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Inleiding
ledereen is wel eens ziek. De tandarts, de metselaar, de verpleegkundige of de minister. Per jaar worden zes miljoen werknemers
ziek gemeld. Ze blijven een paar dagen weg of een paar weken.
Althans de meesten. Ongeveer 60.000 werknemers herstellen
niet. Na een jaar krijgen zij te maken met de WAQ Nu al zijn
900.000 werknemers helemaal of gedeeltelijk aangewezen op
een WAO-uitkering en hun aantal holt naar het miljoen. Dat is
te veel. Deze brochure gaat over ziekteverzuim en over de manier
waarop ondernemingen zelf kunnen voorkomen dat een medewerker voorgoed in de WAO verdwijnt.
Langdurig ziek zijn is hoogst vervelend voor werknemers en
lastig voor hun werkgevers. En voor iedereen is het duur. Alleen
in 1990 al kostten de uitkeringen in de Ziektewet en deWAO de
samenleving twintig miljard gulden. De uitgaven voor ziekenhuis, arts of therapeut zitten daar niet in.
ledereen kent wel een zieke werknemer die door zijn eigen baas
en collega's werd vergeten. De werknemer die na veertien dagen
een bloemetje kreeg uit de personeelspot en vervolgens nooit
meer lets hoorde. De organisaties van werkgevers en van werknemers zijn zich ervan bewust dat het zo niet moet. Het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen als de zieke van begin af
aan serieus wordt genomen en de onderneming zich daadwerke-

lijk inzet om te voorkomen dat werknemers in de Ziektewet en
uiteindelijk in deWAO belanden.
Veel werkgevers en werknemers hebben zelf al stappen gezet om
het ziekteverzuim in het eigen bedrijf een halt toe te roepen. Dat
blijkt onder andere uit de groei van het aantal cao-afspraken over
bestrijding van ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.
De Stichting van de Arbeid (het overlegorgaan van de centrale
organisaties van werkgevers en van werknemers) heeft op 8 november 1991 een nadere aanbeveling over de bestrijding van het
ziekteverzuim uitgebracht. Aan de leden van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers is aanbevolen om in het
decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg, als onderdeel van het
ziekteverzuimbeleid, ook afspraken te maken over zogenoemde
arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in geld en/of vrije tijd alsmede over de aanwending van eventuele uit dit beleid voortvloeiende baten.
Hierop wordt in deze brochure verder niet ingegaan, omdat de
exacte vormgeving van dit beleid tot de bevoegdheid van partijen bij het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg behoort.
Hoe dan ook: maatregelen ter voorkoming van verzuim en ter
begeleiding van zieke werknemers zullen moeten zijn afgestemd op de specifieke situatie in elk bedrijf Er is 'maatwerk'
nodig dat in de bedrijven en instellingen zelf zal moeten worden gerealiseerd.
De Stichting van de Arbeid en het kabinet hebben in het 'najaarsoverleg' van 2 oktober 1990 afgesproken samen een handleiding te maken voor een planmatige bestrijding van het ziekteverzuim op ondememingsniveau. Deze handleiding ligt nu
voor u.
De handleiding is bedoeld voor alien binnen het bedrijf die betrokken zijn bij het opzetten van een verzuimbeleid. Dus niet
alleen de leidinggevenden van hoog tot laag, ook de personeelsfunctionarissen, de bedrijfsartsen en de veiligheidsfunctionarissen en niet op de laatste plaats de werknemers en hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (dienstcommissies en andere vertegenwoordigingen van het personeel) en de vakbonden.
Teneinde de discussie over ziekteverzuimbeleid in bedrijven en
instellingen verder te stimuleren, wordt door de COB-SER een
videoproduktie ontwikkeld, welke vanaf maart 1992 beschikbaar is.

Vijf vuistregels

Maak het verzuimbeleid tot een zaak van
iedereen in de hele organisatie

Aileen wie de oorzaken kent, kan de kwaai
bestrijden

- Leg alle spelregeis vast in een Plan van Aanpak

Een bloemetje, een goed gesprek, een kopje
koffie of regelmatig een telefoontje kunnen
wonderen doen

Drie maanden ziek? Tijd voor een
terugkeerplan

Plan van aanpak

Algemeen
Wie een goed verzuimbeleid wil voeren, zal de oorzaken moeten
kennen en maatregelen moeten treffen om de klachten te verhelpen. Wordt een werknemer toch ziek, dan moet er tijd en aandacht worden gestopt in de begeleiding. Niet alleen tijdens de
ziekteperiode, maar ook gedurende de terugkeer naar het bedrijf. Het zal duidelijk zijn dat een planmatige aanpak veel vergt
van iedereen die bij de bestrijding van het ziekteverzuim is betrokken. Wie zijn die betrokkenen?
Meneer Janssen heeft griep. Hij ligt ziek in bed als zijn chef belt. Janssen reageert geVrrlteerd: 'Kan een mens nog niet eens een griepje hel>
ben? Nee, verder is er niets met me aan de hand. Ja, het klopt dat ik
vorige maand ook ziek thuis was. Dat ligt niet aan mij, maar aan de
airconditioning bij ons op de afdeling. Die werkt niet goed. Ik heb al
honderd keer gezegd dat het de hele dag tocht, maar nooit is er iemand
die er aandacht aan besteedt

Leidinggevenden
Wie ziek is gaat naar een dokter. In de praktijk van alle dag is
ziekte een onderwerp waarover bij de koffie en in de wachtkamer van de dokter wordt gesproken. We zijn een beetje vergeten
dat de medische kant van de zaak maar een deel van het probleem
is. Het is voor werkgevers/leidinggevenden van groot belang
zich dat te realiseren. Hun rol is essentieel in het verzuimbeleid.
Zij moeten problemen op de werkvloer onderkennen. Zij moeten bovendien contact leggen en onderhouden met de werknemers die zich ziek hebben gemeld. Dit zijn geen gemakkelijke
taken. Ze vereisen de nodige vaardigheden. Leidinggevenden
moeten de kans krijgen zich die vaardigheden eigen te maken.
Ze moeten bovenal kunnen rekenen op de steun van de directie.

Werknemers
Het is al eerder gezegd: een verzuimbeleid staat of valt met de
medewerking van de werknemers. Wie niet begrijpt wat de onderneming van hem of haar wil, zal zich weinig aantrekken van
een verzuimbeleid en zal daarvoor evenmin verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het is belangrijk dat de directie alle informatie verstrekt over de opzet van het beleid en over de uitvoering. De werknemer moet ondervinden dat er wordt geluisterd

Leg alle spelregels vast in een
Plan van Aanpak

naar de klachten en dat die klachten worden verholpen. Van de
werknemer kan dan worden verwacht dat hij of zij zich betrokken toont en zich inspant het ziekteverzuim zo laag mogelijk te
houden.
De ondernemingsraad of (als er geen ondernemingsraad aanwezig is) een vertegenwoordiging van het personeel.moet intensief
worden betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van het
verzuimbeleid. De resultaten en problemen dienen in periodiek
overleg tussen de directie en de ondernemingsraad te worden
besproken.

Deskundigen
Grote ondernemingen hebben vaak de nodige deskundigen 'in
huis' zoals personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, maatschappelijk werkers en verzekeringsgeneeskundigen. Het spreekt voor zich dat bij het opzetten van een beleid
gebruik wordt gemaakt van hun kennis en ervaring. Kleinere
ondernemingen zijn daarentegen aangewezen op externe deskundigen van de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsverenigingen. Maar ook de grotere bedrijven kunnen een beroep doen,
op die externe deskundigheid als zich specifieke problemen
voordoen. In bijlage 1 van deze brochure is een beknopte adresseniijst van externe deskundigen opgenomen.

Maatregelen
1.
2.
3.
4.
5.

Registratie en analyse
Doelstellingen
Voorkomen
Begeleiden
Evalueren

1. Registratie en analyse
Er is veel onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn
op het ziekteverzuim. De meeste ongelukken gebeuren binnenshuis, zegt men wel eens. Maar ze gebeuren ook op het sportveld
of in het verkeer. We moeten tevens bedenken dat niet iedereen
even gezond is, niet iedereen even oud en dat persoonlijke omstandigheden de arbeidsprestaties kunnen beinvloeden. De lange
wachttijden in de gezondheidszorg of de problemen die werknemers ondervinden met de sociale zekerheidsinstanties zijn alle-
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maal factoren die het genezingsproces niet echt bevorderen. En
we hebben het dan niet eens over maatschappehjke opvattingen
over ziek zijn in Nederland. Soms lijkt het opnemen van een
'baaldag' heel gewoon.
De onderneming kan niet alle oorzaken van ziekte wegnemen of
beinvloeden. Maar in veel gevallen kan dat wel. We moeten dan
niet alleen denken aan slechte arbeidsomstandigheden, maarook
aan werkdruk, sfeer, taakinhoud, stijl van leidinggeven en begeleiding van zieke werknemers. Sommige mensen moeten te lang
op hun tenen lopen; anderen daarentegen vervelen zich en vragen meer verantwoordelijkheden en bewegingsvrijheid.
Het is voor een planmatige bestrijding van het ziekteverzuim van
groot belang de oorzaken van het verzuim te kennen.
Afhankelijk van de te constateren oorzaken van het ziekteverzuim dienen gerichte maatregelen te worden getrofTen. Soms
zal daarbij de nadruk moeten liggen op het wegnemen van de
verzuimoorzaken in de werksituatie; in andere gevallen zal het
van belang zijn de maatregelen vooral te richten op het begeleiden van zieke werknemers teneinde de duur van het opgetreden
verzuim zoveel mogelijk te beperken.
Om gerichte maatregelen te kunnen treffen moet het bedrijf een
antwoord hebben op vragen als: Hoe vaak zijn onze mensen
ziek? Hoeveel werknemers blijven regelmatig ziek thuis? Hoe
lang? Waar zitten de meeste zieken? In welke functies? Zijn in
ons bedrijf/instelling de mensen vaker ziek dan bij vergelijkbare
bedrijven/instellingen in de regio of sector?
Er zijn veel manieren om achter de oorzaken van het verzuim te
komen. Registratie van het ziekteverzuim is een voor de hand
liggende methode.

Registratie van persoonsgegevens is een gevoelige zaak, die met de
nodige waarborgen moet worden omkleed. Registratie zoals hier bedoeld, vaK onder de Wet persoonsregistraties. Deze wet stelt onder
meer regels ten aanzien van medische gegevens en verleent geregistreerden bepaalde rechten. Het is nuttig deze wet eerst te raadplegen.
Informatie is te verkrijgen bij de Registratiekamer te Rijswijk.

Te registreren gegevens zijn (zie ook bijlage 2):
— leeftijd en geslacht
- afdeling en functie
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—
—
—
—

soort dienst
datum en dag van ziekmelding
aantal dagen van verzuim per melding en per maand
reden van verzuim.

Door de gegevens in kaart te brengen, worden relevante patronen in het ziekteverzuim zichtbaar en zijn de gegevens te analyseren. ledereen die bij het verzuimbeleid is betrokken, moet kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook de bij de onderneming, bijvoorbeeld via het cao-overleg, betrokken vakbond, indien deze daarom vraagt.
Aanvullende informatie over de oorzaken:
Periodiek bedrijfs- gezondheidskundige onderzoeken en de werkplekonderzoeken van BGD.
Jaarverslagen BGD en Veiligheidsdienst
Tot dusver spraken we over de anonieme gegevens. Het spreekt voor
zich dat de individuele registratie ook tal van persoonlijke en bij de wet
beschermde informatie opievert. Die mag niet voor ledereen toegankelijk zijn. Alleen voor de individuele begeleiding van de werknemer
kunnen ze een goed hulpmiddel zijn. Let wel: bedrijfsartsen hebben
een beroepsgeheim. Ook zij mogen niet alle medische gegevens vrijelijk verstrekken.

Waak ervoor 'appels en peren' met elkaar te vergelijken. Elk bedrijf heeft z'n eigen specifieke personeelsformatie. Wie veel oudere werknemers heeft, zal wellicht een hoger ziekteverzuim
kennen. Een bedrijf met naar verhouding veel jonge vrouwen
zal het zwangerschaps- en bevallingsverlof terugvinden in het
ziekteverzuim. Bedenk dat het niet om een wedstrijd gaat tussen
bedrijven onderling. Niet de best mogelijke score aller tijden
moet het doel zijn, maar een zo laag mogelijk verzuim in het
eigen bedrijf.
Geen enkel bedrijf hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn
enkele geautomatiseerde registratiesystemen in omloop (1),
vooral voor grote en middelgrote ondernemingen. Kleinere bedrijven kunnen het ziekteverzuim uiteraard met de hand bij houden.
2. Doelstellingen

Waar moet het nieuwe verzuimbeleid toe leiden? Het is belangrijk in een Plan van Aanpak heldere doelstellingen te formuleren.
Voor de onderneming als geheel, of per afdeling. Dat kan in de

12

1 Onder andere van het GAK,
het NIA en het NIPG (zie voor
adressen bijiage 1). Ookde bedrijfsvereniging kan hierover
informatie verstrekl<en.

- Alleen wie de oorzaken kent, kan de kwaal bestrijden

3-1

vorm van streefcijfers, maar het streven naar een verandering in
het patroon van het ziekteverzuim kan al een doel op zichzelf
zijn. Waak voor overdreven verwachtingen, voor doelen die niet
realistisch zijn. Het is voor iedereen frusterend doelen niet te
halen, omdat ze domweg niet haalbaar zijn. Ook cm die reden
is het juist van belang dat maatregelen worden getroffen die
voortvloeien uit de bij de analyse geconstateerde oorzaken van
het ziekteverzuim.
3. Voorkomen
Werkdruk en ovcrbelasting zijn regelmatig terugkerende klachten van werknemers en kunnen tot ziekteverzuim leiden. Deze
klachten (en ook vele andere) zijn echter vaak te voorkomen.
Daarom meet niet alleen aandacht worden besteed aan de begeleiding van zieke werknemers, maar moet ook worden getracht
de oorzaken van het ziekteverzuim binnen het bedrijf te verhelpen. Op dat vlak zijn tal van maatregelen te treffen, zowel op het
terrein van het personeelsbeleid als op dat van de arbeidsomstandigheden.

Rien komt thuis van z'n werk. 'Wat is er met jou aan de hand', vraagt
Ria. 'DeVries doet weer moeilijk over m'n vrije dag, a.s. vrijdag, omdat
er zoveel zieken zijn. Hij wil dat ik toch kom werken. IVIaar nu last ik me
niet meer overhalen. Als ik steeds maar weer voor iedereen blijf invallen en overuren blijf maken, heb ik nooit meer een vrije dag. Straks
word ik zelf nog overspannenl'

Voorwaarden vooraf

* Voer een verzuimregistratiesysteem in.
* Geef voorlichting, instructie en training aan werknemers die
risicovolle arbeid moeten verrichten.
* Zorg voor gerichte training en scholing van leidinggevenden.
* Aansluiting bij een bedrijfsgezondheidsdienst en eventueel
een veiligheidsdienst verdient aanbeveling. Verbeter het inzicht in belastende arbeid, bijvoorbeeld door middel van periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek en werkplekonderzoek van de BGD, eventueel in samenwerking met een
arbeidskundige.
* Betrek werknemers bij het zoeken van oplossingen voor een
betere organisatie van het werk en bij de invoering van nieuwe werkmethoden. Maak gebruik van hun kennis en ervaring, bijvoorbeeld via werkoverleg en ondernemingsraad.
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- Een bloemetje, een goed gesprek, een kopje
koffie of regelmatig een telefoontje kunnen
wonderen doen

LPersoneelsbeleid

* Ontwikkel een personeelsbeleid dat de werknemers uitdaagt
gebruik tc makcn van hun capaciteiten, bijvoorbeeld door
middel van een loopbaanbeleid.
* Maak gebruik van de ervaring van oudere werknemers en van
de spankracht van de jongere.
* Zorg voor goede arbeidsverhoudingen door tijdig met de medewerkers te overleggen, aandacht te schenken aan persoonlijke omstandigheden en onderlinge verhoudingen.
* Wees ervan overtuigd dat de keuringsarts van nieuwe medewerkers weet wat de fysieke en psychische belasting is van de
functie waarvoor wordt gekeurd (2).
* Nieuwe werknemers moeten op een goede introductie en begeleiding kunnen rekenen.
* Besteed bijzondere aandacht aan de begeleiding van jeugdig
personeel.
* Stel bet ziekteverzuim aan de orde in de periodieke functioneringsgesprekken.
* Houd bij bet vaststellen van dienstroosters (onregelmatige
werktijden) ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers.
* Signaleer tijdig of de werkbelasting nog voldoende is afgestemd op de capaciteit van de werknemer. Bij bet ouder worden van werknemers veranderen hun mogelijkheden. Stem
hun functies daarop af. Bied tijdig passend werk, eventueel in
combinatie met om- en bijscboling.
* Voorkom overbelasting door opvang te regelen voor de taak
van zieke werknemers.

2 Zie ook de Aanbevelingen
inzake het wervings- en selectiebeleid van ondernemingen,
Stichting van de Arbeid, 1
maart 1991, publikatienr. 2/91

Arbeidsomstandigheden
De Arbo-wet, die per 1 oktober 1990 integraal van kracht is geworden,
kan tevens als leidraad dienen. Zie ook bijiage 1 voor informatie over
deskundige instanties.

Maak een inventarisatie van zaken die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers kunnen bedreigen.
Zorg voor duidelijke en zo nodig schriftelijke afspraken over
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dit wordt
ook wel de organisatie van de systematische zorg voor arbeidsomstandigheden genoemd. Daarvan maken onder andere deel
uit: periodieke inspecties, technisch onderhoud en controle op
de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het verbeteren
van werkplekken. Stel periodieke rapportage verplicht. De
wijze waarop dit wordt uitgevoerd is mede afhankelijk van de
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- Drie maanden ziek? Tijd voor een terugkeerplan

omvang van het bedrijf.
* Zorg voor zo min mogeHjk lawaai, gevaariijke stofFen, onveiHge werkplekken, zware en vuile arbeid, hitte, kou of tocht,
door te investeren in voorzieningen. Maak een programma
om risico's te beperken.
* Zorg meer in het algemeen voor een goede regehng van het
klimaat.
* Gebruik veiHge werktuigen, machines, hulpmiddelen en stoffen en stel beschermingsmiddelen ter beschikking.
* Let bij het plegen van nieuwe investeringen op de gevolgen
ervan voor de arbeidsomstandigheden, ook wat betreft taakinhoud en ergonomische aspecten (de welzijnselementen uit de
Arbo-wet).
* Voorkom stress en werkdruk door afwissehng van werk en
werktempo. Bied werknemers ruimte het werk naar eigen ii
zicht te verrichten en geef hen mogehjkheden tot beweging en
tot contact met hun coUega's.
* Voorkom zo veel mogehjk dat de werknemers zwaar Uchamelijk werk verrichten. Niet alleen de handehng op zichzelf is
van belang, maar ook de Hchamelijke belasting gemeten over
een hele werkdag.
4. Begeleiding
Spaan voelt zich ongemakkelijk. Hij moet op visite bij Jacobs. Aardige
man, dat wel, maar hij heeft ernoolt veel contact mee gehad. Is nu alweer
maanden ziek. lets met z'n rug, is hem verteld. Hij heeft er eigenlijk nooit
naar geVnformeerd en weet ook niet waardoorJacobs rugklachten heeft
gekregen.Vervelend dat uitgerekend hij, Spaan, altijd die rotklussen
moet opknappen. Alleen maar omdat hij de chef is. Nu wil de directie Jacobs ook nog een andere plaats in het bedrijf geven.Wat zou Jacobs daarvan vinden?Of zou hij maar eerst eens inf ormeren naar z'n gezondheid?

Een hap-snap-beleid is geen goede basis voor begeleiding van
een zieke werknemer. De chef wordt er niet vroHjker van en de
werknemer zal zich gekwetst en overbodig voelen. Begeleiding
kan het beste gebeuren op basis van vaste afspraken die iedereen
in het bedrijf kent en waarmee iedereen op den duur vertrouwd
raakt. Ook op dit terrein zijn veel maatregelen te treffen.
Organisatie en procedures

* Grotere ondernemingen kunnen een sociaal-medisch team instellen dat onder andere kan bestaan uit een vertegenwoordiger van personeelszaken, de bedrijfsarts en de verzekeringsgeneeskundige.
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* Vraag bij de bedrijfsvereniging een vaste verzekeringsdeskundige aan en maak afspraken over de controle op het ziekteverzuim.
* Vraag bij de GMD een vaste arbeidskundige aan.
* Een persoon coordineert de registratie van ziekmeldingen en
onderhoudt iiet contact met bedrijfsvereniging en bedrijfsarts.
De coordinator houdt dagelijks een lijst bij, noteert alle relevante gegevens en verwerkt die overzichtelijk.
* De werknemer moet zich ziek melden bij zijn directe chef.
* De directe chef, of diens vervanger, dient contact te houden
door af en toe te bellen of de zieke te bezoeken. Overigens
moet dat contact niet worden gezocht tegen de wens van de
zieke zelf
* Voer onder begeleiding van een vertegenwoordiger van personeelszaken een verzuimgesprek als de werknemer regelmatig
kort verzuimt. Leg vast onder welke condities het gesprek
moet worden gevoerd. [ndien de verhouding met de directe
chef is verstoord, kan beter iemand anders zo'n gesprek voeren. De gesprekken mogen niet een onnodig corrigerend karakter hebben.
* Roep werknemers die per jaar enkele weken of langer verzuimen op voor een gesprek met de bedrijfsarts en doe dat in
overleg met de verzekeringsgeneeskundige om na te gaan wat
de oorzaak van het verzuim is.
* Geef de bedrijfsgezondheidszorg gedurende de eerste zes weken van het ziekteverzuim van een werknemer een taak bij de
begeleiding van de werknemer tijdens ziekte en diens eventuele terugkeer. Uiteraard in overleg met de bedrijfsvereniging.
Ook het rechtstreekse contact tussen leiding en werknemer is
van belang. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijven waar
geen bedrijfsgezondheidszorg is.
* Na zes weken moet een prognose worden gemaakt. Blijft de
werknemer langer ziek? Komt hij terug? iVIoet een andere,
passende functie worden aangeboden? De verzekeringsgeneeskundige, de bedrijfsgezondheidszorg, de werkgever en de
betrokken werknemer dienen samen die prognose te stellen.
Leg vast wie het initiatief neemt voor deze stap.
* Het verdient aanbeveling om na drie maanden ziekteverzuim
een terugkeerplan te maken. Ook dat gebeurt in overleg met
de betrokken medewerker, de leiding, de bedrijfsarts, de verzekeringsgeneeskundige en eventueel de arbeidskundige. O n dernemingen die beschikken over een sociaal-medisch team,
kunnen het opstellen van een terugkeerplan aan dit team overlaten.
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3 Voor aanpassing van de
werkpiek is een f inanciele tegemoetkoming in de kosten te
krijgen op grond van de AAW,
artikel 57a. De Ziektewet (artikel 30) maakt het mogelijk de
werknemer gedeeltelijk of geleidelijk het eigen werk te laten hervatten of andere, passende arbeid te bieden. de
werknemer ontvangt ziekengeld als aanvulling op het loon.

* Trek tijd uit voor begeleiding. Als de oorzaak van het ziekteverzuim met het werk te niaken had, probeer die dan weg te
nemen.
* Alle mogelijkheden voor het hervatten van werk moeten worden overwogen (3). Voor rei'ntegratie van bepaalde gedeeltelijk
arbeidsongeschikten kan het van belang zijn aparte arbeidsplaatsen (buiten het directe produktieproces) te scheppen.
* Let wel: zowel werkgever als werknemer zijn wettehjk verpHcht medewerking te verlenen aan herplaatsing.
* Vraag een spoedcontrole aan, als er een sterk vermoeden bestaat van onterecht verzuim. Als er onrechtmatig verzuim is
geconstateerd, kunnen sancties worden toegepast.
* Leg de 'spelregels' over individuele verzuimbegeleiding, spoedcontrole en sanctiebeleid vast.
5. Evaluatie
'Hoe gaat het met het ziekteverzuim', vraagt het ondernemingsraadslid
Terstegge in de overlegvergadering. 'Volgens ons Plan van Aanpak dat
we hebben aangenomen, moeten we periodiek de ontwikkelingen
evalueren.' Ze haalt het Plan van Aanpak erblj en ziet dat de andere
leden van de ondernemingsraad hetzelfde doen.
De directeur: 'Ik heb de indruk dat het de goede kant opgaat, maar we
beschikken op dit moment nog niet over alle gegevens. Een evaluatie
heeft daarom nu nog niet zoveel zin. Ik stel voor dit agendapunt uit te
stellen tot de volgende overlegvergadering. Dan zorgen we ervoor dat
de gegevens ruim op tijd bij alle leden van de ondernemingsraad zijn,
zodat we er dan zinvol over kunnen praten.'

Evaluatie is belangrijk. ledereen wil weten wat de resultaten zijn.
ledereen wil op de hoogte worden gehouden. Het is zinvol in het
Plan van Aanpak afspraken te maken over het tijdstip van tussentijdse evaluaties en over de momenten waarop speciale projecten
kunnen worden afgesloten met het uitbrengen van een evaluatierapport.
De evaluatie zelf kan het beste gebeuren aan de hand van een
aantal vragen zoals:
* Zijn er veranderingen opgetreden in het ziekteverzuim?
* Werkt het systeem van ziektemeldingen?
* Worden de afspraken goed nagekomen?
— invoering van het registratiesysteem
— sociaal-medische begeleiding
— oplossing knelpunten in arbeidsomstandigheden
— het overleg met de ondernemingsraad
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Maak het verzuimbeleid tot een zaak van iedereen
in de hele organisatie

* Hoe functioneren de personen die het beleid moeten uitvoeren?
* Hoe is de medewerking van de werknemers?
* Welke klachten doen zich voor en wat is er gebeurd om die
klachten te verhelpen?
Het is zinvol niet alleen de ondernemingsraad, maar alle medewerkers van het bedrijf via het personeelsblad of tijdens het
werkoverleg op de hoogte te stellen van de vorderingen die worden gemaakt. Alleen de opmerking 'Het gaat de goede kant uit' is
onvoldoende om de motivatie hoog te houden.

Tot slot
Deze handleiding is bedoeld als hulp voor bedrijven die een eigen verzuimbeleid willen opzetten en als ruggesteuntje voor ondernemingen die hun verzuimbeleid willen aanscherpen. De
handleiding pretendeert niet volledig te zijn. Er zijn ook andere, specifiek op het bedrijf gerichte maatregelen en methoden te
treffen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Niet deze handleiding, maar het eigen Plan van Aanpak
meet het verzuimbeleid uiteindelijk vorm en gestalte geven.
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Bijiage 1

Adressen
Onderstaande instellingen en organisaties zijn betrokken bij, resp.
kunnen w o r d e n geraadpleegd over het o n d e r w e r p verzuimpreventie.

1. Werkgeversorganisaties
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)
Prinses Beatrixlaan 5, Postbus 93093,
2509 AB Den Haag, 070 - 3497373, fax 070 - 3497417
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)
Johan d e W i t t l a a n 15, Postbus 84100, 2508 AC Den Haag
070 - 3519519, f a x 070 - 3522059
koninklijk Nederlands Ondernemingsverbond (KNOV)
Broekmolenweg 20, Postbus 379,2280 AJ Rijswijk
015 - 600191, fax 015 -140387
Nederlands Christelijk Ondernemersverbond (NCOV)
Treubstraat 25, Postbus 5803,2280 HV Rijswijk
070 - 3992722, fax 070 - 3906296
Koninklijk Nederlands Landbouw-Comite (KNLC)
Prins IVIaurltsplein 23, Postbus 80206
2508 GE Den Haag, 070 - 3512541, fax 070- 3520121
Katholieke Nederlandse Boeren- enTulndersbond (KNBTB)
Scheveningseweg 46, Postbus 29708
2502 LS Den Haag, 070 - 3514191, fax 070 - 3515287
Nederlandse Christelijke Boeren- enTulndersbond (NCBTB)
Sweelinckstraat 30, Postbus 18510,2502 EM Den Haag
070 - 3469758, fax 070 - 3609849
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2. Werknemersorganisaties

Federatie NederlandseVakbeweging (FNV)
Naritaweg 10, Postbus 8456,1005 AL Amsterdam
020 - 5816300, fax 020 - 6844541
Christelijk NationaalVakverbond (CNV)
Ravellaan 1, Postbus 2475,3500 GL Utrecht
030 - 913911, fax 030 - 946544
Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP)
Randhoeve 223, Postbus 400,3990 DK Houten
03403 - 74792, fax 03403 - 78829

3. Stichting van de Arbeid
Bezuidenhoutseweg 60,2594 AW Den Haag
070 - 3499577, fax 070 - 3832535

4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directoraat-Generaal van de Arbeid
Postbus 90804,2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4-6,2595 BJ Den Haag
070 - 3334444, fax 070 - 3334023
Arbeidsinspectle
1e district (Maastricht) 043 - 219251
2e district (Breda) 076 - 223400
3e district (Rotterdam) 010 - 4798300
4e district (Nieuwegein) 03402 - 94511
5e district (Zoetermeer) 079 - 710101
6e district (Amsterdam) 020 - 5812612
7e district (Groningen) 050 - 225880
Be district (Deventer) 05700 -14745
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5. Bedrijfsverenigingen

Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Basisweg 10
1043 APAmsterdam-Sloterdijk, Postbus 637
1000 EE Amsterdam, 020 - 5839111
Sociaal Fonds Schildersbedrijf. Polakweg 8
2288 GG Rijswijk, Postbus 11,2280 AA Rijswijk
070 - 3981698, fax 070 - 3989423
Sociaal fonds Baggerbedrijf.VeurseAchterweg 26
2264 SG Leidschendam, Postbus 70,
2260 AB Leidschendam, 070 - 3209206, fax 070 - 3204848
Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije
Beroepen,
Grafische Bedrijfsvereniging,
Bedrijfsvereniging voor Haven- en aanverwante bedrijven,
Binnenscheepvaart en Visserij,
Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Cafe-, Pension- en aanverwante bedrijven,
Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en de Groothandel in
Hout,
Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij,
Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten,
Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie,
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid,
Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie,
Bedrijfsvereniging voor hetVervoer,
Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie,
Nieuwe Algemene bedrijfsvereniging,
Nieuwe industriele bedrijfsvereniging
alle p/a GAK, Bos en Lommertplantsoen 1
Postbus 8300,1005 CA Amsterdam
020 - 6072222, fax 020 - 6073930/6073927
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Bedrijfsvereniging voor deTabakverwerkende en Agrarische Bedrijven
Scheveningseweg 54,2517 KB Den Haag
Postbus 29715,2502 LS Den Haag, 070 - 3506769
Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf
Steenhouwerskade 8,9718 DAGroningen
Postbus 20000,9700 PA Groningen, 050 -188545
Bedrijfsvereniging voor het Siagersbedrijf en VIeeswarenbedrijf, de
Groothandel inVlees en Pluimslachterijen
'De S a m e n w e r k i n g ' , Dr. H. Colijniaan 204,2283 XV Rljswijk
Postbus 5307,2280 HH Rijswijk, 070 - 3982800, fax 070 - 3961400
Bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
(DETAM), Grootwinkelbedrijf
Loosduinseweg 55, 2571 A A Den Haag, Postbus 10255,
2501 HG Den Haag, 070 - 3614781
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
belangen
Utrechtseweg 30-32, 3704 HD Zeist
Postbus 276, 3700 AE Zeist, 03404 - 49111

6. Overige nuttige adressen

Federatie van Gezamenlijke Bedrijfsgezondheidsdiensten
Johan van Oldenbarneveltlaan 2a
Postbus 82157
2508 EDDen Haag
Telefoon 070 - 3544200
Telefax 070 - 3584694
Gemeenschappelijke Medische Dienst
zie: GAK
GAK-AdviesBureau voor arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie
Postbus 8300
1005 CA Amsterdam
Telefoon 020 - 5422155
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Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Postbus 75665
1070 AR Amsterdam
De Boelelaan 30
Telefoon 020 - 5498611
Telefax 020 - 6462310
Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO)
Wassenaarseweg 56
Postbus 124
2300 AC Leiden
Telefoon 071 -178700
Telefax071-176382
Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de Sociaal-Economische Raad
(COB-SER)
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon 070 - 3499499
Telefax 070 - 3832535
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