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Het ziekteverzuim bij Klene/Goed-
hart in Zaandijk was vorig jaar vrij
hoog. Nu is het percentage met 8Vo

gezakt. Bijsterbosch:'We proberen
met een stabiel verzuimsysteem de-
ze daling door te zetten. Voordat het
verzuimproject van start ging, is on-
derzoek gedaan en zijn er rapporten
geschreven om de oorzaken van het
ziekteverzuim boven water te krij-
gen. Er was genoeg geschreven en
genoeg gedacht. Maar kreten als 'je
moet mensen stimuleren' of 'werk
aan de bewustwording' moet je ver-
talen naar praktische handelingen,
procedures ofgedrag. Dus: Hoe ziet
bewustwording eruit? En hoe stimu-
leer je mensen eigenlijk? Binnen het
verzuimproject hebben wij alle theo-
rie achter ons gelaten en gekozen
voor de Gezond-Verstand-aanpak
(cv-aanpak).'

Afhankelijk
Bijsterbosch vindt dat bedrijven zich
te afhankelijk opstellen naar de be-
drijfsarts, de bedrijfsvereniging of
de Arbeidsinspectie. 'Met alle
respect denk ik datje dan absoluut
overgeleverd bent aan de doorgesla-
gen molen van de bureaucratie.'Een
bedrijfis volgens haar dan ook ver-
keerd bezig als ze denkt dat instan-
ties de problemen op kunnen lossen.
'Hoe meer het bedrijf zelf de teugels
van het organisatiespel in handen
neemt, hoe meer zelf sturing kan
worden gegeven aan de cultuur bin-
nen de organisatie. Een dokter kan
niet bepalen of iemand wel of geen
hoofdpijn heeft, ook al heeft hij tien
jaar medicijnen gestudeerd. De lei-
dinggevende zou veel meer op de
hoogte moeten zijn van de gemoeds-
toestand van de werknemer dan de
bedrijfsarts.'

Praktisch
Het produktiebedrijf heeft een aan-
tal praktische acties ondernomen
om het verzuim terug te dringen:
Allereerst is er een informatiekrant
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Chef moet pos¡t¡ef werkkl¡maat scheppen

Om het ziekteverzu¡m terug te dringen heeft het sui-
kerverwerkend produktiebedrijf Klene/Goedhart geko-
zen voor een Gezond-Verstand-aanpak, De sleutel
naar succes ¡s de vertaling van de theorie naar de
prakt¡¡k. 'Als het bedrijf niet in staat is die vertaalslag
te maken, is de kennis over verzuimbeheers¡ng z¡n-
loos', meent personeelsfunctionar¡s Bernadet Bijster-
bosch.

gekomen om de bewustwording van
de leidinggevende te vergroten.
'Hoe meer kennis er is over de gang
van zaken (wetgeving, politiek,
arbonieuws en financiële gevolgen),
hoe meer er wordt meegedacht om
de problematiek aan te pakken.
Door onduidelijkheid en onwetend-
heid stagneert de betrokkenheid',
zegt de personeelsfunctionaris.

Het bedrijf heeft ook een analysefor-
mulier geïntroduceerd. Dit is een
standaardformulier waarop de lei-
dinggevende in moet vullen wanneer
iemand ziek is, wat de reden is, wat
de leidinggevende heeft ondernomen
om de zieke weer terug te krijgen op
de werkvloer. Daarnaast moet hij
invullen wat hij denkt te doen om
verzuim in de toekomst te voorko-
men.
Dit is allereerst een verplichting
voor de leidinggevende om heel be-
wust met ziekteverzuim bezig te
zijn. Het verplicht hem om mee te
denken waar de oplossing ligt. Ver-
der is het de input van het registra-
tiesysteem zodat (de maandelijks
verspreide) verzuimcijfers bespreek-
baar worden gemaakt.

Gijfers
Het bespreken van verzuimcijfers
gebeurt ook individueel voor degene
die vaak verzuimen. Door de afde-
Iing personeelszaken wordt een ge-
sprek georganiseerd. 'Daar wordt de
werknemer met zijn verzuim gecon-
fronteerd. De werknemer bedenkt
zelf wat hij of zij er aan gaat doen
om het verzuim te verminderen. Het
is tenslotte zijn eigen verantwoor-
ding.'
Bij de invoering van de Wet terug-
dringing ziekteverzuim heeft het
produktiebedrijf eigenlijk een'bond-
je'geslagen met de werknemers.
Bijsterbosch: 'Niemand heeft om af-
breking van ons luxe verzorgings-
systeem gevraagd. Maar de over-
heidspot is leeg en nu moeten we

wel. We hebben dus een probleem.
Daarom moeten we samen bedenken
hoe we dit gaan aanpakken. De ge-
volgen zijn voor beide partijen: de
werkgever én de werknemer. Op de-
ze manier wordt het "werkgevers-
probleem", een probleem van ieder-
een.'

Omslag
Dit betekent een cultuuromslag.
'Veelvuldig ik-voel-me-niet-zo-lek-
ker-verzuim wordt niet meer getole-
reerd. Het klinkt misschien wat
streng maar de gouden tijden zijn
voorbij. Dat betekent dat de werkne-
mer zelf verantwoordelijk is. Dit
maakt verzuim ook bespreekbaar.
De directie heeft er ook een aantal
verplichtingen bij gekregen. Die
moet meewerken om het bedrijfskli-
maat te verbeteren. Voor de gehele
aanpak van ziekteverzuim is de po-
sitie van de leidinggevende door-
slaggevend. Hij of zij is de sturende
factor en kan een team stimuleren
om een positief werkklimaat te creë-
ren.
Belangrijk is dat de werknemers zelf
aangeven wat z7j, om zich goed te
voelen op de werkplek, nodig heb-
ben. Om de mensen daar naar te
kunnen vragen moet tijd worden
vrijgemaakt. Je staat er verbaasd
van hoeveel met hele kleine, goedko-
pe aanpassingen is op te lossen', al-
dus Bijsterbosch. 'Daarmee kan je
scoren.'
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