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Groep IDEWE, welzijn op het 

werk is onze passie

De totale kostprijs van het ziekteverzuim voor de ondernemingen in ons land wordt jaarlijks 

geschat op 6,6 miljard euro. Het totale gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor België 

schommelt jaarlijks tussen 4 en 5%. Nagenoeg elke werkgever dient het ziekteverzuimpercen-

tage vandaag de dag te erkennen als een belangrijke graadmeter voor het (goed) functioneren 

en presteren van de onderneming. Veel leidinggevenden vragen zich af hoe ze ziekteverzuim het 

best kunnen aanpakken. Helaas is een standaard oplossing niet voorhanden. Ziekteverzuim is 

meestal het gevolg van een complex samenspel van vele oorzaken. Alleen een doordacht, goed 

georganiseerd verzuimbeleid op maat van de onderneming, kan deze oorzaken aan het licht 

brengen, ze voorkomen en zo het ziekteverzuim terugdringen. De Groep IDEWE kan u daarbij 

helpen.

NotitiesSchillenmodel
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1. Een totaaloplossing voor ziekteverzuim

De Groep IDEWE biedt een oplossing die het verzuim in zijn geheel aanpakt. De hoofdken

merken zijn de volgende.

1.1 Beginnen met een doordachte visie

Onze visie is dat verzuim niet enkel betrekking 

heeft op de afwezige zieke werknemer maar ook op 

het intern verzuim (presenteïsme) of het disfunc

tioneren. Een verzuimbeleid is daarom veel meer 

dan het aanpakken van ‘afwezigheid door ziekte’. 

Het totale verzuim binnen een onderneming kan 

worden beschouwd als een graadmeter voor het 

welbevinden van de medewerkers. 

Wij zien een goed verzuimbeleid dan ook als een 

onderdeel van een ruimer welzijnsbeleid dat 

aandacht heeft voor een permanente ondersteu

ning en begeleiding van de medewerker tijdens zijn 

hele loopbaan.

1.2 Gefaseerd opbouwen

Ons aanbod bestaat uit 13 modules die in een meerstappenplan worden toegepast. De pijler 

van dit plan bestaat uit vier basismodules: meten is weten, beleidsoriëntering, ziekteverzuim

protocol en controlebeleid. Deze worden, afhankelijk van de situatie, wensen en doelstellingen, 

aangevuld met andere modules of aanvullende diensten.
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1.3 Werken op maat van de onderneming

Onze aanpak houdt altijd rekening met de cultuur en de structuur van de onderneming en de 

bestaande procedures van ziekte en herstelmelding, controlebeleid en werkhervatting. Indien 

nodig gieten we deze procedures in een vernieuwd verzuimprotocol. Afhankelijk van de grootte 

en de eigen competenties van de onderneming, kunnen we ook aanvullende diensten bieden. 

Voorbeelden zijn:

99 De werkgever helpen bij het opzetten van een registratiesysteem.

99 Meewerken aan een herintegratiebeleid met de hulp van de preventieadviseurarbeidsge

neesheer, preventieadviseur psychosociale aspecten of ergonomie.

99 Leidinggevenden coachen in het voeren van verzuimgesprekken en het opmerken van 

signalen van stress en burnout,...

1.4 Kiezen voor een multidisciplinaire aanpak

Een goed verzuimbeleid vereist de inzet van 

iedereen! Binnen de onderneming hebben 

zowel het management, de lijnverantwoor

delijken, de medewerkers als de vakbonden 

hun aandeel in het welslagen van het beleid. 

De Groep IDEWE biedt een meerwaarde 

omdat ze verschillende teams ter beschikking 

kan stellen, afhankelijk van de specifieke nood 

van de onderneming. De werkgever kan een 

beroep doen op de arbeidsgeneesheer, de ver

pleegkundige, de preventieadviseur ergo

nomie en/of de preventieadviseurs psychoso

ciale aspecten, veiligheid en arbeidshygiëne. 

Zij werken nauw samen.
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Visie

Ziekteverzuimprotocol
Meten is weten

Controlebeleid
Beleidsoriëntering

Visie

2. Schillenmodel

De Groep IDEWE stelt zijn verzuimbeleid voor via het schillenmodel (zie ook binnenkant kaft). 

De werkgever vertrekt vanuit de beslissing van wat hij wil doen, om vervolgens na te gaan wat 

hij moet doen om een goede start te nemen, om ten slotte te bepalen wat hij allemaal kan 

ondernemen om het verzuim te reduceren.

2.1 Wat zou u als werkgever willen = Visie

Doel: de doelstellingen, motieven en waarden verduidelijken 

van waaruit het verzuimbeleid zal worden opgebouwd.

Vooraleer u concreet van start gaat, is het aangewezen te verduidelijken waarom uw onderne

ming wil investeren in een ziekteverzuimbeleid. Een duidelijk geformuleerde visie geeft een 

kader aan het hele interne traject en vormt het uitgangspunt voor alle communicatie. 

Bovendien schept dit voor de medewerkers vertrouwen in het waarom en het hoe van de ver

zuimaanpak.

2.2 Wat zou u als werkgever moeten = Basismodules

Module ‘Beleidsoriëntering’

Doel: de grote lijnen van het verzuim

beleid vastleggen en deze neerschrijven in 

een beleidsnota.

Uit ervaring weten we dat een succesvol verzuimbeleid een voldoende breed draagvlak vereist. 

Het opstellen van de beleidsnota gebeurt dan ook op basis van gesprekken met zoveel mogelijk 

betrokkenen, zowel leidinggevenden als medewerkers. Een belangrijk onderdeel van de nota is 

de bespreking en de toewijzing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het ver

zuimbeleid. 
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De Groep IDEWE heeft hiervoor een korte verzuimaudit voorhanden om samen met u te 

bepalen welke stappen u al dan niet kan nemen. Een belangrijk onderdeel van deze fase is ook 

de bespreking en de toewijzing van ieders rol voor, tijdens en na ziekte.

Module ‘Meten is weten’

Doel: de onderneming adviseren in hoe de ontwikkeling en de effecten van het verzuim

beleid kwantitatief kunnen worden opgevolgd en geëvalueerd.

Het is belangrijk voor ziekteverzuim een 

standaard meeteenheid te gebruiken die onder 

meer het verzuimpercentage, de verzuimduur 

en de verzuimfrequentie vaststelt, al dan niet 

opgesplitst per doelgroep. Het beschikbare cij

fermateriaal wordt kritisch bekeken: de 

bestaande verzuimcijfers, de gewenste cijfers 

en normen, ... 

Module ‘Ziekteverzuimprotocol’

Doel: de onderneming helpen bij het opstellen van duidelijke procedures inzake ziek 

melden, ziek zijn en werkhervatting. 

Helder geformuleerde afspraken over hoe medewerkers zich ziek moeten melden, wat er 

gebeurt terwijl ze ziek zijn en hoe ze na de ziekte het werk hervatten geven een houvast voor 

medewerker en leidinggevende. Ook de manier waarop deze afspraken worden geformu  

leerd, is van cruciaal belang. Een extra voordeel daarvan is dat medewerkers duidelijk zien 

en voelen dat de onderneming bewust omgaat met ziekteprocessen. Uit ervaring weten we 

dat een verhoogde zichtbaarheid van acties inzake ziekteverzuim een duidelijke vermindering 

van het ziekteverzuimpercentage teweegbrengt.
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Module ‘Controlebeleid’

Doel: duidelijk maken wat de plaats is van controle in het verzuimbeleid, wat de voor en 

nadelen ervan zijn en hoe een passende controledienst wordt gekozen.

Controle op verzuim heeft met vertrouwen tussen werkgever en werknemer te maken en is 

dus een gevoelig onderwerp. Uit ervaring weten we dat controles op verzuim een ontradend 

effect kunnen hebben, maar studies tonen ook aan dat dit effect slechts kortstondig werkt. De 

voordelen moeten dus worden afgewogen tegen het gevaar voor een vertrouwensbreuk. We 

stellen hoe dan ook voor om bij het opstellen van de beleidsoriëntering en het verzuimprotocol 

het aspect verzuimcontrole niet over het hoofd te zien en het hele controlebeleid precies te 

omschrijven (doel, beslissingsmacht, communicatie, criteria voor controle, resultaatverwer

king,...). Wettelijk mag Groep IDEWE zelf geen controles uitvoeren, maar we kunnen wel con

trolediensten voorstellen waarmee onze preventieadviseursarbeidsgeneesheren regelmatig 

samenwerken. 
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2.3 Wat zou u als werkgever kunnen = Aanvullende modules

Module ‘Ziektemelding’

Doel: een duidelijke procedure vastleggen voor ziektemelding en contactname tijdens de 

ziekte.

Via een uniforme procedure, die voor alle werknemers geldt, kan het verzuim correct gere

gistreerd en geanalyseerd worden. Dit maakt het mogelijk werkgerelateerde oorzaken snel op 

te sporen en de nodige acties te ondernemen. Belangrijk is dat deze procedures duidelijk en 

naar iedereen worden gecommuniceerd. We hebben een ziektemeldingsdocument met bege

leidende brief opgesteld die de onderneming kan gebruiken. Eén luik gaat naar de preventie

adviseurarbeidsgeneesheer zodat de externe dienst een totaaldiagnosebeeld kan maken en 

er ook een nauwere individuele opvolging kan plaatsvinden.
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Module ‘Verzuimanalyse’

Doel: de onderneming meer inzicht geven in de mogelijke oorzaken die het verzuimcijfer 

beïnvloeden.

We gebruiken hiervoor een vragenlijst die peilt naar de beïnvloedbare factoren van het 

verzuim op gebied van de vier A’s: 

99 Arbeidsinhoud

99 Arbeidsvoorwaarden

99 Arbeidsomstandigheden

99 Arbeidsverhoudingen. 

Daarnaast bevragen en analyseren we verzuimgegevens, via de medische onderzoeken van 

werknemers die wettelijk aan de periodieke gezondheidsbeoordeling onderworpen zijn. We 

kunnen ook kwalitatieve diepteinterviews voeren met langdurig arbeidsongeschikten, die 

aanvullende gegevens kunnen opleveren om het verzuimbeleid te helpen sturen. Tot slot 

kunnen we via workshops met personen van verschillende afdelingen peilen naar aandachts

punten.

Module ‘Medische begeleiding van langdurig arbeidsongeschikten’

Doel: de werkhervatting bevorderen en ver

gelijkbaar verzuim in de toekomst voorkomen.

De preventieadviseurarbeidsgeneesheer kan een 

actieve rol spelen bij de begeleiding van alle onder

worpen werknemers die langer dan 4 weken afwezig 

zijn. Daarbij wordt het klassieke werkhervattingon

derzoek niet gewijzigd, maar aangevuld met een 

contact tijdens de arbeidsongeschiktheid en een 

contact na de werkhervatting. De personeelsdienst 

kan medewerkers via een gerichte brief aansporen om 

voortijdig op consultatie te gaan bij de preventieadvi

seurarbeidsgeneesheer.
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Module ‘Omgaan met verzuim voor leidinggevenden’

Doel: leidinggevenden leren hoe ze belang

rijke signalen kunnen herkennen en hoe ze 

adequaat kunnen reageren voor, tijdens en 

na de verzuimperiode.

We zijn ervan overtuigd dat leidinggevenden een 

grote verantwoordelijkheid hebben en een belang

rijke rol kunnen spelen in het voorkomen en 

verhelpen van werkgebonden verzuim. Tijdens pre

sentaties en praktische opleidingssessies met video 

en rollenspel bekijken we met leidinggevenden 

welke beïnvloedingsmogelijkheden ze hebben en 

hoe ze kunnen omgaan met de verzuimende me

dewerker en hun collega’s. Door een juiste aanpak 

op het juiste moment kunnen ze zowel preventief 

als oplossend optreden.

Module ‘Sociaal Medisch Team’

Doel: het Sociaal Medisch Team een rol geven in het proces van het verzuim en reïnte

gratiebeleid en het welzijnsbeleid.

Via het Sociaal Medisch Team (SMT) vindt er een periodiek, gestructureerd overleg plaats 

tussen de werkgever en de preventieadviseurarbeidsgeneesheer, vooral over persoonsge

bonden aspecten van het welzijn van de werknemers. Ziekteverzuim en reïntegratie maken 

daar deel van uit. In dat verband is een SMT een overleg met welbewust gekozen deelnemers 

die elkaar in een open sfeer ontmoeten om het verzuim van werknemers te voorkomen en te 

beperken, de terugkeer naar het werk goed voor te bereiden en het welzijn van de werknemers 

te bevorderen.
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Module ‘Welzijn- en gezondheidsbevordering’

Doel: het verzuimcijfer gunstig beïnvloeden door welzijn en gezondheid op het werk te 

bevorderen. Gezondheid als bron van energie voor elke dag.

Dit omvat het bevorderen van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden op het werk. 

Inzetten op tevreden, gezonde en gelukkige werknemers is altijd een zinvolle investering. Het 

creëert een positieve werksfeer, vermindert de werkstress en leidt tot een vitale en meer effi

ciënte organisatie. Via een vragenlijst en metingen gaat de preventieadviseurarbeidsgenees

heer een aantal gezondheidskenmerken na bij de werknemers. In een motivationeel gesprek 

wordt dieper ingegaan op de huidige levensstijl en worden er tips en adviezen gegeven om 

deze te behouden of te verbeteren. We beschikken in dat verband over allerlei submodules: 

preventie hart en vaatziekten, gezonde voeding, beweging, rookgedrag, oudere werknemers, 

alcoholgebruik. Ook kan de Groep IDEWE de onderneming ondersteunen en mee begeleiden 

naar een duurzaam beleid gezondheidsbevordering. Concrete acties en  actiedagen rond ge

zondheidspromotie op het werk zoals sessies stresshantering, relaxatie, beweging, gezonde 

voeding, rookstopbegeleiding, alcohol en drugs,... worden eveneens georganiseerd.

Module ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid’

Doel: de inzetbaarheid van werk

nemers in verschillende leeftijdsfasen 

blijven verzekeren en hun aandeel in 

het verzuim op een normaal en aan

vaardbaar niveau houden.

We zijn ervan overtuigd dat oudere werkne

mers, dankzij specifieke op hun groep gerichte 

maatregelen, een belangrijke meerwaarde 

kunnen blijven leveren voor de onderneming. 

Het doel van de maatregelen is het evenwicht 

te behouden tussen de werkbelasting en de 

draagkracht van deze leeftijdsgroep.
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Module ‘Ergonomie’

Doel: onaangepaste lichaamshoudingen, bewegingen en mentale overbelasting 

voorkomen die een oorzaak kunnen zijn van verzuim.

Onaangepaste lichaamshoudingen tijdens het werk zijn een frequente oorzaak van fysieke 

overbelastingsletsels. Te veel mentale overbelasting door problemen met informatieverwer

king kan cognitieve belasting veroorzaken. Via oplossingsgerichte ergonomische adviezen 

kunnen we die aanpakken. Hierbij houden we rekening met alle factoren: technische aspecten, 

de organisatie van het werk, werkmethodes en mogelijke interfererende omgevingsfactoren. 

De aanpak bestaat uit een onderzoeksfase en een verbeteringsfase.

Module ‘Psychosociaal welzijn’

Doel: aspecten van psychosociale belasting die aan de basis kunnen liggen van verzuim 

in kaart brengen, opvangen en voorkomen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ziekteverzuim vaak gepaard gaat met verhoogde stressbe

leving, een toenemend gebruik van genotsmiddelen op het werk en meer ongewenst grens

overschrijdend gedrag (OGGW). We bieden ondersteuning bij het opzetten van het beleid en 

begeleiden werkgroepen in verband met stress, alcohol en drugs, roken, ongewenst grens 

overschrijdend gedrag, omgaan met agressie en schokkende gebeurtenissen.
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3. Voorwaarden voor succes

Elke onderneming volgt haar eigen weg en tempo. Toch zijn enkele factoren cruciaal 

voor een succesvolle aanpak.

99  Betrokkenheid en voorbeeldrol van de bedrijfsleiding die de nodige budgetten, 

mensen, tijd en ruimte ter beschikking stelt.

99  Het opzetten van een actieve projectgroep, die zich achter het verzuimbeleid 

schaart.

99  Een doordachte en blijvende communicatie met de hele onderneming over het 

doel, de aanpak en de ontwikkeling van het project.

99 Een actieve rol van en voor het lijnmanagement.

99 De ondersteuning van alle medewerkers.
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4. Hoe gaan we praktisch te werk?

We bevelen aan te vertrekken vanuit een grondige analyse van het bestaande verzuim. Daarna 

resulteert samenspraak tussen de interne trekkers van dit project en de medewerkers van 

Groep IDEWE in concrete doelstellingen. Gekozen acties worden zorgvuldig voorbereid en 

getoetst met de interne leidinggevenden. Een verloop van tijd maakt gerichte tussentijdse 

evaluatie en bijsturing mogelijk. Concreet kan dit zo gebeuren:

1.   U laat weten dat u op onze diensten een beroep wenst te doen voor het opzetten van uw 

verzuimbeleid of een deel daarvan.

2.  We organiseren een intakegesprek waarin we nagaan hoe u tegen het probleem aankijkt 

en welke uw wensen en doelstellingen zijn.

3.   We bepalen de visie die aan de grondslag ligt of moet liggen van de verzuimaanpak. 

Heeft de onderneming nog geen specifieke visie dan kan onze uitgebreide visie als toets

steen dienen.

4.  We nemen de bestaande cijfergegevens van de onderneming onder de loep en bepalen 

een percentage als nulmeting en een verzuimnorm voor de toekomst.

5.   In onderling overleg stellen we een beleidsnota op die de richting van het verzuimbeleid 

vastlegt. We bepalen ieders rollen en verantwoordelijkheden in het verzuimbeleid.

6.   Op basis van de eerste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens wordt de blauwdruk 

verder verfijnd. Een eerste korte verkennende verzuimanalyse bij een aantal medewer

kers geeft een idee over welke acties verder dienen genomen te worden.

7.  We herbekijken en verfijnen de bestaande afspraken inzake ziekte en herstelmelding en 

het controlebeleid en gieten het geheel aan afspraken in een vernieuwd verzuimprotocol.

8.   Afhankelijk van de gemaakte keuzes in de intentieverklaring of beleidsnota, worden 

concrete acties gestart met behulp van onze aanvullende modules.

9.   Onze medewerkers staan u permanent bij al naargelang de specifieke nood en gevraagde 

discipline. Zo kan een ergonoom ingeschakeld worden indien er voornamelijk ziekte

dagen zijn omwille van problemen met rug en ledematen of een psycholoog indien er 

voornamelijk problemen zijn van psychosociale aard,...

10. Evaluatie en bijsturing wordt afgesproken in tijd en volgens bepaalde maatstaven.
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Visie

Groep IDEWE, welzijn op het 

werk is onze passie

De totale kostprijs van het ziekteverzuim voor de ondernemingen in ons land wordt jaarlijks 

geschat op 6,6 miljard euro. Het totale gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor België 

schommelt jaarlijks tussen 4 en 5%. Nagenoeg elke werkgever dient het ziekteverzuimpercen-

tage vandaag de dag te erkennen als een belangrijke graadmeter voor het (goed) functioneren 

en presteren van de onderneming. Veel leidinggevenden vragen zich af hoe ze ziekteverzuim het 

best kunnen aanpakken. Helaas is een standaard oplossing niet voorhanden. Ziekteverzuim is 

meestal het gevolg van een complex samenspel van vele oorzaken. Alleen een doordacht, goed 

georganiseerd verzuimbeleid op maat van de onderneming, kan deze oorzaken aan het licht 

brengen, ze voorkomen en zo het ziekteverzuim terugdringen. De Groep IDEWE kan u daarbij 

helpen.

NotitiesSchillenmodel
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