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1.   Inleiding 
Het verzuimbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid en is gericht op het 

voorkomen en verminderen van verzuim van personeel.  

 

Het verzuimbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld 

plan: het protocol bij ziekte en re-integratie. Dit protocol is opgenomen als bijlage. 

Dit protocol is een uitwerking van de regels waaraan het ziekteverzuimbeleid moet 

voldoen nl. het bijdragen aan een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de ter 

zake doende wetten zoals: de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), 

Arbowet, Wet verbetering Poortwachter (WVP), de regeling ziekte en 

arbeidsongeschiktheid basisonderwijs (ZAPO) en overige relevante regelgeving.  

 

Het doel van  het beleid en het protocol bij ziekte en re-integratie is voor zowel de 

leidinggevende als de medewerker een heldere procedure vaststellen waarbij de 

regelgeving in acht wordt genomen. Het protocol dient als leidraad om er voor te zorgen 

dat alle benodigde stappen in de juiste volgorde en tijdig worden uitgevoerd. Tevens 

dient dit protocol als streven om het ziekteverzuimpercentage beheersbaar en beperkt te 

houden. Het doel is een verzuim van maximaal 5,0%. 

 

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de uitwerking van het ziekteverzuimbeleid, 

aan de hand van het protocol bij ziekte en re-integratie gedurende het eerste jaar. De 

directeur is de eerste 10 maanden de case-manager. Als een ziekte langer dan 10 

maanden duurt, is het bestuur primair verantwoordelijk. In praktische zin is de dit de 

beleidsmedewerker personeel, in samenwerking met de (betreffende) leidinggevende. De 

beleidsmedewerker personeel is dan de case-manager, in samenwerking met de 

(betreffende) leidinggevende. Het bestuur en de directeuren laten zich in hun 

werkzaamheden bijstaan door de arbodienstverlener of door andere deskundigen. 

 

De directeuren van de scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

De voorzitter van het College van Bestuur is case-manager voor de directeuren. 

Ook vallen de medewerkers van het bestuurskantoor onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur. 

 

2.   Onderdelen 
Het verzuimbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

a) Preventief beleid – verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en 

belastbaarheid van personeel 

b) Curatief beleid – bevordering van het herstel van personeel en spoedige 

werkhervatting 

c) Re-integratie tweede spoor 

d) Registratie en administratie 

e) Sociaal Medisch Team (SMT) 

f) Budgettering 

 

 

A.  Preventief beleid 
Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en 

dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan. Dit gebeurt aan de hand 

van: 

- Een Risico-inventarisatie en –evaluatie, en Plan van Aanpak; 

- Signalen van (deskundige) medewerkers (preventiemedewerkers); 
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- Individuele gesprekken met medewerkers zoals functioneringsgesprekken, 

loopbaangesprekken, waarbij onderwerpen als welbevinden en verzuim aan de 

orde komen; 

- Teamvergaderingen, waarin Arbo een agendapunt is; 

- Directieoverleg; feedback van de (G)MR; 

- Voorlichting over verzuimbeleid; 

- Het aanbieden van preventief medisch onderzoek c.q. PAGO (periodiek Arbeids 

Gezondheidskundig Onderzoek) en evt. aanpassing van de werkplek (bijv. stoel); 

- Het aanbieden van een (preventief) gesprek bij de bedrijfsarts; 

- Investeren in het team: teambuilding / teamcultuur en teamuitjes; 

- Teamleden betrekken bij besluitvorming (eigenaarschap); 

- Oog voor de thuissituatie; 

- Stimuleren van gezond gedrag (zoals voeding / beweging etc.).; 

 

De leidinggevende probeert ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te zorgen 

voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat en voldoende aandacht 

voor de individuele leerkracht. De medewerker kan bijdragen aan de preventie van 

verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te 

onderkennen en te bespreken met de leidinggevende. 

Het beleid van D4W is erop gericht het verzuim zoveel mogelijk uit te sluiten, dit kan 

alleen als zowel de leidinggevenden als medewerkers zich volledig inzetten voor 

beperking van het ziekteverzuim. 

De leidinggevende informeert medewerkers over het gehanteerde verzuimbeleid en de 

afspraken die hierover zijn gemaakt. 

 

Om de leidinggevende bij te staan bij de preventie van (Arbo-) risico’s is er op elke 

school minimaal één preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker heeft in 

ieder geval de volgende concrete taken: 

- Medewerking verlenen aan het verrichten en opstellen van een risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E); 

- Bedrijfshulpverlening (BHV) coördineren op schoolniveau. Hiervoor kan 

ondersteuning vanuit het Bestuurskantoor worden gevraagd; 

- Uitvoeren van Arbo-maatregelen; 

- Het adviseren aan en overleggen met de MR. 

 

Het ziekteverzuim is een punt op de agenda bij jaarlijks terugkerende 

functioneringsgesprekken. Op deze manier kan worden geïnventariseerd of er 

(werkgebonden) oorzaken zijn voor het verzuim en kunnen medewerkers op hun 

verzuimgedrag worden aangesproken als hier een noodzaak voor is. Voor het specifiek 

bespreken van het verzuim voert de leidinggevende een verzuimgesprek. 

 

Frequent verzuim 

De leidinggevende houdt met iedereen die tenminste 3 maal per jaar (3 maal ziek, in de 

periode van 1 jaar) heeft verzuimd een verzuimgesprek. Uit dit gesprek blijkt of 

verzuimd werd als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden en/of 

privéomstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen 

leidinggevende en medewerker tot een oplossing van de problemen te komen. Naar 

aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties 

de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen bij de 

bedrijfsarts.  

Een gesprek over frequent verzuim wordt vastgelegd en door beide partijen ondertekend. 

Indien het frequent verzuim aanhoudt, dan wordt een gesprek gehouden met de 

leidinggevende en de beleidsmedewerker personeel. Hiervan wordt een verslag opgesteld 

en door beide partijen ondertekend. 

 

Als bijlage is een leidraad voor het verzuimgesprek opgenomen.  
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B.  Curatief beleid 
In geval van ziekmelding, met dreigend lang verzuim, dan wordt toegewerkt naar een zo 

spoedig mogelijk herstel  en werkhervatting van de medewerker, dan wel re-integratie 

volgens het protocol. 

De leidinggevende zorgt er voor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het 

verzuimbeleid en verzuimprotocol. 

Het Bestuur van D4W maakt afspraken met de Arbodienst over het verrichten van de 

verzuimbegeleiding in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en om inzicht te 

krijgen in mogelijk werk gerelateerd verzuim en om onterechte ziekmelding tegen te 

gaan. De bedrijfsarts adviseert. Indien de directeur/het Bestuur van D4W de advisering 

in twijfel trekt, wordt hierover overleg gevoerd met de bedrijfsarts. 

 

De Vier Windstreken stimuleert de betrokkenheid van leidinggevenden en collega’s bij de 

zieke. Telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen en dergelijke worden aangemoedigd. Bij 

langdurig verzuim tracht de leidinggevende vervreemding van het werk tegen te gaan, 

zodat re-integratie na herstel van de medewerker voorspoedig verloopt. De 

leidinggevende houdt regelmatig contact met de zieke (naast de zes-wekelijkse evaluatie 

in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter); relevante post en andere informatie 

van de school worden doorgestuurd. De leidinggevende ziet er op toe  dat op gezette 

tijden  een attentie wordt verstuurd. 

 

Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor werkgever en medewerker. 

 

Bij verzuim korter dan 6 weken: 

- De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker of het werk kan worden 

hervat, ook voordat betrokkene bij de bedrijfsarts is geweest. 

- Indien de medewerker wil hervatten, zonder dat hij door de bedrijfsarts is gezien 

moet hij dit minimaal 1 dag van tevoren met de leidinggevende bespreken; 

- Bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid kan de bedrijfsarts verzocht worden alsnog 

de medewerker op te roepen voor het spreekuur en te oordelen over de mogelijke 

werkhervatting; 

- Na een positief oordeel kan de medewerker hervatten, eventueel begeleid; 

- De leidinggevende zorgt voor melding van herstel in het personeels-

administratiesysteem. 

- Indien mogelijk wordt (al) in de eerste twee weken van het verzuim een gesprek 

gehouden over de werkhervatting en/of een plan van aanpak. Dit kan 

plaatsvinden, voordat betrokkene bij de bedrijfsarts is geweest. 

 

Bij een verzuim langer dan 2 weken wordt de vergoeding voor de reiskosten stop gezet, 

tenzij er sprake is van re-integratie activiteiten. 

 

Bij verzuim langer dan 6 weken: 

- Voor werkhervatting is een positief advies nodig van de bedrijfsarts. De 

bedrijfsarts informeert over de datum van werkhervatting en eventuele 

beperkingen; 

- Bij gedeeltelijke re-integratie is het einddoel en de duur van de re-integratie 

omschreven. Zo ook bij therapeutische werkhervatting. Hieraan is geen 

loonwaarde verbonden en de medewerker blijft in formele zin ziek. De 

medewerker blijft onder begeleiding van de bedrijfsarts.  

Er is sprake van arbeid op therapeutische basis, indien de arbeid van de betrokkene aan 

de volgende eisen voldoet:  

- de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd 

worden; 

- de periode mag niet langer dan 6 weken zijn; 

- de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-

integratietraject; 
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- het moet duidelijk zijn dat het (tijdelijk) extra inzet betreft; 

- er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn; 

- de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan. 

 

Bij werkhervatting houden de leidinggevende en de medewerker een 

werkhervattinggesprek waarin de oorzaak en het verloop van het verzuim aan de orde 

komen. 

Een volledige herstelmelding betekent dat de betreffende medewerker zijn functie 

volledig uitoefent qua taken en omvang, dus alle lesgevende én alle niet lesgebonden 

taken. 

 

Het bestuur van D4W en de en bevorderen de re-integratie van zieke medewerkers door 

tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan de 

medewerker zijn eigen werk kan hervatten, dan wel een aangepaste functie kan 

vervullen.  

 

De medewerker blijft betrokken bij zijn werk en zal minder snel in de WIA belanden door 

middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden. De bedrijfsarts geeft aan wat de 

mogelijkheden/beperkingen zijn van de medewerker. De leidinggevende bekijkt welke 

deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden en maakt afspraken over het doel, 

de aard, inhoud en duur van het werk. Arbeidstherapeutisch werk is in de regel gericht 

op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn maar kan ook 

worden ingezet om duidelijkheden te verkrijgen over de mogelijkheden van re-integratie. 

Bij arbeidstherapeutische arbeid wordt een termijn van in totaal maximaal 6 weken 

aangehouden. Normaal gesproken kan de medewerker na de periode van 6 weken voor 

het arbeidstherapeutisch deel arbeidsgeschikt gemeld worden.  

 

C. Re-integratie tweede spoor 
Als blijkt dat de medewerker het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen 

geschikte functie voorhanden is, probeert D4W de medewerker in een andere organisatie 

van passend werk te voorzien. Dit heet re-integratie tweede spoor. Het 2e spoor is 

verplicht in te zetten als er sprake is van 1 jaar ziekte. 

 

Werkgever en medewerker zijn in dat geval verplicht om op zoek te gaan naar passend 

werk in een ander bedrijf. Het Plan van Aanpak moet hierop worden bijgesteld. Het moet 

duidelijk zijn dat er voor de medewerker wellicht geen mogelijkheden meer zijn bij de  

werkgever zijn, indien de medewerker binnen twee jaar niet herstelt. De bevindingen van 

de bedrijfsarts worden in een verklaring vastgelegd. Het initiatief voor re-integratie 

tweede spoor ligt bij de werkgever. 

 

Werkgevers kunnen een arbodienst, een re-integratiebedrijf of een outplacementbureau 

vragen om ondersteuning bij het zoeken naar passend werk buiten het bedrijf. Zij 

kunnen behulpzaam zijn bij de inventarisatie van de realistische opties. Externe 

ondersteuners kennen de personeelsmarkt vaak beter en vergroten hierdoor de kans dat 

het re-integratietraject tweede spoor vlot verloopt. 

 

D. Registratie en administratie 
Om het ziekteverzuim te kunnen sturen en evalueren is een nauwkeurige registratie en 

administratie van de afwezigheid door ziekte van personeel noodzakelijk. De school voert 

de afwezigheid van de medewerker in het personeelsadministratiesysteem in.  

Er is een directe koppeling tussen het personeelsadministratiesysteem en het 

verzuimsysteem van de Arbodienst. Bij een ziekte langer dan 2 weken nodigt de 

Arbodienst de medewerker uit voor een verzuimgesprek. Dit gesprek vindt plaats binnen 
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de eerste 2-6 weken. Indien nodig verzoekt D4W de bedrijfsarts om medewerker 

versneld op te roepen.  

 

Indien de administratie van het verzuim niet secuur wordt uitgevoerd, wordt de 

medewerker onnodig uitgenodigd en worden onnodig kosten doorberekend aan D4W. 

 

De ziekte- verzuimdossiers worden door de case-manager (tot 10 maanden ziekte: de 

directeur, vanaf 10-maanden beleidsmedewerker personeel) bijgehouden en opgenomen 

in het personeelsadministratiesysteem. Let hierbij op de regels ten aanzien van de 

privacy. Er is een verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens. Dit zijn alle 

gegevens aangaande de geestelijke en of lichamelijke gezondheid van een medewerker, 

dus ook alle gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen zoals de aard, de 

oorzaak en de behandeling van een ziekte. Voor werkgever is er een ontheffingsgrond 

wanneer het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de re-integratie van 

werknemers. 
 

Vanaf 1 augustus 2017 geldt dat het verzuimdossier digitaal wordt bijgehouden in AFAS 

Insite, waarbij het dossier toegankelijk is voor de medewerker, de leidinggevende en de 

afdeling personeelszaken van De Vier Windstreken. 

 

Het is van belang de dossiers up-to-date te houden zodat altijd met relevante en 

adequate informatie gewerkt wordt. Het bestuurskantoor, in de persoon van de 

medewerker verzuimbegeleiding, heeft hierbij een controlerende rol. 

 

E. Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) 
Gemiddeld één keer per 4 maanden komt het sociaal medisch team bij elkaar voor 

overleg. 

Het SMT bestaat uit: 

- De bedrijfsarts; 

- De beleidsmedewerker personeel; 

- De medewerker verzuim; 

- De betreffende leidinggevende; 

- Eventueel de betrokken zieke medewerker. 

In dit overleg worden o.a. besproken de verzuimcijfers van de school, de zieke 

medewerkers, de mogelijkheden voor aangepast werk, re-integratie tweede spoor. 

F. Budgettering 
In de jaarlijkse begroting reserveert het Bestuur een bedrag voor de kosten van de 

reguliere verzuimbegeleiding door de Arbodienst. Daarnaast wordt een bedrag in de 

begroting opgenomen voor de kosten van inhuur van extra begeleiding bij re-integratie. 

De kosten die voorgaande jaren gemaakt zijn, dienen als indicatie. Tevens wordt 

rekening gehouden met de hoogte van het ziekteverzuim in de voorgaande jaren. De 

financiële situatie van het Bestuur wordt in acht genomen bij de budgettering. 

 

Steeds weer wordt gekeken of er aanvullende middelen kunnen worden ingezet ter 

voorkoming van verzuim. Te denken valt aan regelingen via Loyalis (IPAP), of het 

Vervangingsfonds. 
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Bijlage 1 – Verzuimprotocol 
 

Algemene verplichtingen medewerker 

De medewerker vraagt de leidinggevende om ziekteverlof, als hij of zij niet in staat is om 

(gedeeltelijk) de werkzaamheden uit te voeren. 

De medewerker dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de directeur van 

de school en het bestuur van De Vier Windstreken, uiteraard voor zover de 

gezondheidstoestand dit toelaat. 

Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden (bij een andere 

werkgever) te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts en overleg met het 

bestuur van De Vier Windstreken of de directeur van de school. De medewerker geeft 

veranderingen in de situatie door aan de leidinggevende en de bedrijfsarts. 

Een zieke medewerker werkt mee aan een spoedig herstel en doet er alles aan om op 

een zo kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Adviezen van de bedrijfsarts dienen 

te worden opgevolgd. Indien de medewerker zich niet kan vinden in het advies van de 

bedrijfsarts, overlegt de medewerker met de werkgever. De werkgever neemt indien 

nodig contact op met de bedrijfsarts om hierover te overleggen, ook indien de werkgever 

zich niet kan vinden in het advies met de bedrijfsarts. 

 

Algemene verplichtingen werkgever 

De werkgever verricht alle re-integratie-inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen 

worden verwacht om de medewerker snel weer aan het werk te helpen in de eigen 

organisatie. 

Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen andere 

passende arbeid in de eigen organisatie voorhanden is bevordert de werkgever de 

inschakeling van gespecialiseerde instanties om de medewerker te begeleiden naar voor 

hem passende arbeid bij een andere werkgever.  

In de wet verbeterping Poortwachter staat vermeld wat er van de werkgever wordt 

verwacht. 

 

Verzuimprotocol – vanaf dag 1 

Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten werkgever en medewerker samen met 

de arbodienst ervoor zorgen dat de zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het 

werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de medewerker. 

Volgens de Wet verbetering Poortwachter is ook de medewerker verplicht om hieraan 

mee te werken. Hieronder volgt een overzichtelijke uiteenzetting van de diverse stappen 

die dienen te worden doorlopen en de daarbij behorende rollen. Het doel van deze 

stappen is om er gezamenlijk voor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer 

duurzaam inzetbaar is.  

Dag 1: 

De medewerker die vanwege ziekte niet kan werken, meldt zich zelf telefonisch ziek of 

vraagt om verlof (of laat zich in hoge uitzonderingssituaties ziekmelden) bij de 

leidinggevende op de eerste dag van het ziekteverzuim.  

 

Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, zodat de 

leidinggevende tijdig voor vervanging kan zorgen. Bij de ziekmelding informeert de 

leidinggevende naar de gevolgen die de ziekte heeft voor het werk, verwachte duur 

enzovoort en maakt een afspraak met de medewerker voor een volgend contact. De 

leidinggevende mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte (privacy). 

 

Tevens wordt besproken wat over het verzuim aan het onderwijsteam, leerlingen en 

ouders wordt medegedeeld. Bij de eerste ziekmelding wordt afgesproken wanneer er 

weer contact is met de medewerker. 
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De ziekmelding wordt zo snel mogelijk, liefst op de 1e dag van het ziekteverzuim, 

ingevoerd in het personeelsadministratiesysteem.  

In de eerste 6 weken is er wekelijks contact tussen de leidinggevende en de 

medewerker. Indien de medewerker in staat is de school te bezoeken dan vindt 

persoonlijk contact bij voorkeur op de school plaats. Indien de medewerker niet in staat 

is de school te bezoeken, gaat de leidinggevende op huisbezoek. Als dit van toepassing 

is, gaat de leidinggevende altijd samen met een ander teamlid, bij voorkeur MT-lid. De 

leidinggevende zorgt dat de zieke medewerker informatie ontvangt over het traject 

tijdens ziekte. 

 

Het streven is een snelle terugkeer naar de werkplek, om vervreemding te voorkomen. 

Hierbij is het uitgangspunt te kijken wat er (nog) wel mogelijk is. 

 

De leidinggevende zorgt bij ziekte/afwezigheid voor vervanging, als dit nodig is. Hierbij 

wordt verwezen naar het vervangersbeleid. 

 

Gegevens waar de leidinggevende naar mag vragen: 

De werkgever zelf mag bij de ziekmelding de volgende informatie aan de werknemer 

vragen: 

• het telefoonnummer en (verpleeg)adres; 

• de vermoedelijke duur van het verzuim; 

• de lopende afspraken en werkzaamheden; 

• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet 

onder welke); 

• of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; 

• of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. 

 

Gegevens waar de leidinggevende niet naar mag vragen: 

Alle mogelijke overige (sociaal) medische gegevens zijn voor de werkgever niet 

noodzakelijk in het kader van de loondoorbetalingsverplichting noch in het kader van de 

begeleiding en/of re-integratie van de werknemer en vallen derhalve onder het medisch 

beroepsgeheim. Dit betreffen de volgende gegevens: 

• Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen; 

• Eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke 

gezondheidstoestand; 

• Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen, 

e.d; 

• Overige situationele problemen zoals: relatieproblemen, problemen uit het verleden, 

verhuizing, overlijden partner, scheiding, e.d. 

De werkgever mag ook gegevens over aard en oorzaak van de ziekte die vrijwillig door 

de werknemer zijn verstrekt, niet opslaan. Slechts in uitzonderlijke situaties mag de 

werkgever informatie die vrijwillig door de werknemer is verstrekt opnemen in het 

personeelsdossier. Een belangrijk criterium hierbij is of er een noodzaak is om deze 

gegevens op te slaan. 

 

Week 6: 

Uiterlijk in de 6e week van het ziekteverzuim wordt de medewerker opgeroepen voor het 

spreekuur van de bedrijfsarts. De medewerker dient aan deze oproep gehoor te geven. 

Voor het verzetten van de afspraak moet eerst contact opgenomen worden met de 

leidinggevende. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op. Indien de leidinggevende  

het raadzaam acht om de medewerker eerder naar de bedrijfsarts te sturen, kan hij of de 

personeelsbeleidsmedewerker dit aangeven bij de bedrijfsarts. 

De directeur is verantwoordelijk voor de opbouw van het verzuimdossier, gedurende de 

eerste 10 maanden ziekte. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur, met 

medewerking van de betreffende directeur. 
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Op basis van de probleemanalyse kan de bedrijfsarts een interventie voorstellen. Na 

instemming van de werkgever wordt deze interventie uitgevoerd. 

 

Week 8: 

De leidinggevende nodigt de zieke medewerker uit en vult samen met hem het Plan van 

Aanpak week 8 (uiterlijk) in. De leidinggevende plaatst het plan van aanpak in het 

personeelsadministratiesysteem. 

De leidinggevende en de medewerker voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in 

het Plan van Aanpak. Zij plannen maximaal elke 6 weken een afspraak voor de evaluatie 

van het Plan van Aanpak, frequenter contract is raadzaam.  

 

Deze afspraak wordt gepland na de evaluatie met de bedrijfsarts zodat de leidinggevende 

de aanbevelingen van de bedrijfsarts met de medewerker kan bespreken en afspraken 

hierover kan maken. Ook als er geen benutbare mogelijkheden zijn, en geen re-

integratieactiviteiten mogelijk zijn, heeft de leidinggevende contact met de medewerker 

en leggen zij dit samen gemotiveerd vast in een Plan van Aanpak. 

 

Uitgangspunt bij de verzuimgesprekken is steeds dat er wordt uitgegaan van de 

mogelijkheden. 

 

Voor een aanvullend advies bij de re-integratie kan kosteloos gebruik gemaakt worden 

van de re-integratiedeskundige van het Vervangingsfonds. 

 

Week 42: 

Het bestuurskantoor meldt in de 42e week het ziekteverzuim aan UWV. Dit wordt 

opgenomen in het verzuimdossier. 

Het bestuurskantoor meldt de afwezige aan bij Loyalis, in verband met een mogelijke 

aanvullende uitkering na 2 jaar ziekte. 

 

Tussen de 10e en 13e maand: 

Werkgever laat een arbeidsdeskundig onderzoek of evt. een belastbaarheidsonderzoek 

uitvoeren om te bekijken of terugkeer op de eigen werkplek nog steeds haalbaar is of dat 

tweede spoor ingezet moet worden. De kans op instroom in de WIA wordt onderzocht. 

Onder bepaalde voorwaarde is een subsidie van het Participatiefonds beschikbaar voor 

dit onderzoek. 

De directeur is verantwoordelijk voor de opbouw van het verzuimdossier, gedurende de 

eerste 10 maanden ziekte. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur, met 

medewerking van de betreffende directeur. 

 

Week 52: 

Werkgever  en medewerker vullen de eerstejaarsevaluatie (bijlage) in tussen de 46e en 

52e week. Zij evalueren de re-integratie en de geleverde re-integratie-inspanningen. 

Uiterlijk vanaf het begin van het 2e ziektejaar (dus voordat de ziekte langer dan 1 jaar 

duurt) is het inzetten van begeleiding bij het vinden van passend werk voor de 

medewerker buiten de organisatie (2e spoor) aan de orde. Eventueel worden nieuwe 

afspraken vastgelegd en indien nodig vindt een bijstelling van het Plan van Aanpak 

plaats. 

Het salaris wordt aangepast naar 70% (over de ziekteverlof uren), de medewerker wordt 

hierover – voor week 52 - geïnformeerd door het bestuurskantoor. 

 

Week 87: 

Is de medewerker nog niet hersteld dan ontvangt hij van het UWV de WIA-

aanvraagformulieren. Dit moet uiterlijk voor week 91 ingeleverd worden. Dit heeft ook 

zin als de medewerker ten minste 35% ziek is. 

De WIA-aanvraag heeft geen zin als volledig herstel binnen een korte termijn (binnen 3 

maanden, na 2 jaar ziekte) aan de orde is. 
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De medewerker is verantwoordelijk voor het indienen van de benodigde papieren. De 

medewerker en de leidinggevende stellen samen het re-integratieverslag op om hun visie 

te geven op de re-integratie. De werkgever vraagt tevens een deskundigenoordeel 

Overheid en Onderwijs (O&O, bijlage) aan. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) 

bevindingen over de verzuimperiode en geeft een actueel oordeel. De bedrijfsarts stelt 

een Actueel Oordeel op en stuurt de medische gegevens rechtstreeks aan de 

medewerker. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opsturen van het complete 

dossier naar UWV.  

Indien gewenst kan er uitstel van de WIA worden aangevraagd, binnen daarvoor gestelde 

termijnen. 

Week 91: 

Tussen de 91e en de 103e week  beoordeelt UWV op basis van het re-integratieverslag of 

werkgever en medewerker alles hebben gedaan om de instroom in de WIA te 

voorkomen. De medewerker wordt uitgenodigd voor een WIA onderzoek. 

Worden de inspanningen van de werkgever als voldoende beoordeeld dan volgt een 

keuring conform de WIA. Worden de inspanningen van de werkgever als onvoldoende 

beoordeeld dan volgt een loonsanctie en moeten werkgever en medewerker er alsnog 

alles aan doen om aan de inspanningen te voldoen. Als er aan alle inspanningen is 

voldaan, kan de loonsanctie worden opgeheven. 

Uiterlijk na 1 jaar wordt opnieuw een beoordeling bij UWV aangevraagd voor de WIA. 

 

Zolang het dienstverband bestaat hebben werkgever en medewerker de verplichting te 

blijven werken aan de re-integratie met behulp van het Plan van Aanpak.  

 

Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid overgegaan worden 

tot ontslag. Dit is alleen mogelijk wanneer UWV de inspanningen van de werkgever als 

voldoende heeft beoordeeld, er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 

meer dan 35% en geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden (deskundigenoordeel 

O&O). 

Voor D4W (bijzonder onderwijs) geldt hierbij na de 24 maanden nog een opzegtermijn 

volgens de CAO-PO. Indien er sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 

minder dan 35% loonverlies dan blijft de medewerker in dienst van D4W en moeten 

werkgever en medewerker er alles aan doen om de medewerker aan het werk te houden. 

Lukt dit niet dan heeft de medewerker eventueel recht op WW of bijstand. 
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Bijlage 2 – Leidraad (telefonisch) gesprek bij ziekmelding 
 

- Check telefoonnummer en verpleegadres; 

 

- Laat de medewerker vertellen wat er aan de hand is; 

 

- Vraag de medewerker of je iets voor hem kunt doen; 

 

- Vraag de medewerker wanneer hij denkt er weer te kunnen zijn; 

 

- Kan de medewerker bepaalde taken nog wel verrichten?; 

 

- Vat het gesprek samen en trek samen met de medewerker een conclusie, leg dit 

vast op papier voor in het personeelsdossier; 

 

- Maak afspraken hoe verder te gaan en wanneer er weer contact is; 

 

- Spreek af wat er wordt gemeld aan collega’s, kinderen en ouders. 

 

- Indien de medewerker niet zelf de ziekmelding doorgeeft en dit niet veroorzaakt 

wordt door bijvoorbeeld ziekenhuisopname, neemt de leidinggevende binnen 24 

uur contact op met de medewerker en probeert te achterhalen of er sprake is van 

ontevredenheid ergens over, bijvoorbeeld een conflict met een collega. 
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Bijlage 3 – Leidraad verzuimgesprek bij frequent  verzuim 
 

 

- Spreek van tevoren het gespreksdoel af, plaats/tijdstip/tijdsduur en 

gespreksdeelnemers; 

 

- Bereid je voor door het verzuim inzichtelijk te maken: de verzuimhistorie 

afgelopen twee jaar, achtergrond verzuim; 

 

- Zorg voor een rustige locatie; 

 

- Confronteer de medewerker gelijk met zijn verzuimgegevens, zwart op wit; 

 

- Vraag de medewerker naar de oorzaken van het verzuim; 

 

- Laat de medewerker zoveel mogelijk aan het woord (luister goed, vraag door, vat 

samen); 

 

- Inventariseer samen met de medewerker alle factoren die het verzuim 

beïnvloeden; 

 

- Probeer samen met de medewerker tot oplossingen te komen maar laat de 

medewerker die zoveel mogelijk zelf aandragen (effectiviteit = kwaliteit x 

acceptatie); 

 

- Maak concrete en controleerbare afspraken, beloof alleen wat je kunt beloven; 

 

- Leg alle afspraken schriftelijk vast; 

 

- Vat het gesprek samen en evalueer het; 

 

- Bepaal een datum voor een evaluatie- of vervolggesprek. 
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Bijlage 4 – Leidraad huisbezoek 
 

1. Gerealiseerd moet worden of een huisbezoek noodzakelijk en onvermijdelijk is. 

Indien dit toch het geval is, gaat de leidinggevende vergezeld met een collega op 

huisbezoek. 

 

2. Eerst een afspraak maken; dit bezoek is niet bedoeld voor controle. Medewerker 

moet in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op het bezoek. 

 

3. Bereid je voor op het bezoek: 

a. Verzamel informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega’s, 

verzuimkaart) 

b. Neem desgewenst informatie mee over D4W (verslagen, mededelingen); 

c. Neem een kleine attentie mee. 

 

4. Benut het bezoek om meer achtergrondinformatie te verzamelen en de situatie 

beter te kunnen inschatten; Is er hulp nodig, wat zijn de verwachtingen? 

 

5. Laat de medewerker aan het woord. 

 

6. Vraag of (meer) contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. 

 

7. Zijn er andere manieren om de binding met de school te houden? 

 

8. Leg na het bezoek belangrijke informatie vast en stop dit in het (digitale) dossier. 
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Bijlage 5 – Leidraad werkhervattinggesprek 
 

1. Plan het tijdstip van het gesprek op de eerste dag van de werkhervatting. 

 

2. Als je niet zelf aanwezig bent, regel dan vooraf wie het gesprek overneemt. 

 

3. Neem de tijd voor het gesprek en zorg voor een rustige omgeving. 

 

4. Raadpleeg van tevoren de vastgelegde informatie. 

 

5. Begin het gesprek met een sympathiek welkomstwoord. 

 

6. Informeer naar het verloop van de ziekte en eventuele problemen in de 

uitoefening van het werk. 

 

7. Vertel wat er is veranderd tijdens de afwezigheid. 

 

8. Maak werkafspraken voor de korte en lange termijn. Bedenk daarbij goed of de 

medewerker niet te vroeg of met een te zware urenlast begint. 

 

9. Vraag of de medewerker nog punten heeft toe te voegen. 

 

10. Vat het gesprek samen en plan eventueel een volgend gesprek. 

 

11. Leg de afspraken en belangrijke informatie vast en stop dit in het (digitale) 

dossier. 
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Bijlage 6 – Informatie voor zieke medewerkers 
 

U bent ziek; dat is een vervelende situatie. Meestal bent u na een paar dagen weer 

beter, maar het kan ook zijn dat u voor langere tijd uitgeschakeld bent. Het is belangrijk 

dat u er alles aan doet om weer aan het werk te gaan. En het liefst zo snel mogelijk want 

hoe langer u thuisblijft, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. 

 

Begeleiding 

U heeft de verantwoordelijkheid om samen met uw leidinggevende en de bedrijfsarts de 

mogelijkheden te bespreken om weer snel aan het werk te gaan. 

Om uw situatie in kaart te brengen, heeft u binnen zes weken een aantal gesprekken met 

uw leidinggevende en indien nodig met de bedrijfsarts. Uiterlijk in de zesde week na uw 

ziekmelding wordt u beoordeeld door de bedrijfsarts en stelt deze een probleemanalyse 

op. In de analyse staat waarom u niet of gedeeltelijk kunt werken, of u beperkingen 

heeft en welke dat zijn en wat de verwachting is wanneer u weer aan het werk kunt. 

Indien nodig neemt de bedrijfsarts, met uw toestemming, contact op met uw huisarts of 

specialist. De hier verkregen informatie mag de bedrijfsarts alleen met u bespreken. De 

bedrijfsarts kan u ook adviseren gebruik te maken van externe ondersteuning. 

De bedrijfsarts geeft aan of u uw eigen werk of ander werk kunt doen bij de eigen 

werkgever of eventueel (tijdelijk) bij een andere werkgever. Verder geeft de bedrijfsarts 

advies of en hoe u weer aan het werk kunt gaan. 

 

Plan van Aanpak 

De afspraken over hoe u gaat re-integreren worden op papier gezet in het Plan van 

Aanpak. Dit plan wordt opgesteld uiterlijk in de achtste week van uw ziekte. Dit plan 

bespreekt en ondertekent u met uw leidinggevende. Bij dit plan wordt uitgegaan van de 

probleemanalyse van de bedrijfsarts. 

In dit plan wordt o.a. besproken welke aanpassingen aan uw werkplek en welke training 

en of therapieën nodig zijn. 

Er kunnen afspraken gemaakt worden over de volgende activiteiten: 

1. Aanpassingen op het werk (tijdelijk of blijvend) zoals: 

• Een andere inrichting van het werk (lager werktempo, andere taken, 

bijscholing); 

• Verbeteringen op uw werkplek (andere stoel, betere ventilatie); 

• Andere arbeidsvoorwaarden (vaker werkoverleg, flexibele werktijden); 

• Verbetering van de werksfeer (meer contact met collega’s en 

leidinggevenden). 

2. Trainingen en therapieën zoals: 

• Fysiotherapie, rugtraining, traumabehandeling, stress-training, 

behandeling van burn-out; 

• Assertiviteitstraining, cursus time-management. 

3. Activiteiten die u begeleiden naar ander werk zoals: 

• Omscholing, beroepskeuzetest; 

• Loopbaanbegeleiding; 

• Bemiddeling bij het vinden van ander werk. 

De afspraken die gemaakt worden in het Plan van Aanpak moet u nakomen. Als u dat 

niet doet, kan D4W uw loon (gedeeltelijk) stoppen. Als u minder loon ontvangt, heeft dat 

ook gevolgen voor uw Ziektewet-uitkering; deze kan dan tijdelijk lager zijn. 

Ook D4W moet zich aan de afspraken houden anders kan UWV een loonsanctie opleggen 

aan D4W en moet D4W langer loon doorbetalen. Als u vindt dat D4W niet voldoende doet 

aan uw re-integratie dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Het UWV 

beoordeelt dan of het werk passend is, de re-integratie inspanningen van werkgever en 

medewerker. 
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Voortganggesprekken 

Minimaal iedere zes weken evalueren u en de leidinggevende de voortgang van uw re-

integratietraject. Als er iets verandert in uw medische situatie neem dan ook contact op 

met uw arts. Als het nodig is, wordt het Plan van Aanpak bijgesteld. 

 

Eerstejaarsevaluatie 

Voor het verloop van het eerste ziektejaar bekijkt u samen met uw directie wat u in het 

eerste ziektejaar gedaan heeft. Samen bepaalt u of het verstandig is om het plan van 

aanpak aan te passen. De evaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag. 

 

Arbeidsdeskundig onderzoek 

Tussen de 10e en 13e maand van uw ziekte wordt een arbeidsdeskundig onderzoek 

uitgevoerd. Dit is een pre-advies door een arbeidsdeskundige. Hierbij wordt getoetst of 

het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden concrete 

aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of er 

een WGA uitkering te verwachten is. 

 

Als u niet meer kunt werken 

Het kan gebeuren dat u helemaal niet meer kunt werken en ook niet meer beter wordt. 

Dit wordt in overleg met uw bedrijfsarts vastgesteld. In zo’n geval kunt u sneller dan 

normaal een WIA-uitkering aanvragen. Deze WIA-uitkering kan op zijn vroegst ingaan na 

dertien weken ziekte. Met deze aanvraag hoeft u geen re-integratieverslag mee te 

sturen, wél een verklaring van de bedrijfsarts waarin staat dat u niet helemaal niet meer 

kunt werken en ook niet meer beter wordt. 

 

Wel of geen WIA-uitkering 

Bent u na ruim anderhalf jaar nog niet (volledig) aan het werk, dan krijgt u van UWV 

informatie over de WIA. Normaal gesproken kunt u na 104 weken ziekte een WIA-

uitkering krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat u nog net iets meer tijd nodig heeft voor 

de re-integratie. U kunt dan samen met uw leidinggevende een verlenging van 

loondoorbetaling aanvragen. Tijdens het eerste ziektejaar wordt het loon volledig 

doorbetaald. In het tweede jaar ontvangt u 70% van uw loon over de uren waarop u 

(nog) niet werkzaam bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


