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Verzuim 
het succes van eigen regie

bij Provincie Drenthe

Joke de Witt
arbo- en milieucoördinator

Lilian Broekema
verzuimcoach
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Discussie deel 1

1. Hoe meld je je ziek in je 
organisatie?

2. Op welk moment wordt de 
bedrijfsarts ingeschakeld?
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Ontwikkelingen bij provincie 
Drenthe 2009-2012
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Stand van zaken 2009

- hoog verzuim (5,9%)

- onduidelijkheid taken en rollen

- ontevredenheid arbodienst

- veel frequent verzuim

- hoog langdurig verzuim
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Verzuimbeleid

ziekteverzuimbeleid- wanneer ziekte tot 

verminderde inzetbaarheid leidt-

- Visie:ziek zijn overkomt je, verzuim is vaak 
een keuze

- Duidelijke rollen en taken

- Handleiding frequent verzuimgesprekken
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Eigen regie

Regie bij Management  

 
 

II 

 

Zelf regie. Uitvoering 

gedeeltelijk uitbesteden aan 

externe dienstverlener 

 

III 

 

Zelf regie. Uitvoering intern 

geïntegreerd vormgegeven 

 

 
 

 

 

Deskundige 

bijstand 

extern 

 

I 

 

Regie en uitvoering volledig 
extern uitbesteed aan externe 

dienstverlener 

IV 

 

Regie en uitvoering volledig 
bij interne  

(Arbo-)dienst 

 

 
 

 

 

Deskundige 

bijstand 

intern 

 

 

Regie bij deskundigen 
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Aanbesteding arbodienst

• Verzuimbeleid als basis

• Arbodienst gezocht die ons kan 
begeleiden bij eigen regie

• 5 partijen gevraagd offerte uit te 
brengen

• De Arbodienst is partij geworden
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Verzuimmanager deel 1

8-11-2012

Raet, Verder in HR
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Verzuim binnen mijn afdeling Geplande afspraken met  

bedrijfsarts, fysiotherapeut etc.

Welke acties moet ik deze week uitvoeren?
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Verzuimmanager deel 2

8-11-2012 Raet, Verder in HR9

Dossiers verzuim historie

Verzuiminformatie Algemene informatie medewerker

Welke acties zijn er reeds uitgevoerd ten 

behoeve van dit ziektedossier?

Het systeem is volledig toegerust voor

de ondersteuning van de casemanager

In een oogopslag bijvoorbeeld te achterhalen :

- Welke acties er voor deze medewerker gepland staan

- Verslagen van bedrijfsarts inzien
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Discussie deel 2

1. Stel je bent beeldschermwerker, 
operatie aan rechter hand die je drie 
maanden niet mag gebruiken. Wat ga 
jij doen die drie maanden?

2. Ben je bekend met wat een 
arbeidsdeskundige doet en wanneer 

deze wordt ingeschakeld?
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Tot slot

• Daling verzuim in 2012

• Besparing van loonkosten t.o.v. 
2009: €670.000

• Toegenomen inzetbaarheid


