Verzuimsignalen herkennen voor leidinggevenden
Type: WorkOut
Wat?
Korte, krachtige WorkOut die zichzelf ruimschoots terugverdiend.
De wet WIA (werk, inkomen en arbeidsvermogen) en de wet Verbetering Poortwachter
(terugdringen langdurig zieken) hebben als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het
verzuim voorkomt, reduceert of korter maakt. Werkgever en werknemer hebben beiden
inspanningsverplichting en verantwoordelijkheid om (zo nodig samen met arbodienst of
gecertificeerde bedrijfsarts ) de betreffende werknemer aan het werk te houden of zo snel
mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Leidinggevenden spelen hierin een uiterst belangrijke rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het tijdig
herkennen van veranderend gedrag bij de werknemer. Het gesprek hierover aangaan is
noodzakelijk zodat er bijgestuurd of gefaciliteerd kan worden om verzuim te voorkomen. Dit blijkt
makkelijker gezegd dan gedaan, deze vaardigheid blijkt vaak nog niet voldoende ontwikkeld te
zijn waardoor er onnodig verzuim tot stand komt, er afstand ontstaat tot de werkvloer en er
vervanging geregeld moet worden. Kosten lopen hierdoor hoog op.
Deze WorkOut biedt leidinggevenden inzicht en de juiste tools waardoor ze beter in staat zijn om
snel en effectief in te grijpen als de eerste veranderde gedragssignalen zich voordoen bij
werknemers. De juiste gespreksvoering, oprechte betrokkenheid en heldere afspraken maken en
bewaken. Hiermee kan in veel gevallen een ziektetraject worden voorkomen en wordt de
werknemer uit het medische circuit gehouden. Ieder is hierbij gebaat.
Doel
Deze WorkOut behandelt op praktische wijze de belangrijkste signalen die tot verzuim kunnen
leiden. Doel is dat u tot inzicht komt wat van toepassing is op uw organisatie en leiderschap.
Doelgroep
Deze WorkOut is voor leidinggevenden en P&O’ers die direct contact hebben met medewerkers
en (mede)verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het interne verzuimbeleid of protocol.
Resultaat
Na de WorkOut hebben de deelnemers inzicht in factoren die (dreigend) verzuim kunnen
herkennen en terugdringen. Kennis vergroting van gedragssignalen in relatie tot verzuim.
Duur:
Locatie:
Groepsgrootte:
Onze bijdrage:
Investering:

2,5 uur
Inhouse
4 tot 10 personen
Wij leren u sneller anticiperen en beter en concreter om te gaan met
verzuim!
€ 775, - exclusief reiskosten en 21% BTW

Meer informatie vindt u op http://www.delange-partners.nl

