- Interrim Dien
nsten -

Re
egie in Verzu
V uimb
bele
eid
Ziekte ov
verkomt iede
ereen wel ee
ens en het valt
v
niet te voorspellen
v
w
wanneer
jij aan de beurtt bent, of
wanneer het je medewerkers ove
ervalt. Erg lasstig is het we
el, vooral wanneer het we
erk erdoor stil komt te
liggen. Leidinggevenden zijn vaak (te) sn
nel geneigd in te stem
mmen met h
het verzoek van de
medewe
erker om thuiis aan ziekteh
herstel te we
erken. ‘De me
edewerker za
al zelf wel he
et beste wete
en hoe hij
of zij zic
ch voelt en in hoeverre
e hij of zij in
n staat is aa
an het werk te gaan’ iss een frequent door
leidingge
evenden gebruikte, vaak door een gevoel van machteloosheid ingege
even, rechtva
aardiging
voor de verlening van ziekteverlof.
Met deze instelling geeft
g
een leid
dinggevende
e de regie uit
u handen. De
D medewerrkers bepalen
n in deze
situatie de
d lat van welke
w
klachtten het ziektteverzuim rechtvaardigen. Wanneer een leidinggevende
bijvoorbe
eeld ziekteve
erzuim als ge
egeven beha
andelt en er verder geen
n aandacht aan besteed
dt, zal de
gehele afdeling
a
zien dat ze met het
h geringste
e kuchje blijkb
baar onder de
d noemer ‘zziek zijn’ valle
en en hun
leidingge
evende kunn
nen beroepe
en op het gev
ven van ziektteverlof.
Ziekte is geen keuze,, maar verzuiim wel!
van ziekteve
Van belang is het voorkomen
v
erzuim. De balans
b
belassting, belastb
baarheid en
n verzuim
hebben veel raakvla
akken. De ka
ans op verzuimreductie en
e het bevorderen van d
de gezondheid is het
grootst in
ndien de leid
dinggevende
e de juiste ke
ennis, vaardiigheden en houding
h
hee
eft om adequ
uaat met
de verwa
ante en onderliggende fa
actoren van ziekteverzuim
m om te gaa
an.
In samenwerking me
et Margriet Oosterhof,
O
b
bedrijfsmaats
chappelijk werker
w
en eigenaar van Carebiz,
heeft Ae
epos een un
niek program
mma opgeste
eld die leidin
nggevenden in staat stelllen de regie
e terug in
handen te nemen. De
D gecombineerde spec
cialismen en expertises van de twee bureaus zorrgen voor
een inno
ovatieve verzzuimpreventie
e dienst, gen
naamd ‘Regie
e in Verzuimb
beleid’.
De ‘Regie in Verzuim
mbeleid’- aanpak zet dire
ect de leidin
nggevende in de hoofdrrol als “regissseur”. Het
uitgangsspunt is dat de
d direct leidinggevende:
√

d verzuimbe
de
ehoefte kan beïnvloeden
n van de werrknemer (prim
maire preven
ntie);

√

h risico op overbelasting kan signale
het
eren (secund
daire preventtie);

√

d verzuimdrempel kan beïnvloeden
de
n door de oo
orzaken te be
espreken en eventueel te
t helpen
(
(meer
dan 70
0% van verzu
uimoorzaken zitten in bala
ans werk/priv
vésfeer);

√

a
aangepast
w
werk
kan zoeken.

Door middel van ee
en combinattie van coaching, training, begeleid
ding, onderssteuning en proactief
meedenken worden leidinggeve
enden de ha
andvaten toe
egereikt om verzuim op de meest passende
p
wijze te reduceren,
r
te
e voorkomen
n en te begelleiden.
Voor me
eer informatie
e kan je contact opneme
en met Aepos op telefoon
nnummer 051
12 – 46 22 05 of via de
mail, apo
ostma@aepo
os.nl

