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VERZUIMBELEID WIJ DE VENEN – VERZUIMPROCOTOL 
 

In het kader van de harmonisatie van het personeelsbeleid van De Woudse Venen en De Veenplas tot 
nieuw personeelsbeleid voor SPO WIJ de Venen zijn de beide verzuimbeleidsplannen naast elkaar 
gelegd. 
De beide beleidsplannen vertonen veel overeenkomsten waardoor harmonisatie niet al te 
ingewikkeld hoeft te zijn. 
 
Waar de beide beleidsplannen wel verschillen zijn de taken en rollen die voor de verschillende 
functionarissen (althans op papier!) zijn weggelegd. 
Dit willen we voor SPO WIJ de Venen stroomlijnen en helder in beeld brengen.  
 
In de verzuimbegeleiding zijn 3 personen/functionarissen actief: 

- De medewerker 
- De casemanager/leidinggevende 
- Stafmedewerker P&O 
- De bedrijfsarts of andere hulpverleners 

 
In bijlage 1 bij deze memo is opgenomen het verzuimprotocol zoals we dat willen toevoegen aan het 
nieuwe verzuimbeleidsplan. In dit verzuimprotocol zien wij de leidinggevende als casemanager. De 
stafmedewerker P&O heeft een signalerende en ondersteunende rol. 
 
De taken van de casemanager/leidinggevende in het verzuimprotocol van WIJ de Venen zijn 
samengevat de volgende. 
De casemanager/leidinggevende: 

- Is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding 
- Heeft de bevoegdheid om afspraken (bijvoorbeeld m.b.t. werkhervatting) met medewerkers 

te maken 
- Registreert en zorgt voor dossiervorming 
- Geeft sturing aan de verzuimbegeleiding 
- Is beslisser in het verzuimproces 
- Draagt zorg voor preventie, het signaleren van dreigend verzuim 

 
De taken van de stafmedewerker P&O zijn de volgende: 

- Monitoring/bewaking van het proces 
- Het fungeren als sparringpartner voor de casemanager/leidinggevende 
- Het inzetten van interventies, na of in overleg met de casemanager 

 
De bedrijfsarts vervult een adviserende rol voor zowel de medewerker als de casemanager/ 
leidinggevende en stafmedewerker P&O. De bedrijfsarts formuleert zijn advies op basis van een 
hulpvraag/heldere adviesvraag van de casemanager. 
Hij/zij kan hiertoe (indien de werknemers daar toestemming voor geeft) informatie inwinnen bij 
eventuele andere hulpverleners. 
 
Ter ondersteuning van het proces gaan wij (weer) werken met Verzuimmanager van Raet. De diverse 
signaleringen die vanuit Verzuimmanager via het systeem én de mail naar de betrokkenen gezonden 
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worden zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Het verzuimprotocol en de signaleringen vanuit Verzuimmanager zijn in het 
directeur/schoolleidersoverleg van 10 januari jl. besproken en goedgekeurd.  
Bijgaand zenden wij jullie deze stukken ter bespreking in de GMR-vergadering van 17 januari a.s. 
Graag ontvangen wij zo snel als mogelijk de instemming van de personeelsgeleding gebaseerd op het 
advies van de oudergeleding. Indien instemming nog niet mogelijk is, willen wij daar graag tijdens de 
vergadering een vervolgafspraak over maken. 
 
 

 

Tijdpad en besluitvorming: 
DO (Directeurenoverleg): 10 januari 2017 
GMR:    17 januari 2017 
Vastgesteld door CvB:  18 januari 2017 
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Bijlage 1: Protocol bij ziekte en re-integratie 
 

 

Algemene verplichtingen medewerker 
Een zieke medewerker werkt mee aan een spoedig herstel en doet er alles aan om op een zo kort 
mogelijke termijn het werk te hervatten. Concreet betekent dit dat de medewerker een huisarts 
bezoekt, een goede diagnose laat stellen, het advies van de huisarts en (indien al van toepassing) de 
bedrijfsarts opvolgt.  
Als de zieke medewerker niet in staat is de eigen werkzaamheden te verrichten, maar wel andere 
werkzaamheden, dan maken casemanager/leidinggevende en medewerker hierover afspraken. Deze 
werkzaamheden worden bij voorkeur op school verricht, maar als dit niet mogelijk is kan dit ook 
thuis gedaan worden. 
De medewerker dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de 
casemanager/leidinggevende en voor de stafmedewerker P&O van SPO WIJ de Venen, uiteraard voor 
zover de gezondheidstoestand dit toelaat.  
Tijdens het verzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming 
van de bedrijfsarts en de casemanager/leidinggevende. 
De medewerker geeft veranderingen in de situatie door aan de casemanager/leidinggevende en 
(indien al van toepassing) de bedrijfsarts.  
 
 
Algemene verplichtingen werkgever 
De werkgever verricht alle re-integratie-inspanningen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
verwacht om de medewerker snel weer aan het werk te helpen in de eigen organisatie.  
Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en er geen andere passende 
arbeid in de eigen organisatie voor handen is bevordert de werkgever zo spoedig mogelijk, maar in 
ieder geval als de medewerker 1 jaar ziek is, de overstap van de werknemer naar voor haar/hem 
passende arbeid bij een andere werkgever (binnen of buiten het onderwijs).  
 
 
Verzuimprotocol – vanaf dag 1  
 
1. De medewerker die vanwege ziekte niet kan werken, meldt zich zelf (uitsluitend persoonlijk) 
telefonisch ziek bij de casemanager/leidinggevende of diens plaatsvervanger op de eerste dag van 
het ziekteverzuim. Ziekmelding per e-mail, sms e.d. is niet toegestaan.  
Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld zodat de leidinggevende tijdig voor 
vervanging kan zorgen. Specifieke schoolafspraken m.b.t. de ziekmelding zijn opgenomen in bijlage 
….. 
 
2. De casemanager/leidinggevende informeert naar de gevolgen die de ziekte heeft voor het werk, 
verwachte duur enzovoort, en maakt een vervolgafspraak met de medewerker voor een volgend 
contact. Zo kan in overleg met de medewerker bepaald worden wat over het verzuim aan de 
collega’s, leerlingen en ouders wordt medegedeeld.  
 
3. De casemanager/leidinggevende zorgt er voor dat de melding op de 1e dag van het ziekteverzuim 
wordt doorgegeven aan personeel@wijdevenen.nl. 
 
4. Een zieke leerkracht zorgt, voor zover redelijkerwijs verlangd kan worden, er voor dat de 
vervangende leerkracht zo spoedig mogelijk over een lesprogramma beschikt en over alle informatie 
die nodig is om de lessen te kunnen overnemen.  
 
5. In de eerste 6 weken van het verzuim is er in ieder geval minimaal wekelijks contact tussen 
casemanager/leidinggevende en medewerker. Is de medewerker in staat om de school te bezoeken 
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dan vindt persoonlijk contact bij voorkeur op de school plaats.  
 
6. Na verloop van tijd, doch uiterlijk in de 6e week van het verzuim, wordt de zieke medewerker 
opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De werknemer dient aan deze oproep gevolg te 
geven.  
 
7. De casemanager/leidinggevende ontvangt uiterlijk in de 6e ziekteweek een probleemanalyse met 
advies van de bedrijfsarts.  
 
8. Als sprake is van duurzaam benutbare mogelijkheden (mogelijkheden re-integratie) stellen de 
casemanager/leidinggevende en de medewerker uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de 
probleemanalyse een plan van aanpak voor re-integratie op. De casemanager/leidinggevende zal 
hiertoe in de week van de ontvangst van de probleemanalyse de zieke medewerker uitnodigen voor 
een gesprek. De medewerker kan zich op het gesprek voorbereiden door de UWV-brochure “ Ik ben 
ziek. Wat nu? ” en de probleemanalyse te lezen.  
De casemanager/leidinggevende en de medewerker voeren de activiteiten uit die zijn afgesproken in 
het plan van aanpak.  
Ook als er geen benutbare mogelijkheden zijn, en geen re-integratieactiviteiten mogelijk zijn, legt de 
casemanager/leidinggevende dit gemotiveerd vast. 
 
9. Indien sprake is van verzuim van langer dan 6 weken en indien verwacht wordt dat de medewerker 
niet spoedig hersteld zal zijn, wordt dit besproken in het SMO. Zo lang het verzuim voortduurt wordt 
de casus ieder kwartaal opnieuw besproken in het SMO en worden de vervolgstappen in het kader 
van de re-integratie bepaald. 
 
9. De casemanager/leidinggevende legt vanaf 6 weken verzuim een re-integratiedossier aan dat alle 
gegevens, documenten en correspondentie bevat die betrekking hebben op het verloop van het 
ziekteverzuim, de diverse afspraken, het aantal feitelijk gewerkte uren en de ondernomen 
activiteiten. Van alle Wet Poortwachter-documenten (de probleemanalyse, het plan van aanpak, het 
actueel oordeel, de evaluaties en de eventuele bijstellingen van het re-integratieplan) ontvangt de 
stafmedewerker Personeel en Organisatie het origineel. Een kopie blijft achter in het dossier van de 
casemanager/leidinggevende.  
 
10. De bedrijfsarts voert regelmatig overleg (spreekuurcontact) met de medewerker om de 
uitvoering van het Plan van aanpak te volgen en te stimuleren. In zijn algemeenheid is aan de 
vereiste regelmaat voldaan bij een spreekuurcontact eens in de 6 weken. De frequentie van de 
contacten met de medewerker zijn afhankelijk van de situatie van de medewerker.  
 
11. De casemanager/leidinggevende en de zieke medewerker overleggen minimaal eenmaal per 2 
weken om te bepalen of alle afspraken in het Plan van aanpak zijn nagekomen, en of het Plan van 
aanpak nog aansluit op de situatie van de medewerker. 
 
12. Bij een vastgelopen re-integratie van de werknemer of voor aanvullend advies kan zowel de 
casemanager/leidinggevende als de medewerker, na overleg met de stafmedewerker P&O,  advies 
inwinnen bij de re-integratiedeskundige van het Vervangingsfonds. Dit advies is kosteloos. De re-
integratiedeskundige maakt een onafhankelijke en objectieve analyse van de stand van zaken rond 
het verzuim en adviseert hoe de re-integratie weer vlot getrokken kan worden.  
 
13. In de 42ste week van het verzuim meldt de stafmedewerker Personeel en Organisatie het 
verzuim aan UWV. UWV informeert de medewerker over rechten en plichten, en over financiële 
risico´s die instroom in de WIA met zich meebrengt. 
 
14. Tussen de 10e en uiterlijk de 13e maand van het verzuim kan de werkgever een pré-advies WIA 
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laten uitvoeren door een gecertificeerd arbeidsdeskundige. In het advies wordt de kans op instroom 
in de WIA onderzocht. Voor dit onderzoek is, onder bepaalde voorwaarden, via het Participatiefonds 
een subsidie van maximaal € 1000,- beschikbaar. Zie voor meer informatie hierover: 
www.vervangingsfonds.nl. Het besluit dit pré-advies uit te voeren wordt genomen in het SMO, 
danwel door de casemanager/leidinggevende samen met de stafmedewerker P&O. 
 
15. Aan het eind van het 1e ziektejaar (geen vast tijdstip, veelal tussen de 46ste en 52ste ziekteweek) 
evalueren casemanager/leidinggevende en medewerker de geleverde re-integratie-inspanningen. De 
evaluatie wordt door de casemanager/leidinggevende schriftelijk vastgelegd. In dit verslag worden 
opgenomen: de terugblik, de uitkomsten van de evaluatie, het afgesproken doel voor het 2e 
ziektejaar en de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken.  
Uiterlijk vanaf het begin van het 2e ziektejaar is het inzetten van begeleiding bij het vinden van 
passend werk voor de medewerker buiten de eigen organisatie (“2e spoor”) aan de orde. Het besluit 
tot inzetten van de 2e spoorbegeleiding wordt genomen in het SMO, danwel door de 
casemanager/leidinggevende samen met de stafmedewerker P&O. 
 
16. Rond de 87ste ziekteweek evalueert de bedrijfsarts op basis van de contacten met de 
casemanager/leidinggevende en de medewerker het verloop van de re-integratie (1e en/of 2e 
spoor). De bedrijfsarts beschrijft dit in een Actueel Oordeel, onderdeel van de probleemanalyse.  
 
17. In de 87ste ziekteweek evalueert de casemanager/leidinggevende samen met de medewerker 
het plan van aanpak. De evaluatie wordt aan het plan van aanpak toegevoegd.  
 
18. In de 89ste ziekteweek overhandigt of stuurt de stafmedewerker Personeel en Organisatie het 
complete re-integratiedossier aan de medewerker. Dit dossier bevat minimaal de probleemanalyse, 
het plan van aanpak, het actueel oordeel, de evaluaties en de eventuele bijstellingen van het re-
integratieplan. De bedrijfsarts stuurt de medische informatie rechtstreeks aan de werknemer.  
 
19. UWV stuurt de medewerker in de 89e week de uitnodiging toe voor het aanvragen van een WIA-
uitkering. Uiterlijk in de 91ste ziekteweek dient de medewerker bij UWV (digitaal) deze aanvraag in. 
De stafmedewerker P&O upload namens de werkgever het complete re-integratieverslag bij UWV en 
de medewerker stuurt de medische informatie per post na. 
 
20. Tussen de 91e en de 103de week beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van de 
werkgever en de medewerker. Worden deze inspanningen door UWV als voldoende beoordeeld dan 
volgt een keuring conform de WIA.  
 
21. Worden de inspanningen van de werkgever door UWV als onvoldoende beoordeeld (loonsanctie) 
dan doen werkgever en medewerker er alles aan alsnog aan deze inspanningen te voldoen. Daarna 
(uiterlijk na 1 jaar) wordt opnieuw een beoordeling bij UWV aangevraagd voor de WIA.  
 
22. Voor de aanvraag WIA hebben de bedrijfsarts, casemanager/leidinggevende en medewerker 
weergegeven wat de laatste stand van zaken is. Maar het plan van aanpak hoeft natuurlijk nog niet 
klaar te zijn. Zolang het einddoel van de re-integratie nog niet is bereikt, moeten medewerker en 
casemanager/leidinggevende hieraan blijven werken met behulp van het Plan van aanpak. Deze 
verplichting loopt door zolang het dienstverband bestaat.  
 
23. Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid van de medewerker de 
werkgever overgaan tot ontslag op grond van ziekte. Dit is alleen mogelijk wanneer UWV de 
inspanningen van de werkgever als voldoende heeft beoordeeld, en er blijkens de WIA-beschikking 
sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage (loonverlies) van meer dan 35%. Ook moet 
duidelijk zijn dat geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden.  
Voor het bijzonder onderwijs, en dus ook voor WIJ de Venen, geldt hierbij na de 24 maanden nog een 

http://www.vervangingsfonds.nl/
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opzegtermijn van maximaal 6 maanden.  
Voor overige bepalingen rondom ontslag op grond van ziekte wordt verwezen naar het Besluit Ziekte 
en Arbeidsongeschiktheid (BZA), artikel 20. 
 
De taken voor casemanager/leidinggevende en medewerker die voortvloeien uit dit protocol worden 
door de stafmedewerker Personeel en Organisatie gemonitord.  
De stafmedewerker heeft een ondersteunende en signalerende taak in deze.  
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Bijlage 2: Signaleringen vanuit Verzuimmanager  
 
naam actie uitvoerder moment uiterlijk 

moment 

Telefonisch contact mw - nieuwe ziekmelding Leidinggevende 0 3 

Signalering ziekmelding oorzaak ongeval schuld 3e Leidinggevende 0 5 

Controle verwacht herstel Leidinggevende 0 3 

Indien verwachting ziekte > 2 wk. contact met P&O Leidinggevende     

Contact medewerker (wk 2) Leidinggevende 8 13 

Kaartje/Bloemetje aan zieke mw Leidinggevende 8 13 

Contact medewerker (wk 3) Leidinggevende 15 20 

Contact medewerker (wk 4) Leidinggevende 22 27 

Contact medewerker (wk 5) Leidinggevende 29 34 

Contact P&O t.b.v. afspraak bedrijfsarts voor opstellen 

probleemanalyse Leidinggevende 28 32 

Medewerker uitnodigen spreekuur bedrijfsarts P&O 28 35 

Opstellen probleemanalyse Bedrijfsarts 42 49 

Medewerker uitnodigen opstellen PvA Leidinggevende 36 41 

Plan van aanpak opstellen Leidinggevende 49 56 

Check probleemanalyse en plan van aanpak opgesteld? P&O 56 70 

Contact medewerker (wk 10) Leidinggevende 63 68 

Contact medewerker (wk 12) Leidinggevende 77 82 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (1) Leidinggevende 91 98 

Contact medewerker (wk 16) Leidinggevende 105 110 

Contact medewerker (wk 18) Leidinggevende 119 124 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (2) Leidinggevende 133 140 

Contact medewerker (wk 22) Leidinggevende 147 152 

Contact medewerker (wk 24) Leidinggevende 161 166 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (3) Leidinggevende 175 182 

Check inhoud verzuimdossier Leidinggevende 182 189 

Contact medewerker (wk 28) Leidinggevende 189 194 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (4) Leidinggevende 217 224 

Contact medewerker (wk 34) Leidinggevende 231 236 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (5) Leidinggevende 259 266 

Contact medewerker (wk 40) Leidinggevende 273 278 

42e weeksmelding naar UWV P&O 278 292 

Contact medewerker (wk 42) Leidinggevende 287 292 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (6) Leidinggevende 301 308 

Contact medewerker (wk 46) Leidinggevende 315 320 

Bepalen of er een arbeidsdeskundigheids onderzoek 

UWV dient te worden 

Leidinggevende 

+ P&O 320 334 

1e jaarsevaluatie opstellen Leidinggevende 329 336 

Check 1e jaars evaluatie opgesteld? P&O 336 350 

Contact medewerker (wk 50) Leidinggevende 343 348 

Contact medewerker (wk 52) Leidinggevende 357 362 

Inzet 2e spoor traject 

Leidinggevende 

+ P&O 364 392 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (7) Leidinggevende 371 378 

Contact medewerker (wk 56) Leidinggevende 385 390 

Contact medewerker (wk 58) Leidinggevende 399 404 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (8) Leidinggevende 413 420 

Telefonisch consult/bezoek bedrijfsarts (wk 60) Leidinggevende 413 418 

Contact medewerker (wk 62) Leidinggevende 427 432 
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Contact medewerker (wk 64) Leidinggevende 441 446 

Contact medewerker (wk 68) Leidinggevende 469 474 

Contact medewerker (wk 70) Leidinggevende 483 488 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (10) Leidinggevende 497 504 

Contact medewerker (wk 74) Leidinggevende 511 516 

Contact medewerker (wk 76) Leidinggevende 525 530 

Evaluatie en evt. bijstellen Plan van Aanpak (11) Leidinggevende 539 546 

Contact medewerker (wk 80) Leidinggevende 553 558 

Check inhoud verzuimdossier Leidinggevende 560 568 

Contact medewerker (wk 82) Leidinggevende 567 572 

Contact medewerker (wk 84) Leidinggevende 581 586 

Inplannen afspraak actueel oordeel P&O 592 599 

Opstellen eindevaluatie PvA/overleg WIA aanvraag Leidinggevende 595 602 

Check eindevaluatie PvA opgesteld? Overleg WIA 

aanvraag P&O 602 209 

Reintegratiedossier samenstellen en opsturen naar 

medewerker P&O 616 623 

WIA aanvraag invullen met medewerker en opsturen P&O 623 630 

Stop loondoorbetaling/evt. ontslag aanvraag? P&O 670 700 

Ontvangst WIA beslissing van UWV P&O 700 730 

UWV melding deelherstel P&O 0 2 

UWV melding wijziging P&O 0 2 

        

naam actie uitvoerder moment uiterlijk 
moment 

Melding sprake van frequent verzuim (> 3 keer ziek) P&O     

Frequent verzuim gesprek voeren (>3 keer ziek) Leidinggevende 0 7 

Controle verzuim gesprek gevoerd? P&O 7 21 

Gespreksverslag BA opgesteld Bedrijfsarts 0 0 

Bekijken gespreksverslag BA 

Leidinggevende 

+ P&O 0 3 

Probleemanalyse opgesteld Bedrijfsarts 0 0 

Probleemanalyse bekijken 

Leidinggevende 

+ P&O 0 3 

Actueel oordeel opgesteld Bedrijfsarts 0 0 

Actueel oordeel bekijken 

Leidinggevende 

+ P&O 0 3 

 


