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Gespreksvoering bij ziekteverzuim: 
een vak apart
Dat gevoel, als je een gesprek uitloopt en denkt: ‘Dit gesprek is totaal anders gelopen 

dan verwacht en heeft voor niemand opgeleverd wat het had moeten opleveren’. 

Tijdens opleidingsdagen die wij mogen verzorgen bij CS en andere bedrijven, merken 

wij dat casemanagers, arbeidsdeskundigen en HRM-ervaringsdeskundigen moeite 

hebben met het voeren van effectieve verzuimgesprekken. 

Had men de feiten niet voldoende op een rijtje? 

Wist men onvoldoende van de wettelijke 

verplichtingen en rechten? Had men zich 

onvoldoende verdiept in de betreffende casus? 

Nee! Dat is het allemaal niet. Wat wij zien is dat 

mensen het toch lastig vinden om afstemming en 

verbinding te maken met de desbetreffende 

persoon. Of dit nu de zieke medewerker, de 

bedrijfsarts, de opdrachtgever of iemand van het 

UWV is.

Wanneer is een verzuimgesprek effectief?
Een essentieel onderdeel van het verzuimbeleid is 

het voeren van verzuimgesprekken: preventieve 

gesprekken en natuurlijk de gesprekken die worden 

gevoerd vanaf het moment van ziekmelding tot en 

met de terugkeer van de medewerker op de 

werkvloer. Deze gesprekken zijn een wezenlijk 

onderdeel van het re-integratiebeleid. De Wet 

verbetering poortwachter geeft dan ook 

ondubbelzinnig aan dat de werkgever verplicht is 

om minimaal eens per zes weken contact te hebben 

met de medewerker en de bedrijfsarts.

Maar wanneer spreken we nu van effectieve 

verzuimgesprekken? Dat zijn gesprekken waarbij 

de voor dat gesprek juiste ‘procedure-stap’ is gezet 

om weer verder te kunnen. Het (sub) doel is 

behaald. Maar juist het woord ‘effectiviteit’, dat 

doelgerichtheid in zich heeft, kan op weerstand 

stuiten bij sommigen. Hoe komt dat toch? 

Afstemming in verzuimgesprekken
Het voeren van verzuimgesprekken betekent dat er 

gecommuniceerd moet worden tussen werkgever 

en werknemer. Communicatie tussen mensen is 

complex, daar zijn dan ook legio onderzoeken over 

geschreven. Want elk mens is uniek met zijn eigen 

achtergrond. Met een paar eenvoudige vragen kan 

dit in beeld worden gebracht, want waarom:
• wordt de één overtuigd door feiten en de juiste 

argumenten, terwijl de ander vooral luistert naar 

wat zijn gevoel ingeeft?
•	 zijn	sommige	mensen	flexibel	en	hangen	anderen	

aan procedures?
• zijn sommige mensen opdringerig en anderen 

zelfopofferend?
• hebben sommige mensen een enorme weerstand 

tegen veranderingen, terwijl anderen ze juist 

opzoeken?
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Wat zou het opleveren indien de werkgever en  

de zieke werknemer begrip zouden hebben voor  

het gedrag en de wijze van communiceren van  

de ander? Wat zou het betekenen als zowel de 

werkgever als de zieke werknemer niet alleen  

meer inzicht krijgen in zichzelf, maar ook inzicht 

krijgen in de ander? Zou dit de effectiviteit van het 

ziekteverzuimgesprek verhogen en een positieve 

uitwerking hebben op de motivatie van beiden?

Inzicht in zichzelf en de ander
Om werkgever en werknemer inzicht te geven in 

zichzelf en de ander kunnen persoonlijkheids-

profielen	worden	opgesteld,	met	behulp	van	het	

DISC-model. Het uitgangspunt van het DISC-model 

is het gegeven dat elk individu uniek is, waarbij het 

model de complexe werkelijkheid terugbrengt naar 

een overzichtelijk en begrijpelijk geheel, zonder 

mensen te ‘labelen’.

Binnen het DISC-model wordt uitgegaan van twee 

type snelheden. Sommige mensen houden ervan 

om zaken snel te doen, te spreken met kracht en 

energie, met het hart op de tong. Anderen 

herkennen zich meer in de persoon die de zaken 

graag rustig en zorgvuldig aanpakt. Een tikkeltje 

terughoudend, behoudend.

Een tweede aspect binnen het model is welke 

prioriteit zaken in het leven krijgen. Welke zaken 

vindt de mens automatisch belangrijk, oftewel wat 

is de richting waar de meeste voorkeur naar uitgaat: 

taakgerichtheid (ook wel doel- of resultaatgericht, 

zaken alleen doen) of mensgerichtheid (relaties, 

emoties, warmte en gewilligheid, samen dingen 

doen).

Deze aspecten worden binnen het model vertaald 

naar vier essentiële kenmerken van gedrag: de 

persoonlijkheidsstijlen. Met persoonlijkheid  

wordt hier bedoeld ‘het concreet observeerbare 

gedrag van mensen en de manier waarop zij 

communiceren’. Het gaat om de volgende vier 

stijlen, waarbij het goed is te weten dat geen  

enkele stijl beter is dan de andere:
• Daadkrachtig, direct
• Inspirerend, interactie
• Stabiel, sociaal
• Conformerend, direct

Door de verschillen tussen de individuen te 

herkennen, te erkennen, te waarderen en te 

benutten kan zowel op individueel niveau, als op 

team- en organisatieniveau aan kracht worden 

gewonnen. Dus ook ten aanzien van het voeren van 

verzuimgesprekken. De mate waarin de werkgever 

en werknemer als team de communicatie op elkaar 

afstemmen en daardoor verbinding met elkaar 

maken, is bepalend voor de effectiviteit van de 

onderlinge interactie en communicatie.

Het vergroten van het inzicht in de persoonlijke 

gedrags- en communicatiestijl en in dat van de ander 

geeft ons de mogelijkheid de effectiviteit van de 

onderlinge interactie te laten evolueren. Gesteld 

kan worden dat het vooral de verschillen zijn tussen 

de individuen en teamleden maar zeker ook tussen 

werkgever en werknemer, die in sterke mate 

prikkelend zijn voor de onderlinge samenwerking 

en het realiseren van de gestelde doelen: ‘de 

procedure-stap’.

RdOS Training & Advies is DiSC® 

en Insights Discovery 

geaccrediteerd. In dit artikel hebben 

wij ervoor gekozen om DiSC verder 

toe te lichten aangezien CS ook met 

DiSC werkt.


