
Help mijn medewerker 
is ziek!
Telefoon. Een werknemer meldt zich ziek en terwijl hij  

uitlegt wat hem allemaal mankeert, wil jij als werkgever 

maar één ding weten: wanneer kom je terug?

Er is goed nieuws. Er zijn manieren om een snelle  

terugkeer te bewerkstelligen en zelfs om verzuim te  

voorkomen. Kwestie van vinger aan de pols.  

Hoe doe je dat?



Ziek? Houd een vinger aan de pols
Een goed personeelsbeleid is belangrijker dan een goed 

verzuimbeleid. Voorkomen is nu eenmaal beter dan 

 genezen. Gelukkig kun je heel wat doen om ziekteverzuim 

zowel te beperken als te voorkomen en inzetbaarheid te 

bevorderen. De gouden regel is: blijf in gesprek met je 

 medewerkers, houd een vinger aan de pols.

Lees in deze whitepaper:

 1 Kijk anders naar verzuim

 2 Kortdurend en langdurig verzuim

 3 Waarom is iemand ziek?

 4 Stress is peperduur

 5 Hoe begin je een gesprek?

 6 Welke stappen neem je bij ziekmelding?

 7 Drie praktijkvoorbeelden:

 - 7.1 Hoe houd ik oudere werknemers gezond aan het werk?

 - 7.2 Mijn zieke werknemer is helemaal niet ziek

 - 7.3 Mijn medewerker is wel heel vaak ziek....

 8 Hoe blijft de sfeer goed?

 9 Ziek? Geen wonder!

10 Niet doen: gezondheidsbonus

11 Zes tips om verzuim te verlagen

12 Personeelsbeleid belangrijker dan verzuimbeleid

13 Conclusie
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1 Kijk anders naar verzuim
Ziek is de griep, arbeidsongeschikt is een gebroken been. Dit onder

scheid helpt je op een ander manier met verzuim om te gaan: kijk 

niet naar wat een zieke werknemer niet kan, maar naar wat nog wel 

kan. Als iemand niet staand kan werken, dan misschien wel zittend. 

Iemand met een keelontsteking kan niet met klanten praten, maar 

wel andere werkzaamheden uitvoeren. Het uitgangspunt is dat van 

nutteloos thuiszitten niemand beter wordt, dus haal iemand zo snel 

mogelijk terug. Werk verhoogt het zelfvertrouwen en de eigen

waarde mits het werk passend is bij wat iemand mankeert.

2 Kortdurend en langdurig verzuim
Marlies Vermeulen, Projectleider Verzuim OOMT, maakt een 

 onderscheid tussen kort (1 – 7 dagen), middellang (8 – 43 dagen) 

en lang verzuim (44 – 365 dagen) en extra lang verzuim van (366 – 

730 dagen). Die indeling heeft te maken met de maatregelen die 

 werkgevers moeten nemen om medewerkers te begeleiden naar 

een terugkeer naar de werkvloer. Duurt een eenvoudige verkoud

heid drie weken? Dan is er vast iets anders aan de hand. Maar 

volgens Suzanne Kuiper, HRdirecteur van Amega, gaat het niet 

altijd om de lengte van het verzuim. “Als iemand een halve dag ziek 

is, vinden we het fijn dat iemand snel terug is. Maar als dat vaker 

 voorkomt, hebben we een ander gesprek.”

3 Waarom is iemand ziek?
De belangrijkste oorzaak van verzuim is werkstress. Marlies 

 Vermeulen: “Belasting en belastbaarheid bepalen iemands 

 draagkracht. Dat wisselt per persoon, per bedrijf en door de 

 omstandigheden. Als er thuis problemen kan de de belastbaar

heid van de werknemer afnemen.” Niet alle spanningsklachten 

zijn  werkgerelateerd, maar tweederde van het werkgerelateerde 

verzuim is psychisch van aard: burnout, depressieve gevoelens, 

angststoornissen of andere psychische klachten. De verzuimduur 

bij spanningsklachten is gemiddeld 167 dagen, bij overspannen

heid 183 dagen en bij burnout 242 dagen. Werkstress is overigens 

geen werkdruk, want een beetje druk is nodig om te presteren. Veel 

 mensen ervaren druk werk dan ook niet als stressvol.

TIP:  Werknemers met een goede balans tussen werk en privé 
verzuimen minder, zijn duurzaam inzetbaar en presteren 
optimaal.
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4 Stress is peperduur
Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per  

dag aan doorbetalen van loon, iemand inhuren voor het werk,  

missen van omzet, hogere premie, reintegratie, enzovoorts.  

Vooral verzuim door werkstress is duur. In 2018 verzuimden 

alle werknemers in Nederland 11 miljoen dagen. In 2017  kostte 

werkstress gemiddeld 8.100 euro aan loondoorbetaling per 

 werknemer. Toenemend technologiegebruik is volgens TNO één 

van de oorzaken van werkstress. De helft van de mensen die de 

hele dag online zijn geeft aan te verzuimen door werkstress. Bij 

mensen die af en toe online zijn is dat ‘maar’ 22 procent. Bijna een 

derde van de ondervraagden ervaart ‘informatieoverload’. Maar 

stress kan ook ontstaan door een bedrijfsovername of  

reorganisatie, een vervelende werksfeer (pesten, mopperen,  

treiteren) en een structureel hoge werkdruk.

5 Hoe begin je een gesprek?
Het is belangrijk om te weten wat er op de werkvloer speelt. Is 

de sfeer goed? Voelen medewerkers zich vrij genoeg om hulp te 

 vragen? Zo lang iemand niet ziek is mag je alles vragen, maar bij 

ziekte zijn daar regels voor. Hoe begin je een gesprek? Suzanne 

 Kuiper: “Heel makkelijk: hoe gaat het met je? Hoe gaat het thuis, heb 

je het naar je zin?” Marlies Vermeulen: “Benader het positief. Wat 

fijn dat je er bent, maar ik merk dat er iets is. Wat heb je zelf tot nu 

toe gedaan en wat kan ik als werkgever doen?” Vinden werknemers 

die bemoeienis niet vervelend? Suzanne Kuiper: “Oprechte interesse 

is nooit vervelend, zolang je deze vragen maar niet alleen stelt bij 

een functioneringsgesprek of een ziekmelding. Interesse moet er 

altijd zijn.”

TIP:  OOMT heeft voor verschillende gelegenheden speciale  
gesprekskaarten gemaakt om leidinggevenden en  
medewerkers te helpen bij een nuttig gesprek.
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6 Welke stappen neem je bij ziekmelding?

•  Schakel een bedrijfsarts of arbodienst in. Die maakt binnen zes 

weken een probleemanalyse, waarin beperkingen, opbouw van 

uren en adviezen over de terugkeer worden beschreven;

•  Vanuit de probleemanalyse maken werkgever en werknemer 

samen een plan van aanpak. Daarin beschrijven ze wat de 

 werknemer wel kan, hoe ze de reintegratie bespoedigen en 

 wanneer ze gaan evalueren;

•  Zorg voor een sterke ‘casemanager’ in jouw bedrijf, iemand die de 

regie neemt en kritische vragen stelt aan de arbodienst over het 

ziekteverloop en de terugkeer;

•  Na 6 weken is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid;

•  Na 42 weken moet je een ‘42e week ziekmelding’ doen bij het 

UWV;

•  Na 93 weken ziekte kan bij het UWV een WIAuitkering 

 aangevraagd worden.

Het UWV kijkt mee of jij als werkgever de reintegratie volgens de 

Wet Verbetering Poortwachter hebt uitgevoerd. Het UWV checkt het 

reintegratie verslag (RIV). Zo niet, dan kan het zijn dat je de zieke 

medewerker een jaar langer moet doorbetalen. Dat heet loon

sanctie. 

Zorg er dus voor dat je alle gesprekken met de medewerker in het 

dossier zet. Van de probleemanalyse (eerste bezoek bij de bedrijfs

arts, plan van aanpak en alle bijstelling van het plan van aanpak tot 

aan de eindevaluatie.

         TIP:  Houd een vinger aan de pols. Laat de zieke werknemer 
regelmatig naar het bedrijf komen, want hoe langer 
iemand wegblijft, hoe hoger de drempel is om weer 
te beginnen. Frequent contact met collega’s verlaagt 
die drempel. Als iemand niet zelf kan rijden (gebroken 
been, medicijngebruik) regel dan een taxi.
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7 Drie praktijkvoorbeelden:

7.1 Hoe houd ik oudere werknemers gezond aan het werk?
Het vooroordeel bestaat dat oudere werknemers vaker ziek zijn. 

Marlies Vermeulen: “Dat klopt niet. Het duurt zelfs langer voordat 

ouderen zich ziek melden, maar als ze zich ziek melden dan hebben 

ze ook echt wat en kan het verzuim langer duren.” Volgens Suzanne 

Kuiper kan digitalisering lastig zijn voor oudere werknemers, maar 

dat leidt niet tot stress en ziekmeldingen. Hoe zorg je dat ouderen 

zich blijven inspannen en ontwikkelen? Marlies Vermeulen: “Organi

seer het werk zodanig dat iedereen gezond en fit kan blijven wer

ken. Je kunt voor het werkplaatspersoneel een training organiseren 

hoe je moet bukken, tillen, hoe je technische hulpmiddelen gebruikt 

en welke werkzaamheden je beter met z’n tweeën kunt doen. Train 

ook de leidinggevenden, want in de praktijk moet je hier op blijven 

hameren.”

TIP:  In de CAO voor Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven 
biedt het Generatiepact medewerkers vanaf zestig jaar de 
kans om tachtig procent te werken, negentig procent te 
verdienen met honderd procent pensioenopbouw. Zo kan 
iedereen gezond met pensioen.

7.2 Mijn zieke werknemer is helemaal niet ziek
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor mensen niet kunnen 

 werken, zonder dat ze ziek zijn. Denk aan een mantelzorger of 

een trauma door het overlijden van een familielid. Accepteer niet 

zomaar dat mensen helemaal niet meer naar het werk komen, want 

werken is ook een afleiding. Kijk dus naar wat iemand nog wel kan. 

Als je weet dat er problemen zijn met jeugdzorg of schulden, mag 

je best hulp aanbieden, een budgetcoach adviseren of de partner 

van jouw medewerker bij het gesprek betrekken. Suzanne Kuiper: 

“Vaak overzien mensen hun problemen niet. Vraag door als iemand 

zegt dat het goed gaat, terwijl je andere signalen ziet.” Marlies 

 Vermeulen: “Je kunt via de arbodienst een maatschappelijk werker 

inschakelen. Probeer vanuit goed werkgeverschap de werkdrempel 

te verlagen. Kijk wat die persoon nodig heeft, zodat je verder kunt.”
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7.3 Mijn medewerker is wel heel vaak ziek....
Een lage verzuimfrequentie is gemiddeld één ziekmelding per 

jaar per medewerker. De termijn van die ziekmelding (twee dagen 

of twee weken) doet er voor de frequentie minder toe. Marlies 

 Vermeulen: “Praat met elke medewerker die vaker dan drie keer per 

jaar ziek is en zeg: ‘je verzuimt meer dan gemiddeld, wat doe je om 

daar verandering in te brengen’. Vraag ook wat je zelf zou kunnen 

doen?” Suzanne Kuiper vindt twee maal per jaar verzuimen al veel. 

“We zien immers ook dat 44 procent van onze medewerkers nooit 

ziek is. Soms is verzuim gewoon pech en soms zit er meer achter, 

zoals een medewerkster die al vijf jaar tevergeefs probeerde een 

kindje te krijgen. Dat leidt tot hele waardevolle gesprekken.”

  8 Hoe blijft de sfeer goed?
Bij ziekte zijn aanpassingen op het rooster nodig en moeten 

 collega’s harder werken of overwerken. Hoe hou je de sfeer goed 

en voorkom je dat er nog meer mensen uitvallen? Suzanne  Kuiper 

en Marlies Vermeulen adviseren om het niet in je eentje op te 

lossen. Betrek alle collega’s van de afdeling erbij en vraag hoe ‘wij’ 

dit samen kunnen oplossen. Hoe zetten we de schouders eronder? 

Mensen willen betrokken worden bij deze processen. Communiceer 

ook naar de klant dat je uitval hebt, deadlines niet kunt halen en 

kom die klant op een andere manier tegemoet.

TIP:  Verzuim heeft consequenties, dus steek nooit je kop  
in het zand.
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9 Ziek? Geen wonder!
Je mag goed werknemerschap verwachten, dus wat doe je als een 

zieke medewerker zich onvoldoende inspant om beter te  worden? 

Hoe ga je om met een ongezonde levensstijl (roken, alcohol, 

 obesitas, slechte conditie)? Mag een zieke medewerker op een 

terras een biertje drinken? Het antwoord op al deze vragen is: ga in 

gesprek. Misschien vindt een bedrijfsarts dat terrasje wel acceptabel 

na een burnout, maar volgens Marlies Vermeulen gaat het niet om 

rechten, plichten en gelijk hebben. “Misschien heb je juridisch wel 

een zaak, maar wordt iemand daar beter van?”

10 Niet doen: gezondheidsbonus

Deel geen bonussen uit aan medewerkers omdat ze nooit ziek 

zijn. Suzanne Kuiper en Marlies Vermeulen gruwen van het idee. 

Goed gedrag hoef je niet extra te belonen en wat zeg je tegen 

iemand die kanker heeft? Het werkt ook niet. Met een bonus in 

het  verschiet melden mensen zich helemaal niet meer ziek, totdat 

het écht mis gaat. Het is een korte termijn prikkel. Beter een kort 

durende  ziekmelding , dan ongeïnspireerd doorwerken en iedereen 

 aansteken, alleen om een bonus te incasseren.
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11 Zes tips om verzuim te verlagen

1.  Voorkom stress, hoge werkdruk en overbelasting. Let op de 

volgende signalen: prikkelbare medewerkers, vermoeidheid, 

chaotisch gedrag, gebrek aan concentratie, ontevredenheid, toe

nemend cynisme, onverschilligheid, lagere productiviteit. Probeer 

de lasten te verdelen, indien mogelijk met thuiswerken en door 

de vakanties te spreiden over het jaar;

2.  Zorg voor een gezonde werkplek. Laat een preventiemedewer

ker de Branche RI&E (RisicoInventarisatie en Evaluatie) invullen. 

OOMT kan helpen. Let op ergonomie (werk op de juiste hoogte), 

frisse lucht en daglicht.

3.  Zorg voor een prettige sfeer. Voorkom pestgedrag, grijp direct in 

bij conflicten, deel complimenten uit en zorg voor duidelijke taken 

en bevoegdheden. Via OOMT kun je werken aan de ontwikkeling 

van jou en je team. Bied opleidingen aan, want werknemers die 

hun talenten ontplooien verzuimen minder vaak;

4.  Geef het goede voorbeeld. Als jij verstek laat gaan, kan een ander 

dat toch ook?;

5.  Zorg voor een ziekteverzuimbeleid / inzetbaarheidsprotocol met 

duidelijke regels, zodat medewerkers niet thuisblijven als hun 

kind ziek is. Sta alleen een telefonische ziekmelding aan de lei

dinggevende toe, niet per app of een mailtje aan collega’s;

6.  Zit bovenop de reintegratie en doe alles om je medewerker zo 

snel mogelijk in het arbeidsritme te krijgen, desnoods met korte

re werkdagen, minder taken en (nog) meer ondersteuning.
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13 Eindconclusie
Ziekteverzuim vraagt maatwerk. Hou contact met je medewerker 

tijdens het verzuim, wees sociaal betrokken en zorg voor een veilige 

sfeer om problemen te bespreken. Een goed personeelsbeleid 

is belangrijker dan verzuimbeleid, want voorkomen is beter dan 

 genezen.

Zorg voor een duidelijke ‘casemanager’, die de arbodienst kritisch 

volgt, want het bedrijf blijft verantwoordelijk, dus hou de regie in 

eigen hand. Zorg ook voor een goed reintegratieplan, waarbij je 

vooral kijkt naar wat de zieke medewerker wél kan. Hou mensen in 

het arbeidsritme, want werken verhoogt het zelfvertrouwen en de 

eigenwaarde.

Je hoeft het wiel heus niet opnieuw uit te vinden en je staat er 

ook niet alleen voor. Afgelopen jaar hielpen OOMTcoaches maar 

liefst twaalfhonderd bedrijven en vakmensen met verschillende 

 dilemma’s en loopbaanvragen. Hulp is slechts een telefoontje van  

je vandaan.

12  Personeelsbeleid belangrijker dan 
verzuimbeleid

Verzuim is gerelateerd aan het personeelsbeleid. Iemand moet 

graag, goed en gezond z’n werk willen en kunnen blijven doen en 

dat proces begint bij de werkgever. Zorg dat jij als werkgever weet 

wat er op de werkvloer speelt en wat jouw medewerkers drijft. Een 

goed personeelsbeleid is belangrijker dan een goed verzuimbeleid, 

want het beste verzuimbeleid van de wereld is uiteindelijk niet meer 

dan een pleister op de wond. Voorkomen is écht beter dan  genezen.



Deze whitepaper werd u aangeboden door OOMT, het  

Opleidings en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf  

en Tweewielerbedrijf.
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0800  0155

www.oomt.nl
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