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Zelfsturende teams = 
  zelfsturend verzuim

Een stukje uit een vacature: 

‘XYZ heeft de regie over het re-integratie-
management neergelegd bij de leiding-
gevenden (casemanagers). In uw functie 
bent u de verbinding tussen XYZ en UWV 
m.b.t. langdurig verzuim en bewaakt u 
samen met de leidinggevende en bedrijfs-
arts de juiste procesgang van de langdurige 
verzuimdossiers. In voorkomende gevallen 
adviseert u de leidinggevende over de 
haalbaarheid van bezwaar en beroep bij 
UWV en bent u bereid om voorlichting te 
geven over de regelgeving over de UWV 
in- en uitstroom.’

Een leuke quizvraag is natuurlijk: “Welke 

functionaris wordt hier gezocht?” Een register 

casemanager is het niet want ook deze organisatie 

heeft gekozen voor het zogenaamde Eigen Regie 

Model, in de volksmond kortweg ERM genoemd, 

waar de leidinggevende de casemanager is. Deze 

leidinggevenden bij werkgever XYZ zijn wel 

bijzonder goed opgeleide en vaardige case-

managers, want zoals is te lezen, zijn zij zelf 

verantwoordelijk voor bezwaar en beroep bij  

UWV. Een andere quizvraag is met wat voor een 

werkgever we hier te maken hebben. Het kan bijna 

niet anders dan dat het een werkgever betreft met 

alleen maar hoogopgeleide werknemers. 

Laatst kwam ik bij een organisatie leidinggevenden 

tegen die blij waren omdat ze gingen deelnemen 

aan de pilot ‘Verzuim, inzetbaarheid en gedrag’.  

Ze gingen kijken naar het eigen gedrag van de 

medewerker rondom (dreigend) verzuim, de 
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inzetbaarheid en hoe ga je hier als leidinggevende 

mee om. Nog meer quizvragen dienen zich aan 

zoals: waren de leidinggevenden echt blij met hun 

nieuwe uitdagingen? Is verzuim een keuze en 

draagt het aanvragen van het zogenaamde 

verzuimverlof bij tot verzuimreductie? 

Verzuim managen met een 
communicatietraining
Diverse grote werkgevers, met name een groot  

deel van de werkgevers in publieke domeinen  

zoals Zorg, Overheid en Onderwijs, hebben ERM 

volledig omarmd en steken veel energie in de 

thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Klinkt 

allemaal heel logisch en wat is er mis mee om in 

deze tijden van ‘het nieuwe werken’ ruim aandacht 

te besteden aan nieuwe elementen van verzuim-

sturing? Sterker nog, eigenlijk kun je gerust stellen 

dat men goed bezig is. Het werk ligt immers bij de 

juiste persoon, de leidinggevende, en in combinatie 

met een compacte praktijkgerichte communicatie-

training kunnen zij het verzuim effectief managen. 

En als kers op de taart draagt dit bij tot meer 

werkplezier!

Enthousiast wordt er vervolgens ingehaakt op een 

ander bijzonder gangbaar managementmodel dat  

is komen overwaaien: de zelfsturende teams. Zo 

krijgen we al een aardig compleet beeld van het 

nieuwe verzuimbegeleidingsmodel: in de lijn van 

het Eigen Regie Model wordt de leidinggevende  

op basis van een goede communicatietraining de 

casemanager. De spelregels voor de lijnen leggen 

we vast binnen de zelfsturende teams en voor 

moeilijke vragen huren we een externe deskundige 

in of nemen we een arbeidsdeskundige aan. In het 

nieuwe beleid wordt opgenomen dat de werk-

nemer verzuimverlof moet aanvragen waardoor de 

bedrijfsarts wat meer op afstand wordt gezet met als 

prettige bijwerking dus beduidend lagere kosten 

voor de bedrijfsarts. Dit alles in combinatie met de 

toenemend voorkomende CAO waarin 0-35 WGA 

niet wordt ontslagen en bij niet werken 3 tot 5 jaar 

70% van het loon ontvangt. Goed bezig toch?

Goed bezig! Of toch niet?
Denkend goed bezig te zijn, creëren deze werk-

gevers een fiasco waar het de begeleiding en de 

kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid 

betreft. Het is geen toeval dat we ze steevast ieder 

jaar op de UWV-lijst van grootste vervuilers 

terugvinden. De kranten staan vol met bericht-

geving dat scholen en zorginstellingen in financieel 

opzicht het water aan de lippen hebben. Hoe het 

komt? Simpel: gebrek aan kennis en daardoor het 

ontbreken van het besef dat casemanagement een 

vak is dat je niet kunt leren met een paar middagjes 

communicatietraining ‘gespreksvaardigheden 

moeilijk verzuim’. 

Een student doet in de postbachelor-opleiding tot 

register casemanager examen na een jaar met meer 

dan 800 studie-uren, het afleggen van twee 

mondelinge tentamens, het doen van een afstudeer-

onderzoek en het daarover schrijven van een 

scriptie. Ongeveer 40% van de kandidaten moet een 

herexamen doen. Na het behalen van het diploma 

heeft de register casemanager RCCM meer kennis 

van de sociale wetgeving dan een bedrijfsarts of een 

arbeidsdeskundige. Om dit zo te houden is een 

minimum van 10 uur studie per maand nodig om up 

to date te blijven.

In mijn vorige column gaf ik aan dat niet het 

verzuim, maar wel de begeleiding een keuze is. 

Dit keer wat tegengas op deze populaire aanpak 

in verzuimland: 

zelfsturende teams + Eigen Regie Model = 
zelfsturend verzuim!  


