 

(functionele beperkingen, restmogelijkheden en gevolgen voor het soort 

werk dat de medewerker nog wel kan doen)

• De verwachte duur van het verzuim

• De mate waarin de medewerker arbeidsongeschikt is

•  Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die je in 

het kader van de re-integratie moet treffen.

•  Informatie over de gezondheid van de verzuimende 

medewerker. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim.

  Noteer (nieuwe) 
afspraken ten aanzien van 

werkhervatting altijd in je plan van 
aanpak en stel deze bij waar nodig.

  Zit je nog op koers en verandert je plan 
van aanpak niet? Noteer dan alleen dat je de 
medewerker hebt gesproken op de desbetreffende 
datum. Geef dan aan dat er geen wijzigingen zijn in 
het huidige plan van aanpak.

  Alle informatie die je noteert in het 
verzuimsysteem moet doelmatig zijn. 

Dit betekent dat de informatie 
noodzakelijk is in het kader 

van re-integratie.
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• Hoe gaat het met je?

• Wat kan ik eraan doen om je te helpen?

• Wat kun je er zelf aan doen om weer inzetbaar te worden?

• Hoe kunnen we je het beste ondersteunen?

• Is er iemand anders die je kan ondersteunen?


