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In vervoþ op de vorige drie a¡tikelen
in dit, blad over de invulling van het
zogenaamde 5-W schema, nu het laat-
ste artikel. De vijf W's staan voor'wil-
len', keten-, 'wegen', 'werken' en 'wa-
ken'. Door deze termen toe te passen
op de beheersing van het ziektever-
zuin wordt een systematisch ver-
zuimbeleid ontworpen. Tegelijkertijd
is daa¡mee een optimale relatie aan-
gebracht tussen het arbo- en verzuim-
beleid: dezelfile 5 W's kunnen name-
lijk ingevuld worden vanuit de be-
hoeÍte iets te doen op arbogebied. Een
sr'þoçeti¡.lin¿tor kan een sleutelrol
spelen bij het combineren van ver-
zuim- en arbobeleid.
Deze keer een voorbeeld van een mid-
delgrote gemeente. Bepaalde verzuim-
maatregelen zijn ingevoerd, maar in
de praktijk blijken deze niet effectief.
Via het 5-W schema wordt duidelijk
waar en hoe dit hacl kunnen worden
voorkomen. I

B&w van Noorderven is in 1993 akkoord gegaan met een
gecomb¡neerd z¡ekteverzuim-arbobeleid. De leidinggevenden
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De leidingl¡gt ¡¡¡
het managementteam (acht sectorhoofden en de gemeente-

lszaken verzorgt de inhoudelijke
1994 blijken veel veranderingen te zijn
ijn verzand in procedures.

' Onderwerp van de bijeenkomsten ¡s

rijdens bijeenkomsren geven rei_ ;ilä,ïJ:i:,t"ä:îiÏ":sevenden
dinggevenden van Noorderven te Foto: Chris pennarts
kennen dat zij een falend college
van e&w en een falende sector per-
soneelszaken typerend vinden voor
hun organisatie. Onderwerp van de schien voor lief moet nemen. Beant- worden omschreven in eindresulta-

'oode besprekingen is het 5-W schema. het te beperken v
Doel is om met elkaar'de neuzen beladers een geheel ander vraagstuk weten
één kant op te krijgen'. dan bij hoger ingeschaalde bureau- Een tweede fundament onder een

functionarissen.Deverantwoorde- verzuimbeleidisdebeschikbaarheid

t o.- meldingen bij de chef binnenkomen,
middelen. Het doel van het beleid ten (commu zich krrnneridaat veel operatio""t" g.g;l(beperking verzuim) is in Noorder- houden aan ide- vens rechtstreeks worden verza-
ven sterk gekoppeld aan beoogde be- Ìijk zijn wat iële ruimte per meld. Een verstoring ontstaat echterzuinigingen in de gehele organisatie: eleid op ver_ als iemand anders dãn de zieke de
3% daling in twee jaar. Bij de vast- dan zullen melding doet. of als niet de eigen
stelÌing van het beleid is niet ge- ast wor- chef vanaf het eerste moment het
vraagd welk verzuim feitelijk te den. Z1j kunnen dan immers aanto- contact heeft met de zieke. De alge-
beïnvloeden is door de eigen organi- nen welke kwaliteit zij leveren voor mene richtlijnen in Noorderven iijn
satie en welk verzuim men mis- welke prijs. De doelenmoeten dan helder, rnuu" bli¡k"n in de praktijË
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Overzichtslijsten
Een overzichtslijst is niets anders als
een tabel waarin de kolommen de vol-
gende items bevatten: nummer priori-
teit, onderwerp, acliviteit, acties door,
kosten, einddaturn, opmerkingen.
De voortgangsbewaking van het plan
van aanpak kan in een aparte lijst
rñ'orden bijgehouden. De items zouden
er als volgt uit kun¡en zien: nr. prio-
riteit, onderwerp, stand van zaken
per 1 maarUl juni/l sept/l dec.
Al naar gelang kan dan het oordeel 'in
orde' of 'extra aandacht' worden
gegeven.I

niet te te worden nageleefd. Regel-
matig ontbreken gegevens en weten
chefs niet \Maarom iemand ziek is en
wanneer de zieke medewerker eens
Iangs komt of bezoek wil ontvangen.
Dit komt omdat de sectoren zich
niet verantwoordelijk voelen voor de
noodzakelijke vertaalslag van alge-
mene richtlijnen naar eigen prakti-
sche regelgeving. Gegevens over
ziek- en hersteldmeldingen vormen
de grondslag voor strategische ver-
zuiminformatie. Deze verzuimken-
getaÌlen zijntot op heden slechts be-
perkt aanwezig en niet altijd be-
trouwbaar. Andere operationele ge-
gevens maar ook strategische infor-
matie komen beschikbaar tijdens
het met elkaar werken. Dat kan op
informele wijze gebeuren, maar ook
gericht. In dit kader passen het
werkoverleg, de verzuimgesprekken
bij frequent verzuim, hervattingsge-
sprekken, functioneringsgesprek-
ken, de risico-inventarisatie en exit-
interviews. Op dit vlak wordt in
Noorderven wel het een en ander ge-
daan, maar er valt nog veel te orga-
niseren per totale organisatie en per
sector. Bijvoorbeeld de functione-
ringsgesprekken van hoog tot laag,
in relatie met beoordelingsgesprek-
ken. Daarmee zou de broodnodige
cultuuromslag kunnen worden gere-
aliseerd: het meer op één lijn bren-
gen van formele regels en de gang-
bare ongeschreven regels.

Wegen
Zodra er strategische verzuim- en
arbo-informatie is, moet die worden
getoetst aan wettelijke normen en
het'elders gangbare ziekteverzuim'.
Die toetsing leidt tot het bedenken
van nieuw of aangepast beleid ofhet
voortzetten van bestaand beleid. Dit
is normaliter een dynamisch./perma-
nent in plaats van star/eenmalig ge-
beuren (het wettelijk kader en aller-
lei referentiegegevens veranderen
immers steeds opnieuw). Simpel ge-
zegd: de keuze wat wel en wat niet
gedaan wordt ('wegen') volgt uit ge-
gevens die steeds veranderen ('we-
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ten'). Noorderven staat voor de uit-
daging, om op basis van de beschik-
baar komende kengetallen, te bekij-
ken welke maatregelen wel ofjuist
niet hebben bijgedragen tot een be-
oogd resultaat. En waar aanpassin-
gen gewenst zijn (sector, werkplek,
leeftijdsgroep, functieniveau). Dit
kan met de in het vorige artikel in
het februarinummer van dit blad ge-
noemde methode van wegjngsfacto-
ren.

Werken
Na het bedenken van beleid moeten
specifreke maatregelen leiden tot de
beoogde verandering of vernieuwing.
Dit proces gaat vaak niet gemakke-
lijk en leidt alras tot gemopper en
het zoeken van de zondebok hogerop
ofbuiten de organisatie. Zo ook in
Noorderven. Centrale boodschap tij-
dens de bijeenkomsten is echter:
probeer te leren van missers in
plaats van te gaan mopperen en aan
te klagen. Wees aktief in plaats van
passief: maak zèlf gebruik van de
beleidsruimte die er is. Een voor-
beeld van een ingevoerde maatregel
die is verzand en waarover wordt
geklaagd en ¡Maar leidinggevenden
passief in zijn, is het sectoraal wer-
kende Sociaal-Medisch Team. Dit
sMT bespreekt, onder voorzitter-
schap van het sectorhoofd, de indivi-
duele verzuimproblematiek en het
verzuimbeleid per sector. De daad-
kracht van het sMT blijkt per sector
te variëren; niet overal is het een
hulpmiddel van leidinggevenden ge-
worden. Sommige sectormanagers
hebben geen behoefte aan een
sttlt; in andere sectoren is er geen te-
rugkoppeling naar de chefs waar-
door zij niet weten hoe het nu verder
moet met hun zieke medewerker. Er
zijn ook chefs die er tegenop zien
zichte laten uitnodigen voor een
slur-bespreking van een'eigen zie-
ke'.

Waken
Tijdens de bijeenkomsten is geëvalu-
eerd en zijn stappen gezet naar de
toekomst. Er zljn tientallen voor-
beelden zoals het slrt genoemd. In
feite blijkt steeds opnieuw dat de
formele beleidsruimte er is, maar
dat het ontbreekt aan lefen daad-
kracht bij chefs en management.
Dat is terug te voeren op het ontbre-
ken van het draagvlak voor verande-
ringen en de wil om algemene regels
te vertalen in praktische aktivitei-
ten. Noorderven blijkt vol enthou-
siasme centraal allerlei maatregelen
te hebben bedacht en ingevoerd,
maar de decentrale wil en aanstu-
ring ontbreekt vooralsnog. Afgespro-
ken is om met allerlei middelen de
communicatie in en tussen de secto-

ren en met de medewerkers te ver-
beteren. Per sector zullen de belang-
rijkste knelpunten worden verza-
meld en zullen leidinggevenden en
medewerkers in afzonderlijk en ge-
zamelijk overleg komen tot een top-
10 van in 1995 te verbeteren zaken.
Centraal staat het bedenken van op-
lossingen en het omschrìjven van re-
sultaten. Daarbij maakt men ge-
bruik van simpele overzichtslijsten
(zie kader).
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