ADVIES

Basis goede verzuimaanpak
Een dagje ziek zijn kost de
werkgever vaak niet veel geld.
Anders wordt het als een of
meer werknemers langdurig
ziek zijn. De kosten voor de
werkgever lopen dan snel op.
SAZAS zet in dit artikel uiteen
wat die kosten zijn en hoe het
risico daarop is te beperken.
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D

e gevolgen van ziekteverzuim in een
bedrijf kunnen ingrijpend zijn. Als er
meer werknemers ziek zijn, of u krijgt
te maken met langdurig verzuim dan treft dat
uw bedrijf, zowel financieel als organisatorisch.
Er komt een hoop op u af. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het doorbetalen van
het loon en het volgen van de stappen rondom
begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. SAZAS helpt bedrijven met de aanpak van
ziekteverzuim door verzekeringen en verzuimoplossingen aan te bieden, om het risico en de
kosten van verzuim beheersbaar te houden.
Wat is de basis voor een goede verzuimaanpak?

EIGEN RISICO
Als werkgever weegt u zorgvuldig af welk risico u zelf kunt dragen en welk risico u het beste kunt verzekeren. Deze afweging maakt u zelf
op basis van de situatie in uw bedrijf. Met personeel in dienst loopt u nu eenmaal het risico dat een werknemer ziek wordt. Het risico
van ziekteverzuim is groot, omdat de kosten
al snel oplopen. Wist u dat een werknemer
die € 2.500,- bruto per maand verdient bij een
maand ziek zo’n € 5.000,- kost? Bij een half jaar
ziekte is dat al opgelopen tot € 21.000,-. Stelt u
zich eens voor dat u meerdere zieken heeft binnen uw bedrijf. Kunt u dat financiële risico zelf
dragen?

EXTRA KOSTEN
Waar zitten die (extra) kosten bij verzuim in?
• Loon doorbetalen terwijl er niet wordt gewerkt;
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Als een werknemer langdurig niet kan werken, kost dat de werkgever al snel duizenden
euro’s per jaar

• Kosten voor vervanging;
• Kosten voor re-integratie;
• Productieverlies;
• Kosten verzuimbegeleiding.
Op www.verzuimkosten.nl berekent u zelf snel
de kosten van verzuim. Het kan een goed idee
zijn een verzuimverzekering af te sluiten om dit
risico af te dekken. Zo verzekert u uw bedrijf
tegen de kosten van verzuim.

VERZUIMBEGELEIDING
Naast de extra kosten van verzuim betekent
ziekteverzuim ook veel extra werk en geregel.
Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk
voor de begeleiding en re-integratie van zieke
werknemers vanuit de Wet Poortwachter. Dat
geldt overigens ook als u ervoor kiest de verzuimbegeleiding uit te besteden. Wel kan een
arbodienst u veel werk uit handen nemen en
ondersteuning bieden. Ons advies is wel altijd
te zorgen dat u zelf de regie houdt.
Check of de arbodienst de stappen vanuit de
Wet Poortwachter volgt. Bent u niet tevreden
over de aanpak? Geef dit dan aan. Heeft u ideeen over re-integratie en begeleiding? Laat u
horen. Zorg dat u altijd in gesprek blijft met de
zieke werknemer en houd de lijnen open

ORGANISATIE VAN VERZUIM
Naast het hebben van een verzuimverzekering
en arbodienst kunt u ook veel doen in uw eigen
bedrijf om uw verzuimzaken goed op orde te
hebben. Zorg dat u een verzuimbeleid en verzuimprotocol heeft. Zo weet iedereen wat de

afspraken zijn rondom ziekmelden en het
onderhouden van contact. Een voorbeeld verzuimprotocol vindt u op www.sazas.nl.
Daarnaast is communicatie met uw medewerkers de sleutel tot succes in de aanpak én
ook in het voorkomen van verzuim. Door verzuim op de agenda te zetten en bespreekbaar
te maken, zult u merken dat u resultaat boekt.
Een gerichte verzuimaanpak zorgt voor een
lager verzuim, tevredener personeel en een
bloeiend bedrijf. Tips voor de aanpak van verzuim:
• Vraag regelmatig aan uw medewerkers hoe
het gaat;
• Ga in gesprek als iemand vaker ziek is, ook al
is het maar kort;
• Ziet u dat iemand niet lekker in zijn vel zit,
bespreek het en zoek naar oplossingen buiten de ziektesfeer;
• Maak goede afspraken bij verzuim en onderhoud regelmatig contact;
• Zoek naar passend werk voor de medewerker waar mogelijk.

Meer weten
Meer informatie vindt u op onze site
www.sazas.nl. Meer weten over onze
verzekeringen en verzuimoplossingen?
Neem dan contact op met onze klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer
071-568 91 99.

