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Verzuim is uit, 
         activering is in

Leidinggevenden voelen zich nogal eens ongemakkelijk 
als een van hun werknemers zich ziek meldt. Ze weten 
niet altijd goed wat ze mogen vragen en hoe ze een 
zieke werknemer moeten bejegenen. Vaak heerst er 
nog een cultuur van ‘ziek is ziek’. Tijd voor een nieuwe 
kijk op ziekmeldingen.

Nieuwe rolverdeling
We leven nu echter in een hele andere wereld.  

De werknemer heeft geen recht meer op een 

Ziektewetuitkering, maar is nog wel verzekerd  

van loondoorbetaling bij ziekte gedurende 104 

weken. In feite is de werkgever nu verzekeraar 

geworden. En geen enkele verzekeraar keert 

zomaar uit zonder eerst na te gaan of de claim  

wel terecht is. 

De vraag is dan ook: wie neemt de beslissing  

dat de werknemer niet werkt, maar toch betaald 

krijgt?

Nu de werkgever in feite de verzekeraar is,  

kan een werknemer niet meer bepalen dat hij 

automatisch bij iedere vorm van ziekte thuis  

kan blijven. Die beslissing ligt in eerste instantie  

bij de leidinggevende. De financiële gevolgen 

kunnen immers groot zijn; niet alleen twee jaar 

doorbetaling bij ziekte, maar ook nog eens tien  

jaar lang doorbelasting van de WGA.

Praten over mogelijkheden
Gelukkig zijn de kosten voor een belangrijk deel 

beïnvloedbaar door de zieke werknemer te 

activeren. Dat begint al bij de ‘ziekmelding’ of 

liever: ‘de aanvraag arbeidsverzuim met verzoek  

tot loondoorbetaling’, want dat dekt de lading 

beter. In feite is de ziekmelding het moment waarop 

ook de werknemer met zijn re-integratie wil 

Ziek melden: aangeleerd gedrag 
Tot 1 maart 1996 was iedere werknemer verplicht 

verzekerd voor de Ziektewet bij de bedrijfs-

vereniging (Gak, Detam, BVG, enzovoort).  

Om een Ziektewetuitkering, het zogenaamde 

‘ziekengeld’ te ontvangen, moest de bedrijfs-

vereniging (de verzekeraar) daarvan bericht 

ontvangen. Het was een praktische oplossing  

om dat bericht via de werkgever te laten lopen,  

dan hoefde de werknemer maar eenmaal in actie  

te komen. Zo werd de werkgever ongewild en 

ongemerkt een doorgeefluik voor zijn zieke 

werknemer. Verder had de werkgever geen  

enkele rol.

Dat heeft veel gevolgen gehad voor de manier 

waarop werkgever en werknemer naar dit  

proces hebben leren kijken en ermee omgaan. 

Herman Evers, directeur Evident BV 



25CS Verbindt!      

Ook voor 
 tekst en 
 vormgeving

starten. De juiste reactie van de leidinggevende is 

dan ook niet: “Ziek maar lekker uit”, maar: “Heb je 

ook nagedacht over dingen die je wel kunt doen?” 

Uiteraard afhankelijk van de omstandigheden. 

Iemand met een acute opname kan helemaal niets. 

Maar iemand die misschien niet de hele dag achter 

de kassa kan staan, kan wel wat anders doen; en dat 

doet ie vast ook wel ….. thuis. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 

leidinggevende op de stoel van een arts gaat zitten 

en medische informatie vraagt. Het is ook niet de 

bedoeling dat de werknemer zijn medische 

gegevens met leken deelt. Maar samen mogen ze 

wel praten over hoe lang de werknemer denkt zijn 

normale werkzaamheden niet uit te kunnen voeren. 

Het gesprek gaat dan dus niet over ziekte, 

aandoeningen, behandelingen etc., maar over de 

inkleuring die de werknemer geeft aan de nieuw 

ontstane situatie. Arbeidsverzuim door ziekte is 

voor werkgever en werknemer in de kern een 

arbeidsrechtelijk probleem en geen medisch 

probleem. Laten we het woord ‘ziekte’ dan ook 

maar ‘afleren’.

Vensterbankklusjes
Overigens is de werkgever vanaf de eerste 

re-integratiedag wettelijk verplicht passend werk aan  

te bieden en heeft de werknemer een re-integratie-

verplichting. Het is dus geen achterdocht als u aan een 

werknemer vraagt: “Wat kun je nog wel”, u voldoet  

aan een wettelijke plicht. De volgende vraag is dan 

natuurlijk: heb ik dat werk wel? Daar kunt u van 

tevoren over nadenken. In ieder bedrijf zijn er 

zogenoemde ‘vensterbankklusjes’: bijvoorbeeld  

dingen die ooit eens uitgezocht of geordend moeten 

worden. Vaak zijn dit mooie klussen voor iemand die 

even wat anders te doen moet hebben dan normaal. 

Niet ziek melden
Soms is de werknemer niet ziek, maar heeft hij  

wel een probleem waardoor hij zijn arbeid wil 

verzuimen. Het is dan beter een ander soort  

verlof toe te kennen, bijvoorbeeld zorgverlof, 

calamiteitenverlof of zelfs arbeidsconflictverlof.  

Dat past beter bij de situatie dan een ziekmelding  

en alle bijbehorende re-integratieverplichtingen.  n

Moet u nu bij iedere ziekmelding doorvragen? Het 

antwoord is: nee. U kent uw werknemers als geen 

ander. U weet hoe uw werknemers omgaan met hun 

werk, hoe ze hun verantwoordelijkheden oppakken  

en wie u achter de broek moet zitten. 

Als iemand die zich altijd voor 200% inzet en eigenlijk 

nooit ziek is, meldt dat hij grieperig is, zal uw reactie 

anders zijn dan wanneer iemand zich voor de derde 

keer dit jaar ziek meldt. En altijd op een maandag. 

Dan is het vast en zeker tijd om eens te onderzoeken 

wat er echt aan de hand is. Vraag uw werknemer om 

zelf een plan van aanpak te maken hoe hij deze 

situaties wil gaan voorkomen.

Ken uw pappenheimers!

opleidingenCS

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw nieuwsbrief, 
website of brochure? En zoekt u iemand die weet 
waar u het over heeft? Het communicatieteam  
van CS Opleidingen is u graag van dienst. Met tekst 
én vormgeving. We hebben jarenlange ervaring  
in financiële dienstverlening en de wereld van 
verzuim en arbeidsongeschiktheid. We schrikken  
dus niet van woorden als WIA, pensioen, opschud-
moment, BeZaVa of RIV-toets. Dat is handig en  
werkt wel zo snel.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met 
Dorith Boudewijnse (dorith@cs-opleidingen.nl) of 
Ingrid Kleine Koerkamp (ingrid@cs-opleidingen.nl)

“Heb je ook nagedacht over 

dingen die je wel kunt doen?”


