
 

Titel: protocol frequent verzuimgesprek Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: HEAD Akkoord OR d.d.: 21 maart 2016 

Versiedatum: 21 februari 2018 Pagina 1 van 3 

 

 
Protocol Frequent Verzuimgesprek 
 
Inleiding 
Frequent verzuim verstoort in hoge mate het dagelijks werk binnen de organisatie. Het is 
een signaal en bekend is dat langdurig verzuim wegens arbeidsongeschiktheid vaak volgt op 
een periode met regelmatig kortdurend arbeidsverzuim. Frequent verzuim wordt niet als 
een toevallig incident gezien. Medewerker, leidinggevenden en de afdeling administratie 
pakken daarom samen de oorzaken rond frequent verzuim aan. 

 
Definitie 
Zorgcentrum St. Franciscus verstaat onder frequent arbeidsverzuim vaker dan 3 maal 
verzuim over een periode van 12 maanden. Dit kan zowel kortdurend als langdurig verzuim 
zijn en het betekent dat er direct na de 3e ziekteverlofaanvraag een verzuimgesprek 
plaatsvindt. 

 
Verzuimgesprek 
De medewerker en de leidinggevende dragen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
bij aan de inhoud van het verzuimgesprek. De medewerker doet al het mogelijke om ingeval 
van arbeidsverzuim zo spoedig mogelijk het werk te hervatten. De organisatie draagt directe 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de individuele 
medewerker op de werkplek en voor de organisatorische en financiële gevolgen van 
arbeidsverzuim.  

 
Het gesprek 
Het gaat er om het probleem goed op tafel te krijgen. De beste manier om achter de 
oorzaken van verzuimgedrag te komen is om erover te praten. De leidinggevende 
inventariseert samen met de medewerker de zaken die het arbeidsverzuim beïnvloeden. 
Indien dit nodig is, kan de leidinggevende advies inwinnen bij de HEAD of de casemanager 
van de Arbodienst. Voordat de leidinggevende het verzuimgesprek gaat voeren onderzoekt 
hij het volgende: 

 Neemt kennis van de feiten van het arbeidsverzuim van de medewerker; 

 Bekijkt de verzuimhistorie van de medewerker van de afgelopen 2 jaar; 

 Gaat na wat de gevolgen zijn van het arbeidsverzuim (overname werk door 
collegae). 

 Gaat na hoe de medewerker op de afdeling/het team functioneert en hoe de 
onderlinge verhoudingen binnen de afdeling/het team zijn. 
 

De leidinggevende maakt met de medewerker een afspraak waarbij het doel van het gesprek 
(verwijzing naar dit protocol) wordt aangegeven. 
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De medewerker kan zelf om een verzuimgesprek vragen. Ter voorbereiding van het gesprek 
(ook als hij door de leidinggevende wordt uitgenodigd) gaat de medewerker bij zichzelf na, 
wat de oorzaak van het frequent arbeidsverzuim is en welke aspecten daarbij een rol spelen. 
De medewerker kan daarbij zo nodig advies of hulp vragen aan de bedrijfsarts of de 
Arbodienst. Van de medewerker wordt verwacht dat hij samen met de leidinggevende in 
gesprek blijft en samen oplossingen bedenkt om het verzuimgedrag positief te beïnvloeden. 
Er zal aan het einde van het gesprek een actieplan met oplossingen worden opgesteld of 
schriftelijke afspraken worden vastgelegd om frequent verzuim te voorkomen. Dit plan of de 
afspraken worden door zowel de leidinggevende als de medewerker ondertekend. Het plan 
of de afspraken worden in het personeelsdossier vastgelegd. 
  
Oplossingen 
Het verzuimgedrag van de medewerker kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld 
een lichamelijke disfunctie of afstemming werk en privé. Er wordt intensief gezocht naar 
oplossingen waarmee de werknemer het afgesproken werk kan verrichten. De 
verantwoordelijkheid en het initiatief hierin ligt bij de medewerker, ondersteund door de 
leidinggevende.  

 
Actieplan 
In deze fase van het gesprek zal de leidinggevende samen met de medewerker een actieplan 
opstellen. In het actieplan zullen de volgende punten moeten worden opgenomen: 

 Verzuimgedrag van de medewerker; 

 Oorzaken van het verzuimgedrag; 

 Oplossingen om het verzuimgedrag te voorkomen; 

 Duidelijke, concrete en meetbare afspraken; 

 Wat te doen bij de eerstvolgende ziekteverlofaanvraag? 

 Wordt leidinggevenden of de bedrijfsarts ingeschakeld? 

 Evaluatie (termijn). 
 

Het actieplan wordt door beide partijen ondertekend en beide partijen behouden een kopie.  
 
Wat te doen bij herhaling? 
Als uit de evaluatie blijkt dat de medewerker frequent ziekverlof blijft aanvragen wegens 
arbeidsverzuim, dan kan er sprake zijn van twee situaties: 

 

 De medewerker komt de afspraken uit het actieplan na. Het lukt echter nog niet 
om tot verbetering van de situatie te komen. Dit betekent dat het actieplan zal 
moeten worden bijgesteld en/of aangescherpt. Advies en ondersteuning door 
bedrijfsarts of Arbodienst zijn hierbij geïndiceerd. 
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 De medewerker komt de afspraken uit het actieplan niet, of onvoldoende, na. Het 
is mogelijk dat het actieplan moet worden bijgesteld of indien het niet nakomen te 
wijten is aan de medewerker kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. 

 
 
Het protocol Frequent verzuimgesprek is in werking getreden op 1 oktober 2014. Bij 
evaluatie in maart 2016 zijn enkele wijzigingen aangebracht. Bij evaluatie in februari 2018 
zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


