VERZUIM IN DE LIJN
VERZUIM IS TE STUREN!

ONTDEK BIJ PASSUS ADVIES HOE JE VERZUIM IN DE LIJN GOED EN
DUURZAAM KUNT BELEGGEN.

Contact
www.passusadvies.nl
info@passusadvies.nl
073 – 62 32 980

VRAGEN UIT DE PRAKTIJK
Als adviseurs zijn wij dagelijks in contact met HR adviseurs van
verschillende organisaties. We bespreken dan diverse thema’s, echter sinds
de invoering van ons gratis verzuimspreekuur dit jaar, wordt bevestigd dat
verzuim in de lijn een terugkerend onderwerp van gesprek is.
De direct leidinggevende kent zijn mensen het beste en HR moet meer
strategisch gaan werken. En zo wordt de praktische uitvoering van het
verzuimbeleid vaak belegd bij de lijnmanagers. Alleen is de uitkomst
daarvan niet altijd zoals gewenst. Hierover geven we een paar voorbeelden
van vragen die onze klanten vaak stellen.

HERKENBARE VRAGEN?
WIJ KUNNEN HIERIN ONDERSTEUNEN!

HOE ZORG IK ERVOOR DAT ONZE LIJNMANAGERS DE JUISTE VRAGEN STELLEN?
HOE KUNNEN ZIJ MEER PREVENTIEF EN PROACTIEF TE WERK GAAN?
WELKE STAPPEN KUNNEN WE ZETTEN IN SPOOR 1 EN 2 OM HET VERZUIM EERDER
OP TE LOSSEN?
HOE HOUDEN WE DE FOCUS OP WAT IEMAND NOG WÉL KAN DOEN?
HOE KRIJGEN WE ONS VERZUIMCIJFER OMLAAG?
HOE ZORGEN DE MANAGERS ERVOOR DAT MIJN VERZUIMENDE MEDEWERKER ZICH
GEZIEN EN GEHOORD VOELT, MAAR OOK WEER IN BEWEGING KOMT?
HOE HERKEN IK FREQUENT VERZUIM EN ANDERE SIGNALEN EN WAT DOE IK ERMEE?

VERZUIM IN DE LIJN – EN HOE NU
VERDER?

Veel organisaties hadden de afgelopen jaren “verzuim in de lijn” als speerpunt op de jaarplan agenda staan. Het
gebeurde vaak dat top-down werd besproken en besloten: verzuim moest weg bij HR en naar de lijn. HR kreeg
de instructie om zich vooral op de strategische ontwikkelingen en de cijfermatige beheerskant te richten door
middel van HR analytics. De managers moesten de dagelijkse gesprekken gaan voeren en zorgen voor de
praktische uitvoering van het verzuimbeleid. Soms werd er voorafgaand aan deze wisseling van de wacht een
training of infobijeenkomst georganiseerd voor de managementlaag, maar dit gebeurde niet overal. Kortom:
een extra taak voor de manager zonder al te veel begeleiding.
Vanaf de zijlijn hebben we gezien dat het hierdoor regelmatig strandt. Waardoor in de praktijk de HR adviseur
weer van sturen en controleren naar begeleiden en soms zelfs overnemen gaat. Managers vinden deze
samenwerking vaak wel prettig, echter HR had andere doelgebieden en focuspunten gekregen, ervan
uitgaande dat verzuim nu een stuk minder tijd zou gaan kosten. Dus enerzijds loopt de HR adviseur vast
vanwege te veel taken en werk, anderzijds komt de directie ook weer in de lucht omdat blijkt dat het
verzuimcijfer niet daalt.
De leidinggevenden worden direct verantwoordelijk gemaakt voor het ziekteverzuim van hun medewerkers en
krijgen zo de rol van casemanager. Een rol die niet altijd gemakkelijk is. Het is vaak zoeken naar de balans
tussen betrokkenheid en controle. En tevens naar hun rol en verantwoordelijkheden, ook richting andere
betrokken partijen zoals de HR-afdeling en de bedrijfsarts. Bovendien zien we de afgelopen periode een
toename in het mentale verzuim. Dit type verzuim is vaak nog lastiger beheersbaar te maken voor een
manager. Want het is een gevoelig gespreksonderwerp en ook nog eens onzichtbaar. Passus Advies
ondersteunt HR en management graag.

WAAR KAN HET BETER?
“…de manager is
degene die de
medewerkers het
beste kent…’’

“…hoe zet je de
juiste HRinstrumenten in ter
preventie van
verzuim…”

Misschien heb je zelf al wel
ideeën over wat er binnen jouw
organisatie beter kan. Wanneer
je dit allemaal alleen moet
bedenken, verzinnen en
implementeren, bestaat de kans
dat je iets mist. Wij merken dat
veel van onze ‘best practices’ in
allerlei branches en
bedrijfsgroottes van toepassing
zijn. En dat het dan ook zonde is,
om deze niet met jullie te delen.

Verzuimbegeleiding is echter een
breed onderwerp. Het is niet
alleen: welk gesprek voer ik als
een medewerker zich ziekmeldt?
Het gaat ook over het signaleren
en voorkomen van uitval en
verzuim. Hoe voer je de juiste
gesprekken al voordat iemand
zich afmeldt? Hoe zet je de juiste
HR-instrumenten in ter preventie
van verzuim, niet alleen reactief
maar juist ook proactief?

In de basis horen HR en de
lijnmanagers elkaar te
versterken. Het is geen kwestie
van over de schutting gooien,
verzuim ligt in de lijn omdat men
ervan uitgaat dat de manager
degene is die de medewerker het
beste kent, daar het meeste
contact mee heeft en meer
dingen weet van de medewerker
in kwestie dan HR dat doet. Daar
ligt dan ook de meeste invloed
zou je denken?

En dan is er nog de
bewustwording en wet- en
regelgeving. Als lijnmanager
moet je wel weten welke stappen
er wanneer gezet moeten
worden maar vooral, waarom dat
zo is.

“Zo kun je een
lijnmanager
inspireren…”

Daarbij hoeft niet elke manager
een hoorcollege over de Wet
Verbetering Poortwachter te
krijgen, daar is HR de specialist
in. Maar geef ze wel de
achtergrond daarvan. Welke
dingen kun je doen in het eerste
en later ook het tweede spoor,
om erger te voorkomen?
Succesverhalen en goede
praktische voorbeelden, kunnen
hierin een hoop betekenen. Zo
kun je een lijnmanager
inspireren. Door het goede
voorbeeld te laten zien, hebben
ze een beeld van hoe zij dat
zouden kunnen aanpakken. En
dan hebben we het nog niet eens
gehad over de kosten van
verzuim en het belang van goed
werkgeverschap.

IN 6 STAPPEN
NAAR EEN BETERE SAMENWERKING TUSSEN HR EN DE LIJN ÉN
MEER GRIP OP VERZUIM

01

02

01 meten
Meten geeft inzicht in de thema’s
die een rol spelen bij de
medewerkers en het
leidinggevend kader. Door middel
van een aantal vragen wordt
duidelijk welke thema’s binnen de
organisatie op dit moment écht
belangrijk zijn. Hierna worden
specifieke thema’s vastgesteld
waar dieper op ingegaan wordt
middels een uitgebreidere
vragenlijst.

03

04

03 dialoog
Op basis van de analyse van de uit de
organisatie ontvangen feedback
wordt, in een gezamenlijke dialoog
tussen de opdrachtgever en Passus
Advies, bepaald welke doelgerichte
interventies ingezet kunnen worden.
Ook gedurende het traject blijft
Passus Advies in dialoog voor een
continue afstemming en uitwisseling.

06

05

05 evaluatie
Na een onderling af te stemmen
periode volgt er een statusupdate
middels een evaluatiegesprek
met de opdrachtgever. Er wordt
gekeken wat de stand van zaken
t.a.v. de thema’s is en wat het
resultaat is geweest van de
ingezette interventies. Waar
nodig kunnen aanvullende
interventies ingezet worden.

02 analyseren

04 interventies

De uitkomsten van dit digitale
onderzoek worden uiteengezet
en geanalyseerd. Uit deze
analyse komen signalen naar
voeren en wordt duidelijk welke
voornaamste thema’s spelen
binnen de organisatie

In deze fase worden de
interventies ingezet. Deze
interventies zijn altijd op maat
gemaakt en voorzien in de
behoefte van de klant. Een greep
uit deze interventies is beschreven
op de volgende pagina.

06 borging &
resultaat
Ter afronding vindt een
effectmeting plaats waarmee
opnieuw feedback aan de
organisatie wordt gevraagd en de
resultaten op langere termijn
inzichtelijk worden.

EEN GREEP UIT MOGELIJKE INTERVENTIES
VERZUIMTRAINING
In deze training nemen we de leidinggevende mee in het
verzuimproces van A-Z. We behandelen thema’s als weten regelgeving, maar we hebben vooral een praktische
insteek op bewustwording, kosten verzuim, goed
werkgeverschap en een vertrouwensrelatie met
medewerkers. Bovendien delen we vanuit onze eigen
expertise leerzame voorbeelden uit het werkveld. Deze
voorbeelden zijn praktisch toepasbaar en leren de
lijnmanagers de voordelen van het maken van de juiste
keuze om zo sturing te geven aan een verzuimtraject.

DOSSIERSCREENING
Een van onze Passus Professionals komt alle
verzuimdossiers doorlopen en maakt een analyse o.b.v.
actiepunten en prioritering. Ook worden inhoudelijke
tips en tricks gegeven om de dossiers UWV-proof te
maken en te houden. Er wordt tevens een analyse
gemaakt van de huidige verzuimdossiers en cijfers per
afdeling/lijnmanager met aanbevelingen.

MANAGEMENTCOACHING
(INDIVIDUEEL)

Samen met een Passus Professional houdt de
leidinggevende de eigen manier van werken tegen het
licht en gaat werken aan een effectievere aanpak van
verzuim, conform de behoeften en het verzuimbeleid
vanuit de organisatie maar ook passend bij zijn/haar
eigen persoonlijkheid en achtergrond. We maken gebruik
van coaching om zelfredzaamheid en deskundigheid
hierin te bevorderen; denk hierbij aan het adequaat
voeren van verzuimgesprekken en het bieden van
handvatten voor het opvolgen van afspraken en
verslaglegging.

WORKSHOP VERZUIMBEGELEIDING

In deze workshop staan gesprekstechnieken en
praktische oefeningen centraal. We vragen vooraf om
casussen uit de eigen dagelijkse praktijk in te brengen en
te bespreken. Bovendien delen we vanuit onze eigen
expertise leerzame voorbeelden uit het werkveld. Wij
helpen de leidinggevende met thema’s als: welke vragen
stel ik, hoe signaleer ik zaken en wanneer moet ik daar
iets mee doen? Hoe voer ik een effectief verzuimgesprek
en hoe leg ik deze afspraken vast? Bovendien oefenen
we deze gesprekken in de workshop. We geven
praktische tips om grip te krijgen, ook op de dingen die je
niet ziet.

VERZUIMBELEID

De Passus Professional ondersteunt de afdeling HR bij het
doorlopen van het verzuimbeleid, om dit te structureren en
waar nodig te verbeteren. Maar ook om dit beleid vanaf
papier tussen de oren van de lijnmanagers te krijgen. Dit door
ze te ondersteunen en begeleiden bij het voeren van diverse
(verzuim)gesprekken met medewerkers. Door ze praktische
handvatten te bieden, door de contacten en samenwerking
met de betrokken arbodienst te concretiseren. En door het
totale proces in de gaten te houden; hebben alle activiteiten
ook het gewenste effect?

KLANKBORDSESSIES

In de klankbordsessies bespreekt een Passus Professional met
de lijnmanagers bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
▪

Het verzuimbeleid binnen de organisatie en de
dagelijkse praktijk;

▪

Waar loopt de manager in de praktijk tegen aan?
Welke belemmeringen ziet hij/zij waardoor het
verzuim niet adequaat opgepakt wordt op dit

▪

moment?
Welke hulpmiddelen en ondersteuning wenst de
manager?

Op basis hiervan brengt de Passus Professional een advies en
aanbevelingen uit richting het management. Daarnaast
bewaakt de Passus Professional dat de lijnmanagers van
elkaars ervaringen leren en hun eigen verantwoordelijkheid
hierin blijven nemen.

WAT GA JE HIERMEE
BEREIKEN?

De keuze om de dagelijkse uitvoering van het verzuimbeleid bij het
lijnmanagement te leggen, is meestal een strategische overweging.
Zo zouden HR en de lijnmanager zich kunnen concentreren op dat
waar zij afzonderlijk en samen het beste in zijn.

.Passus Advies zorgt ervoor dat de lijnmanager wordt uitgerust met de juiste tools
om de praktische verzuimtaken met vertrouwen uit te voeren. Onze aanpak creëert
een bewustwording van het onderwerp maar geeft ook concrete handvatten om de
lijnmanager verder op weg te helpen. De interventies kunnen zorgen voor een
vergroting van de kennis omtrent verzuim, verbetering van de samenwerking
tussen HR en het lijnmanagement en andere betrokken partijen zoals een
arbodienst en ervoor zorgen dat men op een beheersbare en preventieve manier
omgaat met (ongewenst) verzuim.

Wil je meer informatie over hoe je verzuim in de lijn het beste kunt
beleggen? Of wil je gebruik maken van ons gratis verzuimspreekuur?
Onze adviseurs staan voor je klaar! Neem contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek.

Liselotte van den Berg

Laura de Reuver

liselotte@passusadvies.nl

laura@passusadvies.nl

linkedin.com/in/liselottevandenberg

linkedin.com/in/lauradereuver

Neem gerust contact met ons op

073 – 62 32 980

www.passusadvies.nl

