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Zorg dat de doelen van 
werknemer en werkgever 
helder zijn

Doorvragen naar het doel
Bij een vastzittend verzuimtraject zal ik na een half jaar 

dan ook gedetailleerd de doelen uitvragen bij zowel 

werknemer als werkgever. Het is belangrijk dat beiden 

daar eerlijk in zijn, zodat ze samen een doel kiezen waar 

ze allebei achter staan. Werkgever kan dan bijvoorbeeld 

hulp bieden bij het solliciteren naar een andere baan. 

Als ze blijven vasthouden aan verschillende doelen krijg 

je stagnatie en een heleboel irritatie. 

Heldere communicatie is dus van belang, ook om een 

verzuimtraject te voorkomen. Werkgevers nemen nog 

wel eens te klakkeloos aan dat een werknemer 

verwacht dat hij onbeperkt blijft doorbetalen. Stel, 

iemand in de familie van werknemer ligt op sterven en 

werkgever heeft al twee weken zorgverlof gegeven. 

Dan krijg je de vraag: Wat nu? Werkgever zit ermee in 

de maag, maar werknemer ook. Ik denk dat simpelweg 

ziek melden niet de beste weg is. Je kunt beter 

onderhandelen: toon begrip dat de werknemer het 

moeilijk heeft, maar maak duidelijk dat dat niet per se 

voor jouw rekening hoeft te komen. Geef bijvoorbeeld 

onbetaald verlof of zeg: neem de tijd, jij betaalt de helft 

en ik betaal de helft. Zo voorkom je dat je in een 

oneigenlijk verzuimtraject verzandt.

Hoe je het wendt of keert, elke re-integratie eindigt  

in een van de volgende doelen:

1. Voltijds terug in eigen werk

2. Gedeeltelijk terug in eigen werk (minder uren)

3. Ander werk bij eigen werkgever (spoor 1)

4. Werk bij andere werkgever (spoor 2)

5. Niet meer werken

Als er stagnatie is in de re-integratie, komt dat doordat 

de doelen van werkgever en werknemer verschillen  

en ze dus ieder een andere kant op willen. Het  

re-integratiedoel moet iedere zes weken ingevuld 

worden op het Plan van Aanpak. Vaak wordt klakkeloos 

doel 1 ingevuld: voltijds terug in eigen werk. Wat je 

vaak ziet, is dat na drie maanden, maar zeker na zes 

maanden, de doelen uiteen gaan lopen.

Werknemer zegt dat hij graag terug wil in eigen werk, 

maar bedoelt dat hij zijn salaris wil behouden. Hij zal 

nooit zeggen dat hij eigenlijk liever weg wil. De 

leidinggevende heeft inmiddels het werk al anders 

verdeeld of op een andere manier opgelost, dus hij  

zit niet echt meer te wachten op terugkeer van de 

werknemer. Hij denkt dan dus doel 3 of 4, maar spreekt 

dat niet uit. In plaats daarvan zegt hij: “Als hij helemaal 

beter is mag hij terugkomen”. Het resultaat: geen van 

beiden is echt actief bezig met het bereiken van het 

doel.

‘Vaak lopen de  

re-integratiedoelen na een  

paar maanden uiteen’

In den lande horen we geluiden dat werkgevers te 

hard zouden zijn voor hun zieke werknemers. 

Verzuim kost veel geld, dus het geduld zou al snel  

op zijn. Is dat zo? Ik denk dat veel verzuimproblemen 

uiteindelijk neerkomen op gebrekkige communicatie 

tussen werkgever en werknemer. Wat verwachten ze 

van elkaar? Welke doelen hebben ze?


