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Aanwezigheidsreglement Stad 
& OCMW Aalst 
Met deze procedure beogen de Stad en het OCMW Aalst  

- de betrokkenheid tussen organisatie en medewerkers te verhogen 

- te voorzien in kwaliteitsvolle opvolging van medewerkers tijdens hun afwezigheid, met respect 

voor diens situatie  

- de re-integratie van medewerkers na afwezigheid beter te structureren 

- de continuïteit van de diensten te verzekeren 

Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden van medewerkers, leidinggevenden en de dienst 

P&O wanneer medewerkers niet aanwezig kunnen zijn op de dienst, al dan niet gepland. 

Dit past in een ruimer geheel van maatregelen ter bevordering van het welzijn op het werk. De 

procedure beschrijft de verschillende stappen die betrokken partijen ondernemen in geval van een 

(on)geplande afwezigheid van een medewerker. Zowel het Gezamenlijk Management Team (GMT) van 

Aalst als de leden van het CPBW en de Stuurgroep Welzijn zullen deze procedure jaarlijks opvolgen om 

zijn effectiviteit en kwaliteit te optimaliseren. 

Maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. We wijzen er dan ook op dat leidinggevenden en 

medewerkers alert moeten zijn voor bepaalde signalen en reeds gesprekken mogen opstarten of acties 

mogen ondernemen vóór een ongeplande afwezigheid zich stelt. We verwijzen hier dan ook naar de 

richtlijnen omtrent stress, overspanning en burn-out als aanvulling op dit reglement. 

Sociale steun tussen collega’s onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden verhoogt de 

weerbaarheid van medewerkers, evenals het tonen van erkenning, vertrouwen en waardering en het 

aanreiken van ondersteuning.  
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Toepassingsgebied 

Het reglement is van toepassing op alle medewerkers van alle diensten van de Stad Aalst en van het 

OCMW Aalst. 

Definities 

Verzuim: Het begrip ‘verzuim’ staat voor de afwezigheid op het werk. Dit heeft een negatieve 

connotatie, maar is eigenlijk een neutraal begrip. Iemand die zich ziek voelt en moet thuisblijven van 

de dokter valt ook onder het begrip ‘verzuim’. Er bestaan verschillende soorten verzuim volgens de 

mate waarin een medewerker ziek is of zich ziek voelt en of hij/zij al dan niet gaat werken.  

 Wit verzuim: “Ik ben ziek en ik voel me ziek, dus blijf ik thuis”. Thuisblijven is bij wit verzuim 

een terechte keuze. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die geveld is door de griep en 39,7° 

koorts heeft. Hij is ziek en niet in staat om te werken, dus blijft hij thuis. Hiermee beschermt hij 

niet alleen zichzelf, maar ook de organisatie tegen onder andere ziektekiemen. 

 Roos verzuim: “Ik ben ziek en ik voel me ziek, maar ik kom toch werken”. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een medewerker die 39° koorts heeft en toch komt werken om zijn collega’s 

geen overlast te bezorgen. Dit houdt een risico in voor zowel de organisatie als zijn collega’s. 

Bovendien verbergt deze houding de oorzaken. Stel dat iemand ziek is omwille van oorzaken 

op het werk, maar toch komt werken, dan blijven die oorzaken bestaan en kan dit zelfs tot een 

burn-out leiden. 

 Grijs verzuim: “Ik voel me ziek (ben ik eigenlijk ziek?) en ik kom niet werken”. In deze vorm van 

verzuim is er een verschil tussen het gevoel van de medewerker en de eigenlijke situatie. Er is 

niet noodzakelijk sprake van kwade wil. 

 Zwart verzuim: “Ik voel me niet ziek en ik ben niet ziek, maar toch blijf ik thuis”. Bij zwart 

verzuim is er sowieso sprake van kwaad opzet. Dit gaat bijvoorbeeld om een medewerker die 

kerngezond is, maar zich toch ziek meldt. 

 

Ziekte: Afwezigheid van een medewerker door ziekte, geattesteerd door een dokter. 

 

Terugkomgesprek: informeel kort gesprek tussen de medewerker die het werk hervat en de (directe) 

leidinggevende na een afwezigheid van meer dan 1 dag 

 

Werkhervattingsgesprek: formeel gesprek tussen het personeelslid dat het werk hervat na een 

afwezigheid van 4 weken of langer, en de (directe) leidinggevende. De leidinggevende of de 

medewerker kan vragen dat een medewerker van de dienst P&O aanwezig is. In een schriftelijk verslag 

worden de afspraken vastgelegd om de re-integratie van de medewerker te faciliteren.  

 

Verzuimgesprek: formeel gesprek tussen het personeelslid dat het werk hervat en de leidinggevende. 

De hiërarchische lijn of de medewerker kan vragen dat een medewerker van de dienst P&O aanwezig is 

tijdens dit gesprek en/of ondersteunt bij de voorbereiding op dit gesprek. We raden aan een 

verzuimgesprek te houden vanaf 3 afwezigheden per 6 maanden of 5 afwezigheden op een jaar, 

afhankelijk van de situatie. Het is ook belangrijk hierbij alert te zijn voor mogelijke signalen die kunnen 

wijzen op stress of risico op burn-out. In een schriftelijk verslag worden de afspraken vastgelegd om in 

de toekomst de aanwezigheid van de medewerker te optimaliseren 

 

Medewerker: een werknemer van de Stad Aalst of het OCMW Aalst 
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Controlegeneesheer: De arts die door de Stad en door het OCMW wordt aangesteld om medische 

controles uit te voeren wanneer een medewerker ziek is. Stad en OCMW werken hiervoor samen met 

een vaste partner. 

 

Arbeidsgeneesheer : De arts bevoegd voor het gezondheidstoezicht op de medewerkers van Stad en 

OCMW. De arbeidsgeneesheer oordeelt over de arbeidsgeschiktheid bij werkaanvatting (bij aanstelling 

van een nieuwe medewerker) en bij werkhervatting (bij terugkomst na ziekte). Daarnaast begeleidt de 

arbeidsgeneesheer ook medewerkers op psychosociaal vlak waar nodig. Stad en OCMW werken 

hiervoor samen met een vaste partner. 

 

De verschillende actoren 

Binnen het aanwezigheidsreglement voorzien we verschillende actoren: 

De medewerker 

De medewerker zelf heeft alle belang bij een goede gezondheid. In de eerste instantie is het belangrijk 

dat de medewerker zelf alert is voor eigen stresssignalen en zelf de balans bewaakt tussen wat hij/zij 

op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak kan dragen (draagkracht genoemd) en wat er op hem/haar 

afkomt (draaglast genoemd) en dit zowel werkgerelateerd als privé. We raden medewerkers aan om 

inzicht te krijgen in welke draaglastfactoren en welke draagkrachtfactoren er zijn en waar er versterking 

nodig is. Voor meer informatie aangaande stress verwijzen we graag naar de richtlijnen aangaande 

stress, overspanning en burn-out. 

Een gezonde geest is evenwel niets zonder een gezond lichaam: om ook zorg te dragen voor het lichaam 

is het belangrijk om voldoende te bewegen, een gezonde voeding en voldoende nachtrust te nemen. 

Stad en OCMW Aalst bieden programma’s aan om de geestelijke en fysieke gezondheid van 

medewerkers te ondersteunen. Voor meer details verwijzen we graag naar het welzijnsbeleid en het 

daaraan gekoppelde vormings- en activiteitenprogramma. 

Tot slot willen we er als organisatie op wijzen dat zieke medewerkers niet (van thuis uit) mogen werken. 

We geven zieke medewerkers graag alle tijd en kansen om te herstellen en we raden medewerkers aan 

deze kansen te benutten. 

De leidinggevende 

Directe leidinggevenden spelen een cruciale rol in de preventie en de aanpak van verzuim binnen hun 

team.  

Wanneer een medewerker afwezig is, waakt de leidinggevende over het onderhouden van informele 

contacten met de medewerker en organiseert hij/zij de terugkeer van de medewerker. 
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De dienst P&O en de organisatie 

De dienst P&O voorziet richtlijnen om verzuim te voorkomen, te melden en om de terugkeer van zieke 

medewerkers te faciliteren. Zij ondersteunt tevens leidinggevenden om verzuim binnen hun team 

(proactief) aan te pakken. 

Daarnaast spelen een proactief HR-beleid evenals de wettelijk voorziene initiatieven rond ongewenst 

grensoverschrijdend gedrag op het werk of stress en burn-out een belangrijke rol in de preventie van 

verzuim. We verwijzen hiervoor naar de relevante richtlijnen als aanvulling op dit 

aanwezigheidsreglement. 

De preventieadviseur 

Het is de taak van de preventieadviseur om aandacht te besteden aan welzijn op het werk,  bijvoorbeeld 

meubilair en materieel, ergonomie, beeldschermwerk, bureaus, het voedsel dat er eventueel wordt 

aangeboden, … met de bedoeling gezondheidsproblemen te vermijden. 

De vertrouwenspersoon 

Stad en OCMW hebben meerdere vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon is een 

aanspreekpunt voor werknemers die menen slachtoffer te zijn van psychosociale risico’s op het werk 

Het feit dat er binnen de organisatie iemand is die naar problemen luistert, kan op zich een krachtig, 

preventief middel zijn tegen ziekteverzuim. De medewerkers worden gestimuleerd om te spreken over 

hun problemen en er iets aan te doen. 
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Procedure 

De procedure kan schematisch als volgt voorgesteld worden: 

  

 

 

De verschillende stappen worden hieronder meer in detail uitgelegd. 

Melding van de afwezigheid  

Wat  Afwezigheid door ziekte 

 Waar en hoe de medewerker tijdens ziekte gecontacteerd kan worden 

 Verblijfsplaats (indien anders dan domicilieadres) 

 Geplande duur afwezigheid (indien reeds mogelijk) 

 Geplande diensten of activiteiten 

o Het is belangrijk om geplande afspraken, opleidingen of vergaderingen te 

melden zodat passende maatregelen genomen kunnen worden 

Wie Medewerker 

In geval van overmacht kan dit door derden 

Hoe  Telefonisch of in een persoonlijk gesprek 

Wanneer Voor of ten laatste op het moment van de geplande aanvang van de dienstprestatie. 

Voor medewerkers met een variabel uurrooster betekent dit: ten laatste op het moment van 

aanvang van de shift 



 
september 2016 

Personeel en organisatie 

 

Aanwezigheidsreglement Stad & OCMW Aalst 7/28 

Voor medewerkers met een vast uurrooster betekent dit: ten laatste op het moment van 

aanvang van de werkdag 

Voor medewerkers met flexibele arbeidstijd betekent dit: ten laatste op het moment dat de 

service tijd aanvangt  

Aan wie Melden aan de directe leidinggevende. 

Indien directe leidinggevende niet bereikbaar is, melden aan zijn/haar vervang(st)er.  

Indien deze ook niet bereikbaar is, melden aan een directe collega. 

Opmerking: indien de directe leidinggevende niet beschikbaar was op het moment van de melding van de 

afwezigheid, neemt hij/zij na kennisname van de afwezigheid telefonisch contact op met de medewerker 

en dit zonder uitstel. 

 

Bevestigen voorziene duur afwezigheid 

Wat Voorziene duur van de afwezigheid melden 

Wie Medewerker 

In geval van overmacht kan dit door derden 

Hoe  Telefonisch of in een persoonlijk gesprek 

Wanneer Zonder uitstel na doktersbezoek 

Aan wie Melden aan de directe leidinggevende. 

Indien directe leidinggevende niet bereikbaar is, melden aan zijn/haar vervang(st)er.  

Indien de directe leidinggevende zijn/haar vervang(st)er ook niet bereikbaar is, melden aan 

een directe collega. 

 

Opmerking: indien de directe leidinggevende niet beschikbaar was op het moment van de bevestiging van 

de voorziene duur van afwezigheid, neemt hij/zij na kennisname telefonisch contact op met de 

medewerker en dit zonder uitstel. 

 

Doktersattest aan werkgever bezorgen  

Wat Doktersattest aan werkgever bezorgen 

Het doktersattest is nodig vanaf de eerste dag ziekte. 

Ook voor ziekte van slechts 1 dag. 

Wie Medewerker 

In geval van overmacht kan dit door derden 

Hoe  Per post, per e-mail of via persoonlijke afgifte op de dient P&O of aan het onthaal van het 

AC in een gesloten omslag of in de brievenbus 

Wanneer Binnen de 48 uur na aanvang van de afwezigheid 

De termijn van 48u wordt geschorst op zaterdag, zon- en feestdagen. 

Aan wie Gericht aan de dienst P&O, aan de dossierbeheerder 
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Opmerking: ben je een niet –statutaire medewerker en duurt je afwezigheid langer dan twee weken 

(arbeiders) of langer dan vier weken (bedienden)? Verwittig dan zeker je mutualiteit! Laat het 

‘vertrouwelijk’ document door je dokter invullen en opsturen naar de adviserend geneesheer van de 

mutualiteit. Laat vervolgens de inlichtingenformulieren van de mutualiteit invullen door de dienst P&O. 

 

Doktersattest verwerken 

Wat Doktersattest verwerken 

Wie Dienst P&O 

Wanneer Ten laatste 1 werkdag na de ontvangst van het doktersattest 

 

Opmerking: het is de verantwoordelijkheid van de dienst P&O om op te volgen of een medewerker al dan 

niet een doktersattest bezorgde. 

 

Contact houden met zieke medewerker 

Wat Contact houden met zieke medewerker met respect voor diens situatie1 

 Informeren naar gezondheidstoestand medewerker 

 Indien relevant: afspraken maken omtrent verdere contactname voor de 

organisatie van het werk 

 Nuttige info bezorgen aan de dienst P&O en de teamgenoten 

Een leidraad voor dit gesprek vind je verder in deze nota. 

 Ziekte > 7 dagen en < 4 weken Ziekte > 4 weken  

Wie Directe leidinggevende Directe leidinggevende 

Hoe Telefonisch of in een persoonlijk gesprek Telefonisch of in een persoonlijk gesprek 

Wanneer Minstens 1 contactmoment Maandelijks 

 

Opmerking: Het spreekt uiteraard voor zich dat een medewerker ten allen tijde vrij is om zelf contact op te 

nemen met zijn/haar leidinggevende. 

 

Melden van verlenging van afwezigheid 

Wat Melden van verlenging van afwezigheid 

Inclusief de duur van de verlenging 

Wie Medewerker  

In geval van overmacht kan dit door derden 

Hoe Telefonisch of in een persoonlijk gesprek 

Aan wie Aan de directe leidinggevende 

                                                                        
1 Zieke medewerkers worden niet thuis bezocht tenzij de medewerker hierin toestemt. 
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Wanneer Van zodra mogelijk en ten laatste de dag vóór de voorziene werkhervatting 

 

Opmerking: ben je een niet –statutaire medewerker en duurt je afwezigheid langer dan twee weken 

(arbeiders) of langer dan vier weken (bedienden)? Verwittig dan zeker je mutualiteit! Laat het 

‘vertrouwelijk’ document door je dokter invullen en opsturen naar de adviserend geneesheer van de 

mutualiteit. Laat vervolgens de inlichtingen formulieren van de mutualiteit invullen door de dienst P&O. 

 

Doktersattest verlenging aan werkgever bezorgen 

Wat Doktersattest van de verlenging aan de werkgever bezorgen 

Wie Medewerker 

In geval van overmacht kan dit door derden 

Hoe  Per post, per e-mail of via persoonlijke afgifte op de dient P&O of aan het onthaal van het AC 

in een gesloten omslag of in de brievenbus 

Wanneer Binnen de 48 uur na aanvang van de verlenging  

De termijn van 48u wordt geschorst op zaterdag, zon- en feestdagen. 

Aan wie Gericht aan de dienst P&O, dossierbeheer 

 

 

Doktersattest verlenging verwerken 

Wat Doktersattest verwerken 

Wie Dienst P&O 

Wanneer Ten laatste 1 werkdag na de ontvangst van het doktersattest. 

 

Opmerking: het is de verantwoordelijkheid van de dienst P&O om op te volgen of een medewerker al dan 

niet een doktersattest bezorgde. 

 

Leidinggevende informeren over werkhervatting 

Wat Leidinggevende informeren over werkhervatting 

Wie Medewerker 

Hoe Telefonisch of in een persoonlijk gesprek 

Wanneer Van zodra mogelijk en ten laatste de werkdag vóór de voorziene werkhervatting 
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Onderzoek bij arbeidsgeneesheer (Provikmo) bij terugkeer naar de werkvloer (enkel voor 

afwezigheden die 4 weken of langer bedragen) 

Wat Onderzoek bij Provikmo bij terugkeer naar de werkvloer 

!! enkel indien de afwezigheid 4 weken of langer bedroeg 

Wie Medewerker 

Hoe Telefonisch 

Wat  Afspraak maken bij Steven Beeckman (053 73 74 03) en zich aanbieden bij 

arbeidsgeneesheer van Provikmo  

Wanneer We raden medewerkers aan om voor de geplande werkhervatting contact op te nemen met 

Provikmo en indien mogelijk een afspraak in te plannen voor de eigenlijke werkhervatting. 

Op deze manier willen we graag anticiperen op mogelijke obstakels die de werkhervatting 

in de weg kunnen staan. 

Indien dit niet mogelijk is, moet het onderzoek zo snel mogelijk na werkhervatting 

plaatsvinden, ten laatste op de tiende werkdag erna. 

 

Opmerking: Wanneer je langer dan 4 weken afwezig was door ziekte of ongeval en je neemt meteen na je 

ziekteperiode verlof op, is het eveneens noodzakelijk om bij Provikmo langs te gaan en dit op de dag 

waarop het verlof ingaat. Indien dit niet mogelijk is, moet het onderzoek zo snel mogelijk plaatsvinden, 

ten laatste op de tiende werkdag erna. Het onderzoek mag ook voorafgaand aan de start van het verlof 

plaatsvinden.  

 

 

Dag van de werkhervatting organiseren 

 Afwezigheid < 4 weken Afwezigheid > 4 weken 

Wat Terugkomgesprek 

(zie verder voor meer informatie) 

Werkhervattingsgesprek 

(zie verder voor meer informatie) 

Wie Directe leidinggevende Directe leidinggevende 

Hoe Overlegmoment Overlegmoment  

Wanneer Tijdens eerste werkweek na afwezigheid Op eerste werkdag na afwezigheid 

 

Opmerking: ben je een niet –statutaire medewerker en duurt je afwezigheid langer dan twee weken 

(arbeiders) of langer dan vier weken (bedienden)? Laat dan het bewijs van werkhervatting (ontvangen van 

mutualiteit) invullen door de dienst P&O op de eerste dag van de werkhervatting. 

Ziekte die aanvangt tijdens de werkuren 

Wanneer de ziekte aanvangt tijdens de werkuren en de medewerker verlaat de werkplek, dient hij/zij 

dezelfde procedure te volgen zoals hierboven beschreven, te starten met de leidinggevende op de 

hoogte te stellen en het bevestigen van de voorziene duur van afwezigheid. 

We raden aan om het doktersattest te laten starten op de dag dat de medewerker ziek werd (ook tijdens 

de werkuren).  
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Geplande afwezigheid door ziekte 

Wanneer medewerkers gepland afwezig zullen zijn door ziekte (bijvoorbeeld gepland operatie) dient 

hij/zij dezelfde procedure te volgen zoals hierboven beschreven, te starten met de leidinggevende zo 

vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de geplande afwezigheid en het bevestigen van de voorziene 

duur van afwezigheid. 

Contact houden met zieke medewerkers 

We raden leidinggevenden aan om telefonisch contact te onderhouden met zieke medewerkers en zo 

het nodige respect en bezorgdheid te tonen van de organisatie naar de medewerker toe. Het 

telefonisch contact vormt in geen geval een uitdrukking van controle. 

Wanneer medewerkers langer dan 7 dagen en minder dan 4 weken afwezig zullen zijn, raden we aan 

om minstens één maal contact op te nemen met de zieke medewerker. Wanneer een medewerker 

langer dan 4 weken afwezig is, raden we aan om maandelijks contact te onderhouden met de 

medewerker. 

Het spreekt uiteraard voor zich dat een medewerker ten allen tijde vrij is om zelf contact op te nemen 

met zijn/haar leidinggevende. 

Doelstelling van het telefonisch contact: 

- Belangstelling tonen voor de medewerker 

- Het uitdrukken van zorg en betrokkenheid 

- Op de hoogte blijven van het genezingsproces en vermoedelijke duur 

- De drempel om naar de werksituatie terug te keren zoveel mogelijk verlagen 

- Informatie inwinnen om de continuïteit van de dienst te verzekeren 

- Werkhervatting bespreken 

- Afspraken maken over een volgend contact (plan een datum) 

- Nagaan of contact met arbeidsgeneesheer/preventieadviseur psychosociaal welzijn nodig is 

Gesprekstips 

- Kader waarom je belt: om belangstelling te tonen en om contact te houden. Geef de 

medewerker niet de indruk dat je hem/haar controleert 

- Vraag de medewerker op voorhand wanneer het hem/haar het beste past om te bellen 

- Stel de motieven van de afwezigheid niet in vraag 

- Treed niet controlerend op 

- Toon belangstelling voor de medewerker, praat over de persoon en niet over het werk 

- Laat de medewerker merken dat hij/zij gemist wordt, maar zorg dat dit niet verwijtend 

overkomt 

- Zet de medewerker niet onder druk 

- Vraag de medewerker welke informatie gedeeld mag worden met de collega’s 

- Sluit het gesprek positief af 

- Breng de dienst P&O en je eigen dienst op de hoogte wanneer relevant 
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Afwezigheid omwille van stress, overspanning of burn-out: 

- Wanneer een medewerker overspannen is of een burn-out heeft2, ga dan tijdens je eerste 

contact tijdens zijn/haar ziekte na of de medewerker later opnieuw gecontacteerd wenst te 

worden. Respecteer deze wens. Indien de medewerker aangeeft liever geen contact te 

onderhouden tijdens zijn/haar afwezigheid, kan eventueel een kaartje gestuurd worden. 

Indien de medewerker wel contact wenst, praat dan tijdens de contactmomenten over de 

persoon en niet over het werk. 

- Benadruk wel het belang om contact te onderhouden met het werk (leidinggevende, collega’s, 

…): belang van sociale steun, om de terugkeer te vergemakkelijken, om de context te kaderen 

- Benadruk het belang van een actief herstel om uit de burn-out te geraken. Benadruk tevens 

het belang van een gestructureerde re-integratie na het aflopen van de ziekteperiode. 

In geval van burn-out raden we tevens de richtlijnen aangaande stress, overspanning en burn-out na te 

lezen voor meer informatie! 

Controlearts 

De dienst P&O, de directe leidinggevende, het diensthoofd, de directeur of de controlegeneesheer zelf 

kunnen ten allen tijde beslissen om een controle uit te (laten) voeren. De directe leidinggevende, het 

diensthoofd en/of de directeur kunnen – indien hij/zij dit wensen - feedback ontvangen na de controle.  

Een onderzoek van de controlearts aanvragen kan via Certimed. 

Locatie van de controles 

Wanneer het doktersattest specifieert dat de medewerker zijn/haar huis niet mag verlaten, gebeuren 

de medische controles op het verblijfsadres van de medewerker. 

Wanneer het doktersattest aangeeft dat de medewerker wel het huis mag verlaten, voert de 

controlearts de controle uit: 

- in het dokterskabinet op het Administratief Centrum van de Stad Aalst (Werf 9, 9300 Aalst)  

- of: op het kabinet van de controlearts 

- of: op het verblijfsadres van de medewerker 

Spontaan aanmelding voor controle bij iedere ziekte 

Medewerkers die een hoge frequentie hebben aan korte verzuimperiodes, zullen gevraagd worden om 

zich gedurende een periode van 6 maanden bij iedere ziekte aan te melden voor een controle. 

                                                                        
2 Meer informatie over stress en burn-out kun je vinden in de richtlijnen omtrent stress, overspanning 

en burn-out. 
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Wat Bij iedere melding van afwezigheid niet enkel de leidinggevende informeren, maar ook 

Certimed informeren. 

De klantendienst van Certimed legt een afspraak vast met de medewerker om zich aan te 

melden voor controle op een bepaald tijdstip en op een bepaalde locatie (afhankelijk van de 

woonplaats van de medewerker). 

Wie Medewerker 

Hoe Telefonisch 

Wanneer Zonder uitstel na melding van afwezigheid bij leidinggevende. 

 

 

Wie van onze medewerkers gevraagd zullen worden om deze bijkomende controle te laten uitvoeren, 

wordt mede bepaald door Certimed, rekening houdend met volgende parameters: 

- Frequentie van de afwezigheid 

- Gemiddelde duur van de afwezigheid  

Medewerkers van wie deze bijkomende controle verwacht wordt, zullen hiervan per brief op de hoogte 

gesteld worden.  

Medewerker wil graag vervroegd het werk hervatten 

Indien de medewerker arbeidsgeschikt is voor de einddatum van het medisch attest, is een vervroegde 

werkhervatting mogelijk. De medewerker dient hierbij dezelfde procedure te volgen als voor een 

‘normale’ terugkeer:  

1. Leidinggevende telefonisch contacteren en informeren over de gepland vervroegde terugkeer 

2. Afspraak maken bij de behandelende arts 

3. Aangepast ziekteattesten bezorgen aan de dienst P&O  

4. Consultatie bij controlegeneesheer, die beslist of de vervroegde terugkeer al dan niet kan 

doorgaan 

5. Indien de medewerker langer dan 4 weken afwezig was, dient hij/zij tevens een afspraak te 

maken bij de arbeidsgeneesheer, zoals beschreven in de procedure 

Halftijds ziekteverlof 

Statutairen kunnen halftijds ziekteverlof aanvragen na consultatie van de arbeidsgeneesheer, mits 

goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW Raad. 

Contractuelen kunnen halftijds ziekteverlof aanvragen na consultatie van de arbeidsgeneesheer en na 

goedkeuring van de (controlearts van de) mutualiteit. Ook hier is een goedkeuring door het College van 

Burgemeester en Schepenen of de OCMW Raad vereist. 

Hou er rekening mee dat deze goedkeuringsprocedure doorlopen moet worden voordat het laatst 

geldende doktersattest verlopen is. 
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Het deeltijds uurrooster moet ten minste de helft van het normale uurrooster van de medewerker 

bedragen. 

De toestemming voor halftijds ziekteverlof voor statutairen wordt verleend voor een periode van 

maximum 3 maanden. Voor contractuelen kan dit langer.  

Werkverwijdering: zwangerschap en borstvoeding 

Een medewerker die zwanger is, kan van de werkvloer verwijderd worden wanneer zij op haar op 

arbeidspost of afdelingen wordt blootgesteld aan risico’s die haar gezondheid of die van haar kind in 

gevaar kunnen brengen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderverzorgsters. 

Werkverwijdering is mogelijk zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte (tot maximaal vijf 

maanden na de bevalling). De beslissing of iemand in aanmerking komt voor werkverwijdering en de 

duur ervan worden bepaald door de arbeidsgeneesheer. 

Als contractuele medewerker heb je recht op een uitkering van het ziekenfonds die het loonverlies 

opvangt. 

Als een medewerker van de arbeidsgeneesheer het werk niet mag hervatten omdat zij borstvoeding 

geeft, dan valt zij onder de regeling werkverwijdering (inclusief het recht op uitkering van het 

ziekenfonds). Als de medewerker daarentegen zelf beslist om thuis te blijven omwille van de 

borstvoeding, heeft zij geen recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds. In dit geval blijft zij 

onbezoldigd thuis of kan zij terugvallen op een systeem van tijdskrediet, aan te vragen via de RVA. 

Faciliteren van de re-integratie 

Medewerkers die na een korte of lange afwezigheid terug aan de slag gaan, krijgen een terugkom- of 

werkhervattingsgesprek, afhankelijk van de duur van de afwezigheid.  

Terugkomgesprek 

Als een medewerker terug aan de slag gaat na minder dan 4 weken afwezigheid is het aan te raden dat 

de leidinggevende even bij de afwezigheid stil staat. Het doel van dit informeel gesprek is 

betrokkenheid en interesse tonen voor de medewerker, de terugkeer van de medewerker in zijn / haar 

functie bevorderen en nagaan of er een verband is tussen de afwezigheid en het werk. Het is niet de 

bedoeling om de afwezigheid in vraag te stellen. 

Het terugkomgesprek is een kort, informeel gesprek. Indien de leidinggevende een vermoeden heeft 

dat de afwezigheid gepaard gaat met werk gerelateerde zaken, kan een discreet gesprek nuttig zijn. 

Reserveer in dit geval een kleine overlegruimte. We verwijzen hier ook graag naar de richtlijnen omtrent 

stress, overspanning en burn-out. 

Doelstelling: 

- Belangstelling tonen voor de medewerker 
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- Het welkomgevoel bevorderen: de medewerker gerust stellen opdat hij/zij zich zo snel 

mogelijk opnieuw thuis voelt op de werkplek 

- Overgang naar het werk vlot laten verlopen (op de hoogte brengen van de stand van zaken) 

- De algemene gezondheidstoestand in kaart brengen (Hoe voel je je? Ben je klaar om er terug 

tegenaan te gaan?) 

- Responsabilisering voor het aanwezigheidsgedrag: wat is nodig om het herstel te 

bestendigen? Gewenste ondersteuning? 

Gesprektips: 

- Zorg er voor dat de medewerker zich welkom voelt! 

- Zorg voor een sfeer van vertrouwen en ondersteuning 

- Creëer geen valse hoop, doe geen onmogelijke beloftes. Wees duidelijk en eerlijk. 

Werkhervattingsgesprek 

Als leidinggevende voer je een werkhervattingsgesprek met een medewerker die meer dan 4 weken 

afwezig was. 

Een werkhervattingsgesprek is een formeel gesprek. In geval van afwezigheid door burn-out wordt 

aangeraden om de dienst P&O bij (de voorbereiding van) dit gesprek te betrekken. Ook wanneer burn-

out niet aan de orde is, kan, indien de leidinggevende en/of de medewerker dit wensen, een 

medewerker van de dienst P&O aanwezig zijn bij dit gesprek of ondersteunen bij de voorbereiding van 

het werkhervattingsgesprek.  

Het gesprek dient zorgvuldig voorbereid te worden (sjabloon toegevoegd in bijlage) en het gesprek 

wordt samengevat in een kort verslag (sjabloon toegevoegd in bijlage). Dit verslag wordt opgestuurd 

naar de dienst P&O en wordt bewaard in de personeelsfile van de medewerker. 

Doelstelling van het werkhervattingsgesprek 

- Verwelkoming van de medewerker 

- Informatie inwinnen over zijn/haar gezondheidstoestand 

- Informatie verstrekken over de veranderingen en gebeurtenissen die plaatsvonden binnen de 

dienst / cluster 

Voorbereiding van het gesprek 

- Bereid het gesprek voor aan de hand van het aangereikte sjabloon (in bijlage) 

- Plan een overleg in en reserveer een kleine vergaderzaal zodat het gesprek rustig kan verlopen 

Nazorg na het gesprek 
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- Overloop (indien nodig ook met collega’s uit het team) de taken en eventuele 

werkherverdeling en overdracht om de re-integratie te faciliteren 

- Deel het verslag van het werkhervattingsgesprek met de medewerker in kwestie en met de 

dienst P&O 

- Plan indien nodig opvolgmomenten 

- Vraag na het gesprek regelmatig aan de medewerker of alles op het werk goed verloopt. Vraag 

bijvoorbeeld na de eerste werkdag hoe het is gegaan.  

Verzuimgesprek  

Bij wederkerige afwezigheden (vanaf 3 afwezigheden per 6 maanden of 5 afwezigheden op een jaar– 

afhankelijk van de situatie en te tellen vanaf de ingang van de eerste afwezigheid) wordt een 

verzuimgesprek gehouden met de medewerker. 

Het verzuimgesprek is een formeel gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende. Indien de 

leidinggevende en/of de medewerker dit wensen kan een medewerker van de dienst P&O aanwezig zijn 

bij dit gesprek en/of ondersteunen bij de voorbereiding op dit gesprek. Het gesprek dient zorgvuldig 

voorbereid te worden (sjabloon toegevoegd in bijlage) en het gesprek wordt samengevat in een kort 

verslag (sjabloon toegevoegd in bijlage). Dit verslag wordt gedeeld met de medewerker en met de 

dienst P&O en wordt bewaard in de personeelsfile van de medewerker. 

Doelstelling van het gesprek 

- Een medewerker die regelmatig afwezig is, kan de continuïteit van het werk in gevaar brengen. 

Zijn/haar werk blijft liggen of andere collega’s moeten er extra taken bijnemen. Het is dan 

aangewezen om een gesprek aan te gaan om je bezorgdheid te uiten en om het ziekteverzuim 

te bespreken.  

- Het doel is een open gesprek voeren met de medewerker om zo eventuele onderliggende 

problemen in kaart te brengen, om oplossingen te formuleren en zo de frequentie van de 

ziekteafwezigheid te doen dalen. 

Verloop van het gesprek 

- Het ontvangen van de medewerker (doelstelling van het gesprek toelichten) 

- Het herhalen van regels, normen en de procedure 

- Het bespreken van de afwezigheden aan de hand van objectieve gegevens (PLAZA / SAPHIR) 

- Het herhalen van de gevolgen voor de dienst 

- Het peilen naar oorzaken in de werkomgeving die aanleiding geven tot absenteïsme 

- Het zoeken naar oplossingen om de situatie te veranderen 

- Het gesprek wordt samengevat en de gemaakte afspraken worden neergeschreven 

Nazorg 

- Plan minstens 1 opvolgingsgesprek, bijvoorbeeld na 4 of 6 weken 
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Sancties 

Als een medewerker in geval van afwezigheid door ziekte: 

- De dienst niet verwittigt (zoals beschreven in de procedure) 

- Geen doktersattest aflevert  

- Niet tijdig een doktersattest aflevert (zoals beschreven in de procedure) 

- Geen medische controle door de controlearts mogelijk maakt  

Kan de afwezigheid als niet gerechtvaardigd beschouwd worden. Dit kan leiden tot het niet uitbetalen 

van salaris van de dagen in kwestie.  
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Bijlage: voorbereiding werkhervattingsgesprek 

Als leidinggevende voer je een werkhervattingsgesprek met een medewerker die meer dan 4 weken 

afwezig was. De leidinggevende of de medewerker kan vragen dat een medewerker van de dienst P&O 

aanwezig is. 

Het doel van dit gesprek is de terugkeer van de medewerker naar zijn werk te bevorderen door de 

mogelijkheden en moeilijkheden van de medewerker te bespreken en afspraken te maken over het re-

integratieproces. De leidinggevende gaat ook samen met de medewerker na of er een verband is tussen 

de afwezigheid en het werk. 

Het werkhervattingsgesprek is een formeel gesprek tussen medewerker en leidinggevende. De leidraad 

in deze bijlage zal je helpen om het gesprek voor te bereiden. Het verslag van het eigenlijke gesprek 

wordt gedeeld met de medewerker en met de dienst P&O. 

Hieronder geven we een leidraad mee om het gesprek voor te bereiden. We raden aan om  de vragen 

en onderwerpen die we hieronder aanreiken te selecteren in functie van de situatie. 

 

Algemene leidraad: 

- Het is een formeel gesprek, dus plan een overlegmoment. Trek hiervoor voldoende tijd uit. Kies 

een locatie waar je niet gestoord kan worden en die voldoende privacy garandeert. 

- Bereid het gesprek goed voor door de beschikbare informatie te raadplegen (bv. verslagen en 

adviezen van de behandelende geneesheer of arbeidsgeneesheer). 

- Informeer de medewerker op voorhand dat je een werkhervattingsgesprek gepland hebt en 

vraag hem/haar zich voor te bereiden. 

- Verwelkom medewerker 

- Licht het doel van het gesprek toe, geef aan wat er aan bod zal komen, vraag aan het 

personeelslid of hij nog bepaalde elementen wil toevoegen.  

- Vraag naar gezondheidstoestand 

- Bespreek op welke wijze de medewerker zijn/haar werk kan hervatten 

o Maak van het hernemen een gezamenlijke uitdaging. Denk samen na hoe het kan.  

o Als er een verband is tussen de afwezigheid en het werk, ga dan na wat de organisatie 

hier eventueel aan kan veranderen om het herstel te bestendigen of te bevorderen 

o Ga na of er iets moet veranderen opdat de medewerker het werk kan 

hervatten (bv. tijdelijke taakverlichting) 

o Ga na of de organisatie iets kan doen om het herstel te bestendigen of te 

bevorderen 

o Ga na of er zaken zijn die de werkhervatting te belemmeren 

o Ga na wat de medewerker nog zelf moet doen om zijn herstel te bestendigen (bv. 

regelmatig op controle bij een arts, psychosociale ondersteuning, kinesist, enz.) en 

maak afspraken over hoe hij dit kan combineren met zijn werk. 
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o Maak over bovenstaande elementen afspraken en koppel hier een termijn aan. 

Bespreek ook hoe jullie deze afspraken gaan opvolgen. Bevraag of de medewerker 

zich in de afspraken kan vinden. 

o Bekijk samen over welke elementen er gecommuniceerd moet worden naar collega’s,  

externe partners, enz. 

- Bespreek de zaken die tijdens zijn/haar afwezigheid zijn gebeurd: 

o Nieuwe procedures, nieuwe afspraken 

o Nieuwe ontwikkelingen 

o Wie nam welke taken over 

o … 

Beperk je hier tot de grote lijnen. Details vormen een onderdeel van de inwerkperiode bij het 

hernemen.  

- Vat het gesprek samen. 

- Plan indien nodig nieuwe opvolggesprekken in om terugval te vermijden. 

o Ga samen na of de afspraken worden nageleefd en wat het resultaat hiervan is. 

o Ga na of het herstel belemmerd wordt. 

o Moeten er afspraken worden bijgestuurd of nieuwe afspraken worden gemaakt? 

- Maak een verslag van het gesprek en de concrete afspraken. Bezorg een kopie aan de 

medewerker en aan de dienst P&O. 

- Voer de gemaakte afspraken uit. 

- Probeer de grenzen van de medewerker te respecteren en waak erover dat de medewerker zelf 

niet over zijn grenzen gaat. 

 

 

Indien de afwezigheid (mogelijk) met het werk te maken heeft, kunnen volgende gespreksonderwerpen 

nuttig zijn: 

- Bespreek het verband tussen de afwezigheid en het werk  

o Arbeidsinhoud: bv. de complexiteit van het werk, autonomie van de medewerker, 

duidelijkheid over de taken, enz. 

o Arbeidsomstandigheden: bv. lawaai, klimaat, veiligheid, lichamelijke belasting bij 

uitvoering van het werk, enz. 

o Arbeidsvoorwaarden: bv. arbeidstijden, vakantieperiodes, enz.  

o De interpersoonlijke relaties op het werk: bv. samenwerking, werksfeer, relatie met 

leidinggevende, enz. 

o Arbeidsorganisatie: bv. de managementstsijl, de wijze waarop de taken worden 

verdeeld, werkprocedures, enz.   

- Tracht een andere werkwijze te hanteren en probeer te vermijden om in oude gewoonten te 

vervallen.  

 

Indien de medewerker terugkeert naar het werk na een burn-out, zijn deze bijkomende tips belangrijk: 

- Betrek de dienst P&O bij de voorbereiding en bij het voeren van het werkhervattingsgesprek 
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- Bereid het gesprek voor zowel vanuit het standpunt van de leidinggevende als vanuit het 

standpunt van de medewerker 

- Geef, ter voorbereiding van het gesprek door de medewerker zelf, volgende vragen mee, zodat je 

een coaching gesprek kan aangaan:  

o Hoe is het zover kunnen komen? 

o Wat heeft de medewerker ondertussen gedaan om beter te worden en zijn klachten te 

verminderen? 

o Wat neemt de medewerker zichzelf voor anders te doen rond persoonlijke valkuilen en de 

eigen vaardigheden? 

o Wat heeft de medewerker nodig van de leidinggevende en/of de werkomgeving als 

ondersteuning om niet te hervallen?  

o Omtrent communicatie met collega’s: wat zeggen, wat niet en aan of door wie? 

o Hoe ziet men de start van de re-integratie?  

- Dit gesprek is een brainstorming naar de mogelijkheden om de balans van de medewerker beter in 

evenwicht te krijgen en daar afspraken rond te maken. Onderzoek samen met de medewerker naar 

aspecten van de werksituatie die jullie (wel) kunnen veranderen.  

- Maak de re-integratie concreet 

o De mogelijkheid om geleidelijk, deeltijds te hervatten? 

o De mogelijkheid om al dan niet tijdelijk de functie aan te passen? 

o Multidisciplinair overleg en opvolging (mits akkoord medewerker): overleg huisarts, 

bedrijfsarts, gesprekken leidinggevende… Dit wordt gecoördineerd door de dienst P&O. 

o Belang van gesprekken (voorbereiding individuele coaching, re-integratiegesprek, 

evaluatiegesprek) en opvolging!! 

- Bespreek de opvolging van de gemaakte afspraken  

o Elke 2 weken, in de eerste 3 maanden 

- Evalueer het plan van aanpak 

o Of de tijdelijke maatregelen geleidelijk aan kunnen worden ingetrokken? 

o Of alle partijen zich aan de gemaakte afspraken blijven houden? 

o Of er kans is op terugval (na een klachtenvrije periode van enkele maanden): blijft de 

bereikte voortgang behouden?  

- Maak duidelijke afspraken rond de globale opvolging  

o De leidinggevende volgt vooral de werkcontext op 

o P&O volgt de algemene context op, multidisciplinair 

o De arbeidsgeneesheer volgt het medische aspect op. 

 

Enkele nuttige gesprekstips: 

- Neem de nodige tijd om het werkhervattingsgesprek te voeren zodat de medewerker zich 

welkom voelt en niet het gevoel heeft dat hij/zij tot last is. Jullie moeten alle belangrijke 

elementen kunnen bespreken en de nodige afspraken maken. 

- Toon interesse in de medewerker. 

- Stel de afwezigheid van de medewerker niet in vraag. 
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- Stel open vragen en geef de medewerker de ruimte om zelf met voorstellen van oplossingen 

of maatregelen te komen. 

- Benoem de verantwoordelijkheden van de medewerker én van jezelf als leidinggevende. 

- Breng het verhaal in balans: help een medewerker die enkel de negatieve kanten belicht in 

zijn/haar verhaal om ook positieve kanten in beeld te brengen. 

- Wees eerlijk en schep geen verwachtingen over aspecten waar je geen impact op hebt. 

- Als leidinggevende hoef je niet overal zelf een oplossing voor te vinden: de medewerker draagt 

ook de verantwoordelijkheid om oplossingen aan te reiken en deze na te streven. 

- Benadruk dat de medewerker steeds bij jou terecht kan als hij/zij daar behoefte aan heeft. 

- Maak een verslag van de gemaakte afspraken en volg die op. 

- Wees na het gesprek alert voor veranderingen in gedrag en werkhouding van de medewerker 

en spreek hem/haar daarover aan. 
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Bijlage: verslag werkhervattingsgesprek 

 

Datum gesprek:  

Naam medewerker: 

Naam leidinggevende: 

Beschrijving situatie: 

 Duur afwezigheidsperiode (begin- en einddatum):  

 

 Is er een verband is met het werk? 

o Ja 

o Neen 

 

 Indien ja: geef hieronder meer uitleg: 
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Beschrijving actieplan: 

Beschrijf de belemmeringen/obstakels die de medewerker ervaart en de afspraken om met deze 

obstakels om te gaan zodat de medewerker makkelijk kan re-integreren. Hier kan je ook beschrijven 

wat de medeweker zelf nog kan doen om zijn/haar herstel te bestendigen of welke acties er genomen 

worden wanneer er gezocht wordt naar een andere functie. Geef aan wie de activiteiten moet 

uitvoeren, wat de timing is en hoe deze afspraken worden opgevolgd (= actieplan re-integratie).  

Belemmering/ 

moeilijkheden 

 Actie/maatregel/ 

 oplossing 

 Door wie  Timing  Hoe en wanneer 

afspraak opvolgen en 

nagaan of oplossing 

effectief is? 

          

          

          

          

          

          

  

Bijkomende opmerkingen van de medewerker: 

Beschrijf eventuele bijkomende opmerkingen van de medewerker: 
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Opvolgmomenten: 

Noteer welke opvolgmomenten gepland staan. 

 

Naam, datum en handtekening: 

            Werkgever                                                                                              Personeelslid 
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Bijlage: voorbereiding verzuimgesprek 

Bij wederkerige afwezigheden (vanaf 3 afwezigheden per 6 maanden of 5 afwezigheden op een jaar– 

afhankelijk van de situatie en te tellen vanaf de ingang van de eerste afwezigheid) wordt een 

verzuimgesprek gehouden met de medewerker. Het uiteindelijke doel van dit gesprek is onderliggende 

problemen in kaart brengen, hiervoor oplossingen formuleren en zo de frequentie van de 

ziekteafwezigheid te doen dalen. 

Het verzuimgesprek is een formeel gesprek tussen medewerker en leidinggevende, het diensthoofd of 

directeur. De leidraad in deze bijlage zal je helpen om het gesprek voor te bereiden. Het verslag van het 

eigenlijke gesprek wordt gedeeld met de medewerker en met de dienst P&O. 

- Zorg voor een goede voorbereiding: 

o Bekijk de afwezigheidsgegevens (historiek, aantal afwezigheden, duur) zorgvuldig en 

zet de feiten op een rijtje. Analyseer de gegevens en zoek naar patronen. Zorg ervoor 

dat je de verzuimcijfers ook bij de hand hebt tijdens het gesprek met de medewerker. 

Zo kan je je beroepen op feiten en het geeft aan de medewerker het signaal dat het 

wordt opgevolgd. 

o Verzamel andere informatie: informatie uit het personeelsdossier die eventueel van 

pas kan komen, verslagen van functioneringsgesprekken, informatie van 

behandelende geneesheer/arbeidsgeneesheer, enz.  

o Plan een formeel overlegmoment in met de medewerker: nodig de medewerker op 

een discrete wijze en op tijd uit, geef het onderwerp van het gesprek mee en zorg dat 

het doel duidelijk is (bv. Ik zou het graag met jou hebben over je ziekteperiodes van 

de afgelopen tijd), trek de nodige tijd uit en zoek een rustige locatie. 

o Bereid je voor door je af te vragen hoe de medewerker zal reageren op de confrontatie 

en hoe je als leidinggevende hierop kan reageren. 

- Stel de medewerker op zijn gemak.  

- Start het gesprek met het doel van het gesprek uit te leggen, kom onmiddellijk ter zake.   

- Blijf tijdens het gesprek zo neutraal mogelijk en blijf empathisch. 

- Baseer je gesprek op feiten en leg deze helder uit: Leg de individuele cijfers over de 

ziekteafwezigheid op papier voor aan de persoon.  

- Vertel wat de consequenties hiervan zijn voor de organisatie (bv. bepaalde taken worden niet 

uitgevoerd, extra werk voor collega’s, enz.). 

- Bevraag bij de medewerker wat de oorzaken zijn van de frequente ziekteafwezigheid.  

o Als je bv. patronen ziet in de afwezigheden (bv. telkens na een weekend), staaf dit dan 

met de cijfers en vraag naar de oorzaak (bv. “ik stel vast op basis van deze cijfers dat 

je regelmatig afwezig bent na het weekend, is daar een reden voor?”). 

o Bevraag of er een verband is met het werk: “Ik zie dat je x keer ziek bent geweest de 

laatste x maanden. Hebben deze afwezigheden te maken met het werk?” 

- Laat de medewerker zoveel mogelijk zelf aan het woord en luister actief. Geef hem de kans om 

zijn/haar afwezigheid uit te leggen. Laat stiltes toe. Heb ook oog voor de reactie van de 

medewerker (bv. emoties) en speel daarop in. 

- Mogelijke reacties van de medewerker & hoe reageer je hierop als leidinggevende: 
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o Wanneer de medewerker geen open houding heeft, herhaal dan waarom je de 

medewerker hebt uitgenodigd op dit gesprek. Overloop de cijfers opnieuw en leg uit 

waarom dit storend is voor de organisatie. Geef de medewerker ook de nodige tijd om 

hierover na te denken. 

o Als je weerstand merkt bij de medewerker, bevraag deze dan. 

o Wanneer de medewerker in de aanval gaat, probeer de informatie rustig te herhalen 

en ga na of de medewerker je juist heeft begrepen. Lukt dit niet, concludeer dat een 

gezamenlijk gesprek over de afwezigheidsproblematiek niet lukt en beëindig het 

gesprek. 

- Overloop met de medewerker de elementen die een rol spelen bij het verzuim en ga samen 

opzoek naar oplossingen. Laat hierbij de medewerker zoveel mogelijk zelf met voorstellen 

komen.  

o “Wat kan jij doen om de veelvuldige afwezigheden aan te pakken?” 

o “Wat kan ik, de collega’s, de organisatie voor je doen om je hierbij te ondersteunen?” 

o “Wat zou je ervan denken mochten we je uitnodigen voor een medisch onderzoek bij 

de arbeidsgeneesheer?” 

- Maak hierover afspraken. 

- Plan een opvolgingsgesprek in. 

- Rond positief af:  

o “Ik ben blij dat we tot een oplossing gekomen zijn”, “Bedankt voor je medewerking en 

openhartigheid”, “Ik respecteer dat je hier geen informatie over wil geven, maar we 

gaan dit verder opvolgen want dit vormt een probleem voor de organisatie”. 

- Maak een verslag van de afspraken, noteer erbij wie wat moet doen, noteer hoe deze afspraken 

opgevolgd zullen worden. Bezorg een kopie aan de medewerker en aan de dienst P&O. 

Gesprekstips 

- Je kan in het ziekteverzuimgesprek verwijzen naar het functioneringsgesprek en omgekeerd. 

Maar je voert deze twee gesprekken best niet tegelijkertijd. 

- Plan een formeel overlegmoment en zoek een rustige locatie. 

- Zorg voor een goede voorbereiding: verzamel cijfers over de afwezigheden en neem het 

personeelsdossier bij de hand. Baseer je gesprek op feiten. 

- Spreek vanuit je eigen bezorgdheid, oordeel niet. Indien de medewerker zelf het probleem niet 

erkent, geef duidelijk jouw bezorgdheid aan en verzeker medewerkers dat je deur open staat. 

- Geef verantwoordelijkheid aan de medewerker. 

- Creëer een sfeer van vertrouwen want het gesprek heeft een negatieve connotatie. 

- Kom onmiddellijk ter zake door de reden en het belang van het gesprek toe te lichten 

- Afwezigheid is niet een kwestie van schuld, maar vormt een probleem voor de dienst 

- Wijs indien relevant medewerkers met privéproblemen door naar een ondersteunend 

netwerk: de maatschappelijk werker, het team welzijn, de vertrouwenspersonen, … 
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Bijlage: verslag verzuimgesprek 

 

Datum gesprek:  

Naam medewerker: 

Naam leidinggevende: 

Beschrijving situatie aan de hand van objectieve gegevens (frequentie, duur, patronen (bv. altijd na 

een weekend),...): 

 

 

 

 

 

 

 

Welke oorzaken liggen mogelijks aan de basis van deze afwezigheidsproblematiek? 
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Welke oplossingen worden naar voor geschoven om dit aan te pakken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke afspraken worden er gemaakt om dit aan te pakken en hoe wordt dit opgevolgd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam, datum en handtekening 

            Werkgever                                                                                              Personeelslid 

 

 

 


