
1 

Laatste wijziging: 2012-11-09 

 

PROTOCOL AANWEZIGHEIDSBELEID 

Gemeenteraadszitting van 2012-12-17 

 

 
 

Laatste wijziging: GR 2012-12-17 
 



2 

Laatste wijziging: 2012-11-09 

INHOUDSTAFEL 

  
 

I. VOORWOORD ....................................................................................... 3 

II. VISIE ZIEKTEVERZUIM ....................................................................... 4 

1) Een eenduidige aanpak. .................................................................. 4 

2) Een beleid voor, tijdens en na ziekte. .............................................. 4 

3) Actief aanpakken van het ziekteverzuim. ........................................ 5 

4) Rol van de leidinggevende en de medewerker. ............................... 5 

5) Een correct ziekteverzuimbeleid, ook een teamgebeuren! .............. 5 

6) Slotbeschouwing ............................................................................. 6 

III. METINGEN ZIEKTEVERZUIM .............................................................. 7 

1) Verzuimpercentage. ............................................................................ 7 

2) Verzuimfrequentie. ............................................................................. 7 

3)De gemiddelde verzuimduur. ............................................................... 8 

4) Bradfordfactor. ................................................................................... 8 

5) De frequentie van registratie in het gemeentebestuur Asse. .............. 8 

6) Streefnormen in het gemeentebestuur Asse. ...................................... 9 

IV DE ZIEKTEMELDING .......................................................................... 10 

V. DE CONTROLEGENEESHEER ............................................................... 12 

VI. AANDACHT TIJDENS DE ZIEKTEPERIODE ......................................... 13 

1) Opvolging van de individuele medewerker tijdens de ziekteperiode. 13 

2) Erkenning van het team. ................................................................... 14 

3) Inkorten van de duur van de ziekteperiode. ..................................... 14 

VII. WEER AAN HET WERK .................................................................... 15 

VIII. AANPAK VAN HET ZIEKTEVERZUIM ............................................... 16 

IX. SLOTWOORD .................................................................................... 18 

X. BIJLAGEN .......................................................................................... 19 

 

 
 
 

 
 

 
 



3 

Laatste wijziging: 2012-11-09 

I. VOORWOORD 

 

In2012 werd er in Asse een werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van een 
aanwezigheidsbeleid met hierin de volgende leden: 

 
- Bruno Van den Broeck, brandweercommandant 
- Danny De Meersman, werkleider Wegenisdienst en dienst Selectieve 

afvalophaling 
- Carolien De Ryck, diensthoofd Buitenschoolse Kinderopvang 

- Lander Van Droogenbroeck, organisatiemanager 
- Veerle Stallaert, diensthoofd Personeelszaken 

Er werd een visie rond ziekteverzuim ontwikkeld, de verschillende soorten 
metingen werden duidelijk gedefinieerd en er werden acties ontwikkeld op het 

vlak van ziektemelding en de opvolging van ziekte(verzuim).  
 
Bij de ontwikkeling van de acties was een constructief aanwezigheidsbeleid – 

uitgaande van een vertrouwen in de medewerker - steeds het uitgangspunt, 
vandaar werd ook zeer bewust gekozen voor de term 'aanwezigheidsbeleid'.  

Door preventieve maatregelen, het coachen en ondersteunen van de 
leidinggevenden en het responsabiliseren van de medewerkers wil het 
gemeentebestuur afwezigheden omwille van ziekte onder controle houden.  

Als organisatie kan men het ziekteverzuim in een zeker opzicht beïnvloeden.  
Ziekteverzuim is immers een vorm van gedrag die bepaalt hoe men omgaat met 

een ziektetoestand.  
Men onderscheidt verschillende types van ziekteverzuim: 

- Wit verzuim is onvermijdelijk. De arbeidsongeschiktheid is overduidelijk 
en de medewerker kan onmogelijk werken. Voorbeelden zijn een operatie, 

ernstig letsel, hartinfarct …  
- Bij grijs verzuim is er sprake van een fysieke klacht, maar de 

beslissingsruimte is belangrijk. Voorbeelden zijn o.a. hoofdpijn, pijnlijke 
maandstonden en maagklachten.  

- Zwart verzuim is frauduleus verzuim.  

- Ten slotte spreekt men nog over roos verzuim wanneer een werknemer 
die duidelijk ziek is, toch komt werken. Dit lijkt op het eerste zicht positief, 

maar kan nefast zijn voor de productiviteit. Tevens bestaat het risico om 
collega’s te besmetten.  

Wit verzuim zou zo’n 30% van het totale ziekteverzuim uitmaken, grijs verzuim 

60% en zwart verzuim 10%. 
 Het gemeentebestuur Asse veroordeelt het zwart verzuim en kan dit niet 
tolereren. Bij vaststelling van dergelijk verzuim zal het hier tegen optreden.  

Het bestuur wil zich met een verzuimbeleid richten op de grootste groep, 
namelijk het grijs ziekteverzuim.  
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II. VISIE ZIEKTEVERZUIM 

 

De eerste stap in de ontwikkeling van een aanwezigheidsbeleid is het opmaken 
en implementeren van een visie omtrent ziekteverzuim. Deze visie werd 

ontwikkeld door de leden van de werkgroep en besproken in en goedgekeurd 
door de leden van het diensthoofdenoverleg van Asse.  
 

Ik wil wel komen werken, maar… 

Visie op ziekteverzuim in Asse 

 
Ziekteverzuim is de afwezigheid op het werk omwille van ziekte.  
Het gemeentebestuur erkent het feit dat ziekte een belangrijk thema kan zijn 

binnen een organisatie.  
Een ziekteafwezigheid kan het bestuur immers voor een aantal gevolgen 

plaatsen (zoals financiële gevolgen en gevolgen op het vlak van de 
werkorganisatie en sfeer).  
 

Het wil daarom een beleid voeren waarin een correcte en  
positieve opvolging van de ziekteafwezigheden centraal staat.  

1. Een eenduidige aanpak.  

 

Het bestuur zal cijfergegevens bijhouden rond het ziekteverzuim.  
Deze gegevens zullen op regelmatige basis gecommuniceerd worden naar het 
beleid, de leidinggevenden en de medewerkers zodat het voor alle betrokkenen 

duidelijk is dat ziekteverzuim een belangrijk onderwerp is voor onze organisatie.  
 

Tevens willen wij duidelijke definities, procedures en afspraken hanteren 
binnen onze organisatie. Het gemeentebestuur zal deze richtlijnen op een 
duidelijke manier in zijn documenten en werkprocessen invoeren zodat een 

eenduidige en eenvormige aanpak binnen organisatie gegarandeerd wordt.  

2. Een beleid voor, tijdens en na ziekte.  

 
Wij willen een preventief ziekteverzuimbeleid voeren. Hierin staat het 
voorkomen van ziekte bij de medewerkers centraal.  

 
Het gemeentebestuur wil dan ook de nodige acties ondernemen op het vlak van 

veiligheid, ergonomie, opleiding en gezondheid. Het zal de nodige middelen 
ter beschikking stellen zodat de medewerkers tevreden en gemotiveerd kunnen 

zijn.  
 
Tijdens de ziekteperiode willen wij een betrokken houding naar de zieke 

medewerker blijven vertonen.  
 

Na de ziekte zal het gemeentebestuur de nodige stappen ondernemen om het 
opnieuw opnemen van de job na de ziekte zo vlot mogelijk te laten verlopen.  
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3. Actief aanpakken van het ziekteverzuim. 

 
Het gemeentebestuur zal actief handelen indien het ziekteverzuim van een 

medewerker zorgwekkende vormen begint aan te nemen.  
 

Vanuit een houding van interesse en vertrouwen willen wij zicht krijgen op de 
werkgerelateerde oorzaken van verzuim. Samen met de medewerker willen 
wij nagaan op welke manier een positieve verandering in de situatie kan worden 

bereikt.  
 

Het gemeentebestuur kan zich echter niet akkoord verklaren met moedwillig 
(zwart) verzuim. Dit soort verzuim ontmoedigt de medewerkers die zich 
positief en correct opstellen en heeft gevolgen voor de teamgeest in een 

bepaalde dienst. Het gemeentebestuur zal dan ook acties ondernemen zodat dit 
moedwillig verzuim niet of nauwelijks te bespeuren valt.  

4. Rol van de leidinggevende en de medewerker.  

 
Het bestuur is van oordeel dat de diensthoofden een belangrijke rol spelen in de 

aanpak van de ziekte-afwezigheden.  
 

Het gemeentebestuur verwacht bijgevolg een basishouding van de 
leidinggevende waarin een gezonde dosis aandacht voor zowel de 

organisatie als de medewerker centraal staat. Wij willen de leidinggevenden 
dan ook ondersteunen in het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden 
door middel van opleiding en begeleiding.  

 
Van de medewerker verwachten wij een correcte naleving van de 

procedures en werkvoorschriften. Wij willen in de organisatie een 
werkomgeving creëren waarin de medewerker verwachtingen of problemen in 
verband met het werk openlijk kan en moet bespreken met zijn diensthoofd of 

een vertrouwenspersoon. Tevens verwachten wij van elke medewerker een 
collegiale houding.  

5. Een correct ziekteverzuimbeleid, ook een teamgebeuren! 

 
Een ziekteafwezigheid kan nadelige gevolgen hebben voor het werk en de sfeer 

op een dienst of afdeling. Het gemeentebestuur zal de nodige inspanningen 
leveren om de invloed van deze gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.  

Wij erkennen ook het feit dat collega’s bij een ziekteafwezigheid extra taken 
moeten opnemen hetgeen een grotere werkdruk tot gevolg kan hebben. Het 
gemeentebestuur wil zijn waardering uitspreken naar deze medewerkers die 

bijkomende taken op zich nemen.  
 

Onze organisatie vindt het belangrijk dat er een correcte ziektemelding 
gebeurt. Een correcte melding kan immers beschouwd worden als een vorm van 

collegialiteit en respect naar de collega’s en directe leidinggevende.  
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6. Slotbeschouwing 

 
Wij streven ernaar om deze visie zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. 

Daartoe verbinden wij ons om het personeel voldoende te informeren en te 
vormen omtrent het ziekteverzuimbeleid binnen onze organisatie.  

 
Tevens engageren wij ons om onze procedures en richtlijnen omtrent 
ziekteverzuim constant te verbeteren in functie van een beter welzijn voor de 

organisatie en de medewerker.  
 

Deze visie maakt duidelijk hoe wij denken en handelen in het kader van 
ziekteverzuim. Wij willen dan ook een open sfeer creëren binnen onze 
organisatie waarin ziekteverzuim op een positieve manier besproken kan worden.  
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III. METINGEN ZIEKTEVERZUIM 

 

Een tweede stap in de ontwikkeling van een aanwezigheidsbeleid is het correct 
meten van het ziekteverzuim in de organisatie.  

Het bestuur kan enkel maatregelen nemen om het ziekteverzuim onder controle 
te houden indien het exacte cijfers heeft over het ziekteverzuim binnen de 
organisatie in zijn geheel en binnen de verschillende afdelingen en diensten.  

 
Er dienen duidelijke definities gehanteerd te worden zodat elk diensthoofd en 

elke medewerker kennis heeft over welke afwezigheden al dan niet in de cijfers 
inbegrepen zijn.  
 

Daarnaast is het ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken omtrent de 
frequentie van de metingen.  

1. Verzuimpercentage. 

Het verzuimpercentage wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het 

aantal ziekte-uren in een bepaalde periode en het aantal effectief te 
werken uren in dezelfde periode.  
 

We kunnen dit ook omschrijven als het aantal werkuren op 100 dat niet 
gepresteerd werd omwille van ziekte.  

 
In het aantal effectief te werken uren worden de feestdagen en verlofdagen niet 
meegerekend.  

 
Dit cijfer wordt berekend op jaarbasis.  

2. Verzuimfrequentie.  

De verzuimfrequentie wordt gedefinieerd als het aantal nieuw begonnen 
ziekteperiodes per medewerker per jaar. 

Dit cijfer geeft bijgevolg een absoluut getal per medewerker.  
 

In functie van de jaarlijkse beheersrapportering van het gemeentebestuur zullen 
ook de volgende indicatoren gemeten worden: 

a) Verzuimfrequentie per dienst.  

Dit wordt gedefinieerd als de som van het aantal nieuw begonnen 
ziekteperiodes bij de medewerkers van deze dienst in verhouding tot het 

aantal medewerkers van deze dienst.  
 

b) Verzuimfrequentie van de verzuimers per dienst. 
Dit wordt gedefinieerd als de som van het aantal nieuw begonnen 
ziekteperiodes bij de medewerkers van deze dienst in verhouding tot het 

aantal verzuimers (= aantal medewerkers met minimaal één ziekteperiode) 
van deze dienst.  
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3. De gemiddelde verzuimduur. 

De gemiddelde verzuimduur wordt gedefinieerd als het totaal aantal 
verzuimdagen in verhouding tot het aantal ziektemeldingen.  

4. Bradfordfactor.  

De Bradfordfactor wordt gedefinieerd als het totaal aantal ziektedagen 

vermenigvuldigd met de verzuimfrequentie in het kwadraat.  
 
De frequentie staat in het kwadraat omdat het aantal keren dat men afwezig 

is een meer storende factor is dan de duur van de afwezigheid. Het is 
immers moeilijker om om te gaan met medewerkers die frequent ziek zijn dan 

met éénmalig langdurig ziekteverzuim.  
 
Deze factor is een individuele factor en kan dus alleen voor individuele 

medewerkers berekend worden.  

De frequentie van registratie in het gemeentebestuur van 

Asse.  

Eén keer per jaar (in de maand januari-februari) zal het gemeentebestuur een 

rapport opmaken waarin de metingen van het ziekteverzuim van alle afdelingen 
en diensten worden gebundeld. 

 
Per afdeling en/of per dienst zullen volgende gegevens vermeld worden:  
- de voor- en achternaam van de personeelsleden werkzaam in deze dienst 

- hun functie, 
- hun arbeidsregime,  

- hun aantal effectief te werken uren,  
- hun aantal ziektedagen,  
- hun aantal ziekte-uren,  

- hun verzuimfrequentie,  
- hun verzuimpercentage,  

- hun gemiddelde verzuimduur,  
- hun Bradfordfactor (verzuimscore).  

 
Tevens wordt voor elke afdeling / dienst een samenvattende analyse gemaakt 
waarin deze gegevens worden opgeteld zodat de gemiddelde verzuimduur en het 

gemiddelde verzuimpercentage per dienst berekend kan worden.  
 

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat absolute cijfers niet altijd een 
volledig verhaal vertellen. Het is daarom belangrijk dat deze cijfers ook 
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Op het rapport wordt er bijgevolg een 

tekstvak voorzien zodat het diensthoofd van de dienst een 
analyse/opmerking/bemerking kan schrijven in dit tekstvak.  

 
Dit rapport (cijfers met analyse van de respectievelijke diensthoofden) wordt 
eenmaal per jaar ter kennisgeving bezorgd aan de leden van het college van 

burgemeester en schepenen en aan de diensthoofden. Omwille van 
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privacyredenen zullen de namen van de medewerkers worden weggelaten. Enkel 

de diensthoofden zullen van hun eigen dienst alle gegevens ontvangen. 
 

Bijkomende bepalingen die vastgelegd worden met betrekking tot deze 
rapportering zijn de volgende: 
- De langdurige zieken worden in het rapport apart vermeld. We definiëren een 

langdurige zieke als een medewerker die afwezig is wegens ziekte met een 
aansluitende ziekteperiode van minimum drie maanden. De gegevens van 

deze langdurig zieke medewerkers worden wel mee verrekend in de 
samenvattende analyse per afdeling / dienst.  

- Langdurige zieken met een aansluitende ziekteperiode van meer dan één jaar 

worden niet mee verrekend in de samenvattende analyse per afdeling / 
dienst.  

- De medewerkers met een afwezigheid omwille van een arbeidsongeval 
worden apart vermeld in het document. De gegevens van de medewerkers 
met een arbeidsongeval worden niet mee geteld in de samenvattende analyse 

per afdeling / dienst.  
- Andere afwezigheden (zoals bevallingsverlof, ouderschapsverlof, 

moederschapsbescherming,…) worden niet meegeteld onder de noemer 
ziekte-uren. 

Streefnormen in het gemeentebestuur van Asse.  

Het gemeentebestuur legt zichzelf geen streefnormen op het vlak van 
ziekteverzuim op.  

 
Onze intentie is uiteraard om het ziekteverzuim onder controle te houden en/of 

te verlagen en op een “aanvaardbaar niveau” te houden.  
Het gemeentebestuur is van mening dat de situatie van jaar tot jaar bekeken 
moet worden en steeds nagegaan moet worden of deze situatie “aanvaardbaar” 

is. Jaarlijks zal een verklaring in de beheersrapportering gegeven worden 
waarom het verzuimpercentage gestegen of gedaald is.  

 
Het gemeentebestuur vindt het echter aangewezen om wel een streefnorm te 
hanteren voor de Bradfordfactor. Het gemiddelde van deze factor voor België 

ligt op 105. Binnen het gemeentebestuur hanteren we een norm van 100.  
 

Overschrijding van deze norm van 100 geeft aan het diensthoofd een 
duidelijk signaal dat het ziekteverzuim bij deze medewerker aandachtig 

opgevolgd moet worden.  
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IV DE ZIEKTEMELDING 

 

Op het vlak van de ziektemelding dienen wij allereerst te verwijzen naar de 
bepalingen uit het 'Arbeidsreglement' van het gemeentepersoneel en van 

brandweerpersoneel, meer bepaald artikel 6.1 uit de afdeling ‘Andere 
afwezigheden’ en bijlage 3 (bijlage 1 voor brandweerpersoneel) 
'Reglement op het geneeskundig toezicht'.  

 
We verwijzen ook graag naar het geïllustreerde document (doc 7) 'Ziek? Wat 

nu?'dat in concrete woorden aangeeft wat verwacht wordt van de medewerker 
wanneer hij ziek is.  
 

Algemeen gesteld dient een zieke medewerker onmiddellijk (ten laatste binnen 
het uur na het aanvangsuur van de dienstprestaties) telefonisch het 

diensthoofd te verwittigen. Indien deze afwezig is, moet de medewerker 
diens aangestelde of de dienst Personeelszaken hiervan op de hoogte brengen.  
Binnen de 48 uur bezorgt de zieke medewerker een medisch attest aan de 

dienst Personeelszaken. 
  

Het gemeentebestuur is van oordeel dat een rechtstreekse ziektemelding 
(telefonisch via de direct leidinggevende) een meer aangewezen procedure is 
dan een onrechtstreekse ziektemelding (via onthaal, permanentie).  

 
Wij zijn ons echter bewust van het feit dat een eerste ziektemelding in de 

praktijk vaak onrechtstreeks zal gebeuren aangezien het diensthoofd – bvb in 
het kader van een flexibel uurrooster in het administratief centrum– soms een 
andere werkregeling heeft dan de medewerkers.  

 
Het gemeentebestuur wil daarom aan de medewerkers sterk benadrukken dat 

een rechtstreekse ziektemelding verwacht wordt. Indien dit niet mogelijk is 
voor de eerste ziektemelding (‘ik ben ziek’), dan verwachten wij dit alleszins voor 
de tweede ziektemelding (‘ik ben zolang ziek’).  

 
De ziektemelding is dus een belangrijke stap in het kader van ziekteverzuim. 

Enerzijds zijn er voor de medewerkers een aantal plichten (zoals ziekte tijdig 
melden) aan verbonden en anderzijds betekent dit gesprek voor de 

leidinggevende een belangrijke bron van informatie omtrent de ernst van de 
ziekte, de (vermoedelijke) duur van de ziekte,…  
 

In dit geval is het belangrijk dat het diensthoofd (of de medewerker die de 
ziektemelding opvangt) op een korte tijdsspanne de juiste vragen stelt.  

 
Daarom werd een checklist (doc 1) ontwikkeld die als leidraad of inspiratiebron 
kan dienen bij het voeren van een (telefonisch) gesprek met een zieke 

medewerker. Een verkorte versie (doc 2)werd ontwikkeld voor ziektemeldingen 
die niet rechtstreeks bij het diensthoofd worden geplaatst, maar bij een 

medewerker of collega.  
 
Deze checklists zullen verspreid worden bij alle diensthoofden en betrokken 

medewerkers van het gemeentebestuur met als doel de kwaliteit van de 
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gespreksvoering met een zieke medewerker te verhogen zodat betere en meer 

accurate gegevens verzameld kunnen worden.   
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V. DE CONTROLEGENEESHEER 

 

We verwijzen hierbij naar de bepalingen uit bijlage 3 'Reglement op het 
geneeskundig toezicht bij het arbeidsreglement', meer bepaald artikel 24 

uit de afdeling ‘Arbeidsongeschiktheid’.  
 
Zoals reeds besproken in punt III – Metingen van ziekteverzuim – zal het 

gemeentebestuur een streefnorm van 100 hanteren voor de Bradfordfactor. 
  

Indien de Bradfordfactor van een medewerker boven de norm van 100 stijgt, zal 
de dienst Personeelszaken een melding geven aan het diensthoofd. Het 
diensthoofd en de personeelsverantwoordelijke nemen vervolgens in eer en 

geweten en met kennis van de achtergrond van het betreffende 
personeelslid een standpunt in of de zieke medewerker al dan niet aan 

een medisch controleonderzoek wordt onderworpen.  
 
Onafhankelijk van deze melding van een hoge Bradfordscore, kan het 

diensthoofd steeds beslissen een zieke medewerker door een controlegeneesheer 
te laten onderzoeken en dit in overleg met de personeelsverantwoordelijke. 

 
Voor een controlebezoek dient het diensthoofd vóór 10.30 uur een aanvraag (zie 
doc 6 - aanvraag controlebezoek) te richten aan de personeelsverantwoordelijke.  

 
Het personeelslid dat de woonst mag verlaten, wordt gecontacteerd door…..? 

(diensthoofd, medewerker dienst Personeelszaken of (bij voorkeur) iemand van 
Mensura absenteïsme) die meedeelt aan betrokkene dat hij of zij zich dient aan 
te bieden tijdens de consultatie van de controlegeneesheer op bepaald uur. 

Het personeelslid dat de woonst niet mag verlaten, zal bezoek ontvangen van de 
controlegeneesheer. 

 
De resultaten van het controlebezoek worden bezorgd aan de dienst 
Personeelszaken, die deze doorspeelt aan het betrokken diensthoofd. 

Afhankelijk van het resultaat zal de procedure zoals beschreven in het 
arbeidsreglement gevolgd worden. 
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VI. AANDACHT TIJDENS DE ZIEKTEPERIODE 

 

Het is belangrijk dat de werkgever aandacht aan de medewerker geeft tijdens de 
duur van de ziekteperiode. De zieke medewerker blijft hierdoor betrokken bij zijn 

werk en de werkgever toont dat de zieke niet vergeten wordt.  
Aangezien er vastgesteld kan worden dat de terugkeerdrempel voor een zieke 
medewerker hoger is wanneer hij/zij langer ziek is, is dit contact tijdens de 

ziekteperiode zeer belangrijk in het kader van een vlotte(re) terugkeer.  
Een consequente houding naar alle personeelsleden is hierbij essentieel.  

1. Opvolging van de individuele medewerker tijdens de 

ziekteperiode.  

Er worden volgende acties vooropgesteld tijdens de duur van de ziekteperiode: 

Tijdstip Actie Verantwoordelijke 

In de 4e 
ziekteweek 

Verzenden (of bezorgen samen met 
onderstaande attentie) van een 

kaartje ‘spoedig herstel’ naar de zieke 
medewerker. Het kaartje wordt 
ondertekend met ‘vanwege 

diensthoofd (naam) en de collega’s 
van de dienst (naam dienst)’ 

Door dienstverantwoordelijke of diens 
aangestelde of door koerier bezorgen 

van attentie (bloem of fruitmand) van 
gemeentebestuur.  

dienst 
Personeelszaken / 

secretariaat 
gemeente 

Maandelijks Contact met zieke medewerker 
(telefonisch, bij afgifte verlenging 
medisch attest,…). 

Bij langdurig zieke medewerkers 
wordt deze frequentie verlaagd naar 

tweemaal per jaar.  

Diensthoofd 

Indien 

vervanging 
wordt 
ingeschakeld bij 

langdurige 
ziekte 

Aan de zieke medewerker kan 

schriftelijk gevraagd worden om 
bezittingen die persoonlijk bewaard 
worden, binnen te leveren (zoals 

sleutel, sleutel vestiairekastje, badge, 
…) indien een vervanger wordt 

aangeworven die deze hulpmiddelen 
dient te gebruiken gedurende de 
afwezigheid van de medewerker. Deze 

regel moet duidelijk gecommuniceerd 
worden zodat alle medewerkers 

hiervan op voorhand (d.w.z. voor een 
mogelijke ziekte) op de hoogte zijn. 

dienst 

Personeelszaken / 
secretariaat 
gemeente 
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2. Erkenning van het team.  

Naast aandacht voor de zieke medewerker is het ook belangrijk om de ziekte 
van een medewerker objectief aan de collega-medewerkers te melden. De 

collega’s dienen bijkomende taken op zich te nemen of dienen in te springen 
voor de zieke medewerker.  

 
Het gemeentebestuur verwacht de nodige flexibiliteit van zijn medewerkers 
om – in de mate van het mogelijke en het haalbare – de ziekte van hun collega 

op te vangen.  
 

Het gemeentebestuur wil ook regelmatig zijn erkentelijkheid uitdrukken naar 
deze medewerkers die regelmatig moeten inspringen of flexibel zijn naar 
aanleiding van ziektes binnen hun team. Het vindt dat hier een belangrijke rol 

ligt voor de diensthoofden om de medewerkers op dienst de nodige erkenning te 
geven voor de inspanningen die zij doen.  

 
Indien de goede werking van de dienst in het gedrang komt door langdurige of 
frequente afwezigheid wegens ziekte, kan er met de dienst Personeelszaken naar 

een constructieve oplossing worden gezocht. 
Uiteraard vormt dit ook een gespreksonderwerp bij één van de gesprekken in het 

kader van de evaluatiecyclus. 

3. Inkorten van de duur van de ziekteperiode.  

Het gemeentebestuur is van oordeel dat een medewerker de mogelijkheid moet 
hebben om vervroegd uit ziekteverlof terug te keren indien de medewerker zelf 
vindt dat zijn ziekte voldoende genezen is.  

Voorwaarde hierbij is dat de medewerker voor de aanvang van zijn prestaties 
zijn diensthoofd verwittigt en dat de medewerker een attest heeft van zijn 

geneesheer waaruit blijkt dat de ziekteperiode werd ingekort. Het diensthoofd 
verwittigt op zijn beurt de personeelsverantwoordelijke.  
 

Indien een medewerker langer dan 4 weken aansluitend afwezig is, moet de 
medewerker eerst een bezoek brengen aan de arbeidsgeneesheer alvorens 

het werk te hervatten. Tijdens dit bezoek kan een vraag tot vervroegde 
terugkeer ook steeds besproken en geregeld worden.  
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VII. WEER AAN HET WERK 

 

Het is belangrijk dat elke leidinggevende tijd vrijmaakt wanneer een medewerker 
na een ziekteperiode het werk hervat. Hoeveel tijd ervoor vrijgemaakt moet 

worden, hangt uiteraard af van de inschatting van het diensthoofd.  
 
Indien een medewerker met een geldige reden slechts enkele dagen afwezig 

is geweest, volstaan enkele minuten waarin kort teruggekomen wordt op de 
ziekte en waarin gebrieft wordt over het werk tijdens zijn of haar afwezigheid. 

Dit werkt motiverend naar de medewerker die zich hierdoor gewaardeerd voelt.  
 
Bij een langere afwezigheid of ernstige ziekte vraagt een terugkeergesprek 

meer tijd. In de meest ideale situatie wordt dit terugkeergesprek tussen de 
rechtstreekse leidinggevende en de medewerker gepland bij het begin van de 

eerste werkdag.  
 
Het bestuur is nogmaals van oordeel dat hier een cruciale rol is weggelegd voor 

de rechtstreekse leidinggevende. Ter ondersteuning van deze diensthoofden 
werd een checklist (zie doc 3) ontwikkeld die een richtlijn kan bieden bij het 

voeren van een terugkeergesprek met een medewerker. Deze checklist zal 
worden verspreid bij alle leidinggevenden en is als bijlage opgenomen in dit 
document.  
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VIII. AANPAK VAN HET ZIEKTEVERZUIM  

 

Wanneer het ziekteverzuim van een medewerker zorgwekkende vormen begint 
aan te nemen, zijn er bijkomende acties noodzakelijk.  

 
Het bestuur hanteert een streefnorm van 100 op de Bradfordfactor. Bij een score 
hoger dan 100, zal er een formeler gesprek – een verzuimgesprek – nodig 

zijn. De rechtstreekse leidinggevende van een medewerker met een dergelijke 
score zal hiervan op de hoogte gesteld worden waarna de leidinggevende 

verplicht een verzuimgesprek met deze medewerker moet voeren.  
 
Een uitzondering hierop vormt een (éénmalige) langdurige afwezigheid zonder 

historiek en tevens dient ook rekening gehouden te worden met de aard van de 
ziekte. In dit geval is een verzuimgesprek niet wenselijk, maar dient de 

leidinggevende een terugkeergesprek met de medewerker te voeren na afloop 
van de ziekteperiode.  
 

Conform de regeling inzake functioneringsgesprekken, vullen het diensthoofd en 
de medewerker een verklaring (doc 5) in met de datum waarop het 

verzuimgesprek plaatsgevonden heeft. Deze verklaring wordt bewaard in het 
dossier van de medewerker. Het diensthoofd maakt een verslag van dit gesprek 
op en bewaart dit verslag in zijn/haar persoonlijk archief.  

 
Aangezien er bepaalde vaardigheden en expertise nodig zijn voor het succesvol 

kunnen voeren van een verzuimgesprek, zal het diensthoofd Personeelszaken 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie en opvolging van deze gesprekken en 
zal de nodige opleiding en begeleiding voorzien worden voor de 

dienstverantwoordelijken. 
 

Uiteraard dient het rechtstreekse diensthoofd ook sterk betrokken te worden bij 
de opvolging van deze gesprekken.  
 

Ter ondersteuning van de leidinggevenden werd er eveneens een checklist (doc 
5) opgesteld bij de organisatie van een verzuimgesprek. Deze checklist werd als 

bijlage in dit document opgenomen.  
Belangrijk is alleszins een goede voorbereiding van het gesprek waarbij 

feitenmateriaal wordt verzameld.  
Tijdens de gespreksvoering moet niet de ziekte ter discussie staan, maar wel het 
afwezig zijn en de gevolgen hiervan voor de organisatie. Het gesprek wordt 

gestart vanuit een sfeer van vertrouwen en ondersteuning.  
Op het einde van het gesprek worden er afspraken of acties gemaakt die 

SMART1 geformuleerd worden. Deze afspraken worden door de leidinggevenden 
                                       
1 Specifiek: doelen en afspraken zijn specifiek, geformuleerd in termen van concrete 

resultaten. 

Meetbaar: de doelen en afspraken zijn meetbaar in termen van kwantiteit, kwaliteit, tijd 

en geld. 

Acceptabel: de doelen en afspraken zijn voor jezelf en anderen acceptabel. 

Realistisch: de doelen en afspraken zijn realistisch in de zin van haalbaar en uitvoerbaar. 
Tijd: er staat een bepaalde tijd voor, zijn voorzien van een (eind)datum. 
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nauwgezet opgevolgd. De afspraken in het kader van ziekteverzuim kunnen ook 

deel uitmaken van een functioneringsgesprek.  
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IX. SLOTWOORD 

 

Elke ziektemelding heeft nadelige gevolgen voor de werkorganisatie en de sfeer 
binnen het team. Voor het gemeentebestuur is het dan ook van cruciaal belang 

om dit ziekteverzuim nauwlettend op te volgen en binnen ‘aanvaardbare ‘ 
grenzen te houden.  
 

Samengevat zal het gemeentebestuur volgende acties ondernemen ter opvolging 
van het ziekteverzuim: 

- Verspreiden en implementeren van de visie op ziekteverzuim bij 
leidinggevenden en medewerkers.  
 

- Jaarlijks rapporteren van de ziekteverzuimcijfers aan het college van 
burgemeester en schepenen met analyse door de diensthoofden.  

 
- Verspreiden van de checklist ziektemelding bij de diensthoofden. 

 

- Verspreiden van document 7 'Ziek? Wat nu?' bij het voltallige personeel.  
 

- Het hanteren van een streefnorm van 100 op de Bradfordfactor. Bij 
overschrijden van deze norm wordt een medisch tegenonderzoek door het 
diensthoofd en de personeelsverantwoordelijke overwogen.  

 
- Het onderhouden van contacten door het diensthoofd met de langdurig zieke 

medewerker (4e week kaartje, maandelijks contact in beginfase, daarna 
tweemaal per jaar).  
 

- Het verplichten van de medewerker tot een bezoek aan de arbeidsgeneesheer 
bij een aansluitende ziekteperiode van 1 jaar.  

 
- Het toelaten van een inkorting van de ziekteperiode op vraag van de 

medewerker zelf na inlichting van het diensthoofd en na het invullen van een 

verklaring.  
 

- Het voeren door het diensthoofd van een terugkeergesprek met een 
medewerker na een (langdurige) ziekteperiode.  

 
- Het verplicht voeren van een verzuimgesprek door een leidinggevende met 

een medewerker met een overschrijving van de norm van 100 op de 

Bradfordfactor.  

Uit bovenstaande acties blijkt dat de rol van de direct leidinggevende bij het 

terugdringen van het ziekteverzuim zeer groot is. Het gemeentebestuur verbindt 
er zich dan ook toe om de leidinggevenden voldoende te ondersteunen en te 

vormen op het vlak van de aanpak van ziekteverzuim.   
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X. BIJLAGEN 

 

1. CHECKLIST DIENSTHOOFD ZIEKTEMELDING 
 

2. CHECKLIST COLLEGA ZIEKTEMELDING 
 
3. CHECKLIST TERUGKEER(GESPREK) 

 
4. CHECKLIST / VERSLAG VERZUIMGESPREK 

 
5. VERKLARING VERZUIMGESPREK 
 

6. AANVRAAG CONTROLEBEZOEK 
 

7. DOCUMENT: ZIEK? WAT NU? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


