
 Oplossingsgericht verzuimmanagement  

 

 
Wat is het?  
Oplossingsgerichte benadering; ‘De juiste zorg, op het juiste moment, 

door de juiste zorgverlener.  
 

 

 

 

 

De basis 
Bij oplossingsgericht verzuimmanagement gaat het niet om het ziek zijn, 

de diagnose is geen onderwerp van gesprek. We richten ons op hetgeen 
er nodig is en de ondersteuning die daarbij gewenst is om te herstellen. 
 

Focus op het in contact blijven over:   
- de mate van mobiliteit 
- de gewenste ondersteuning / interventies 
- de overdracht van lopende werkzaamheden 
 

Uitgangspunt 
Uitganspunt is dat je als medewerker verantwoordelijk bent voor je 

eigen inzetbaarheid en er, als je ziek bent, alles aan doet om weer snel 
inzetbaar te zijn. Je leidinggevende is er om je daarbij te ondersteunen 

en met je mee te denken. 

 

 

 

Hoe werkt het? 

Niet het ziek zijn (de klachten) maar de mate waarin je mobiel bent 

staat centraal in deze verzuimaanpak. We werken daarom met 

mobiliteitscategorieën:  

De mobiliteitscategorieën zijn: 

Niet mobiel.  
Geen arbeidsmogelijkheden tot een bepaalde datum.   

Vandaag niet mobiel.  
Vandaag geen arbeidsmogelijkheden, kan morgen anders zijn. 

Mobiel beperkt eigen functie.  
Arbeidsbeperkt voor de eigen functie, met mogelijkheden voor 

passend werk. 
Mobiel gedeeltelijk eigen functie.  

Met mogelijkheden om gedeeltelijk in het eigen werk te werken.  

    

        

En dan? 

 

 

 

 
Werkwijze 

 
Een ziekmelding doe je altijd zelf, telefonisch, bij je leidinggevende. Als je je ziek meldt betekent dit dat je je werkzaamheden die dag en mogelijk langer niet kunt 

uitvoeren. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen bespreek je met je leidinggevende hoe jullie hieraan ieder vanuit je  eigen rol kunnen bijdragen en welke 
ondersteuning er nodig is. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 

Verantwoordelijkheden medewerker:  

- Je bent verantwoordelijk voor je eigen re-integratietraject en doet er alles aan om zo snel mogelijk weer in de eigen funct ie te werken.  

- Je bespreekt de gewenste ondersteuning en de ‘op te vangen’ werkzaamheden met je leidinggevende.  

- Je bespreekt, na advies van de bedrijfsarts, welke taken niet en welke wel uitgevoerd kunnen worden in je eigen functie.   

- Je vervult een actieve rol bij het vinden en aanvaarden van (op dat moment) passend werk.   

- Je werkt mee om zodra dat mogelijk is, samen met je leidinggevende een werkhervattingsplan op te stellen, de re-integratie start vanaf de eerste ziektedag.  

- Je verstrekt alle nodige (medische) informatie aan de bedrijfsarts. Je hebt een wettelijke verplichting mee te werken aan je re-integratie.  

- Je bent actief in het opvolging geven aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, conform afspraak met je leidinggevende.  

 
Verantwoordelijkheden leidinggevende:  

- Voert met jou een gesprek over je mate van mobiliteit en de benodigde/gewenste ondersteuning. Focus ligt op jouw re-integratie, niet op de medische context.  

- Vraagt naar jouw conditie aan de hand van je mobiliteit.  

- Vraagt en bespreekt met jou de informatie die nodig is om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen, zoals verwachte duur van het verzuim en over te 
dragen werkzaamheden.   

- Levert goede zorg en ondersteuning, door direct met jou 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 op het moment dat er geen arbeid kan worden geleverd. Bespreekt op structurele basis met jou welke ondersteuning noodzakelijk is 

en – na advies van de bedrijfsarts – welke werkzaamheden eventueel kunnen worden opgepakt in relatie tot jouw belastbaarheid. 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 Ge zondheid.   

 

Verantwoordelijkheden bedrijfsarts:  

- Op verzoek advies geven aan jou en je leidinggevende 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 jou en je leidinggevende.   

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

 

Aanvullende ondersteuning voor leidinggevenden:  

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

- 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 re latie tot de arbeid kan, in 
overleg met de bedrijfsarts, een second opinion worden aangevraagd.  

- Breed ondersteuningsaanbod in Vitaal Vooruit (zie Plein). 

- HR-adviseur. 

- Vertrouwenspersoon.  

 

 

 

Na ieder contact met je leidinggevende wordt op basis van de mate van jouw mobiliteit een vervolgafspraak gepland. Bij niet mobiel of vandaag niet mobiel is dat een belafspraak. Bij 

mobiel beperkt eigen functie en mobiel gedeeltelijk eigen functie een afspraak op je werkplek, bij voorkeur nog dezelfde dag.  In het geval ‘mobiel beperkt eigen functie’ of ‘mobiel 

gedeeltelijk eigen functie’(advies bedrijfsarts) leg je tijdens een gesprek met je leidinggevende, afspraken over werkhervatting vast in het werkhervattingsplan.  

 

Werken; iedereen wordt er beter van!  


