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Dit whitepaper is bestemd 

voor leidinggevenden 

(bestuurders en directie) 

van scholen voor primair 

onderwijs. 

U leest over verzuimpreventie 

en duurzame inzetbaarheid 

van uw medewerkers. Onder 

andere door maatschappelijke 

ontwikkelingen als vergrijzing 

en ontgroening en de situatie 

van het Vervangingsfonds zijn 

dit actuele thema’s.

Hoe houd ik mijn personeel gezond, 
gemotiveerd, gekwalificeerd?
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Fundamentals van verzuimpreventie

Na het lezen van dit whitepaper weet u:

•  welke medewerkers het meeste risico lopen als het gaat om 
verzuim

•    hoe u samen met uw medewerkers kunt werken aan preventie

•    hoe u door middel van de stoplichtmethode de vitaliteit van uw 
medewerkers kunt monitoren

•    dat een preventieve zelfscan inzicht geeft in duurzame 
inzetbaarheid

•    welke wijzigingen in 2017 in de Arbowet van kracht gaan
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Van preventie naar duurzame inzetbaarheid

‘Voorkomen is beter dan genezen.’ Een bekend gezegde. Met het 
belang ervan zal iedereen het eens zijn. Dit whitepaper van PON Arbo  
gaat over activiteiten ter voorkoming van ziekteverzuim. Ook maken 
we een doorkijk naar duurzame inzetbaarheid.

Door ontwikkelingen als eigen risicodragerschap voor verzuim/
vervanging, wijzigingen in de CAO PO en maatschappelijke 
veranderingen neemt het belang van ziekteverzuimpreventie en 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid toe.  
Het ERD-schap voor verzuim/vervanging is voor een aantal 
schoolbesturen realiteit. De meeste schoolbesturen zijn op weg er naar 
toe. Het zal geen betoog vergen dat beïnvloeding van uitval leidt tot 
kostenbesparing. En het levert meer op dan alleen geld!

De CAO PO schrijft voor dat medewerkers aandacht moeten besteden 
aan duurzame inzetbaarheid. BAPO geldt alleen nog voor de 
overgangsperiode. Het bovenwettelijke werkloosheidsvangnet is een 
stuk soberder geworden. De AOW-leeftijd is flink opgeschoven en de 
statistieken geven aan dat mensen steeds later met pensioen gaan.  
Allemaal redenen voor zowel de werkgever als werknemer om 
periodiek aandacht te besteden aan het voorkomen van uitval. 
Wat moet je dan doen? En hoe doe je dat?

Verzuim beïnvloeden, personeel in de kracht zetten, kan ons inziens 
niet zonder een aantal basiszaken als een goede dialoog, gedeelde 
verantwoordelijkheid en professionaliteit. 
Ze vormen als het ware het fundament. Zonder goed fundament zijn 
veranderingen (veel) minder succesvol.
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Het fundament van verzuim beïnvloeden

1. een goede dialoog
2. gedeelde verantwoordelijkheid
3. professionaliteit
 

“
Verzuim is nooit 

helemaal te voorkomen. 
Toch is in elke organisatie 
een deel van het verzuim 

beïnvloedbaar.

“
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Vitamine A blijft essentieel

Alles wat aandacht krijgt groeit. Aan de arbodienstverleners is 
gevraagd welke risicogroepen meer vitamine (a)andacht verdienen. 
Twee belangrijke groepen komen redelijk constant voor als het gaat 
om verzuim.

a. De dubbel belaste medewerker (balans)
Het gaat hier veelal om moeders met een verstoorde werk-privébalans. 
Ze hebben het gevoel veel ballen in de lucht te moeten houden. De 
kunst is dan beter te leren jongleren en/of minder ballen hoog te 
houden.

b. Mogelijke ‘vastlopers’ (regie)
De groep vastlopers, veelal veertigplussers of vijftigplussers, verliest 
langzaamaan glans en/of vraagt zich af hoe de volgende fase van de 
loopbaan in te vullen. Ze verliezen de regie over de ontwikkelingen 
in het werk. Door in gesprek te blijven, te spiegelen of preventieve 
coaching te adviseren kan veel vastlopen worden voorkomen. 
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De dialoog als vroege poortwachter

Elke werknemer ervaart wel eens een periode waarin het minder 
lekker loopt op het werk. Het werk past op dat moment niet goed meer 
bij wat men zelf kan of wil. Er is onbalans.
Dat medewerkers hiermee verschillend omgaan, spreekt voor zich. De 
een erkent dat het niet lekker loopt, klopt aan bij zijn leidinggevende, 
spreekt uit wat het probleem is en zoekt samen met de leidinggevende 
naar oplossingen die goed zijn voor beide partijen. Maar een ander 
ontkent de onbalans, werkt door alsof er niets aan de hand is en 
vermijdt een gesprek hierover.

Onderzoek toont aan dat 
uitgebreid praten voorkomt 
dat werknemers ziek worden 
van onbalans. Medewerkers 
en leidinggevenden 
kunnen dus samen verzuim 
voorkomen door de dialoog 
te organiseren.

Een organisatiecultuur waarin 
problemen uitgesproken 
worden en een belonende stijl 
van leidinggeven bevorderen 
het open overleg. Een goede 
relatie tussen leidinggevende 
en medewerker, evenals het 
vertrouwen van medewerkers 
in zichzelf om problemen aan 
te pakken zijn belangrijke 
relationele en individuele 
factoren die een open dialoog 
stimuleren. 

Tips voor het voeren 
van een goed preventief 
verzuimgesprek? 

Kijk op www.ponprimair.
nl/arbo/voor-werkgevers/
preventie-en-inzetbaarheid

Met uw team praten over werkdruk  

Werkdruk is sinds mensenheugenis een item in het onderwijs. 
Een belangrijke klacht lijkt de administratieve lastendruk. 
Belangrijk is samen gericht naar oplossingen te zoeken, zodat 
mensen niet in klagen blijven hangen. 
Wellicht kan de Werkdrukscan inzicht en oplossingen bieden. De 
werkdrukscan is gratis. Informeer bij de regio-adviseur van het 
VF/BGZ.

Meer lezen over werkdruk? Graag verwijzen we u naar een 
interessante artikelenreeks van Geke Lexmond van het 
Leeuwendaal instituut. 
1. Druk de werkdruk in het onderwijs 
2. De invulling van de 40-urige werkweek 
3. Parttime betrekkingen en verlof 
4. Werkdruk in het onderwijs – een jaar later
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Vitaliteit meten

Hoe vitaal zijn uw medewerkers? Om dat te kunnen monitoren is 
het van belang te weten hoe vitaliteit gemeten wordt.

Vitaliteit van een werknemer kent drie aspecten:
1.  Gezondheid  

gaat vooral over het fysiek en mentaal voldoende mogelijkheden 
hebben de functie uit te oefenen. Het gaat om “kunnen”.

2.  Motivatie 
Bij motivatie gaat het om het “willen”, het voldoening halen uit 
het werk, de gedrevenheid, focus en prestatiemotivatie. Het 
minder worden van de motivatie kan bijvoorbeeld blijken tijdens 
vergaderingen. Cynisme en hakken in het zand zetten zijn tekenen 
dat de motivatie aan het afnemen is. 
Voorkom erger door dit tijdig bespreekbaar te maken.

3.  Kwalificatie  
Dit is een belangrijke factor. De eisen die het werk stelt zijn in de 
afgelopen jaren veranderd. Als leerkrachten daar niet voldoende in 
meegroeien, kan een wig ontstaan tussen eisen en mogelijkheden. 
Een medewerker die lang iets doet dat eigenlijk niet bij hem/haar 
past, wordt vanzelf een keer ziek. 
Een grijs gebied bij ziekmelding is vaak de vraag: is er sprake van 
ziekte of van incompetentie en daardoor te hoge belasting met 
ziekteverschijnselen tot gevolg?
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Het stoplichtmodel

Via de stoplichtmethode is het mogelijk uw personeel jaarlijks 
te monitoren, dit bespreekbaar te maken en een plan te maken 
om uitval door ziekte te voorkomen. Waarmee u zorgt voor een 
constante kwaliteit van het onderwijs op de manier zoals dat de 
school voor ogen staat. De sleutelrol ligt bij de directeur!
Vrijwel iedere werknemer die begint aan een baan is groen. Men start 
vol enthousiasme en goede voornemens om het optimale eruit te 
halen. Bij een langer dienstverband is steeds nieuwe input nodig om 
“groen” te blijven. Als hier onvoldoende in wordt geïnvesteerd, worden 
werknemers uiteindelijk geel en later zelfs oranje of rood.

Uw ‘groene’ medewerker
Het is van belang om gesprekken te voeren met individuele 
medewerkers die als “groen” worden gekwalificeerd om ze te bewegen 
na te denken over hun toekomst. Gaan ze dit werk over vijf of tien 
jaar nog steeds met de zelfde bevlogenheid uitvoeren? Wanneer is 
het moment om de vleugels uit te slaan en iets anders te gaan doen 
of biedt het werk zoveel perspectief en uitdaging dat dat (voorlopig) 
niet nodig is? Zet de groene medewerker zoveel mogelijk in zijn of 
haar kracht zodat hij floreert. Alleen gezondheid is namelijk niet 
het criterium, het gaat ook om de andere factoren, motivatie en 
kwalificatie. Vrijwel iedere werknemer die in dit opzicht verwaarloosd 
wordt, glijdt van groen naar geel.

Met de stoplichtmethode wordt niet meer mee kunnen of 
willen snel duidelijk. Dan kunnen er maatregelen worden 
getroffen voordat iemand met een burn-out lange tijd uit de 
running is.

Rood: 
er is direct 
actie nodig

Oranje: 
aandachtspunt, 
actie gewenst

Groen: 
geen knelpunten, 
aandacht blijven 
schenken

Hoe scoren uw 
medewerkers op 
onderdelen?
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Verbinding is belangrijk
Voor de draagkracht van een leerkracht is het belangrijk dat er in 
een team nauwe verbinding met elkaar is, waarbij de directeur de 
verbindende factor is. Een probleem wordt minder zwaar als je het met 
het team draagt. Als leerkrachten zich veilig voelen bij een directeur, 
delen ze eerder wat hen dwars zit, waarna een oplossing bedacht kan 
worden voordat het leidt tot uitval. 

Subsidie Lerend werken

Als directeur kunt u zich gesubsidieerd individueel laten coachen 
op omgaan met verzuim, maar ook op andere, verwante 
aspecten van leiderschap. De begeleiding kan op de eigen 
werkplek en heeft het karakter van een mentoraat. De coaches 
dienen aan bepaalde registratie-eisen te voldoen. Bent u op 
zoek naar een bekwame coach, neem dan contact op met de 
coördinator Arbo van PON. 
Meer informatie: www.vervangingsfonds.nl

“
Kern is dat je  

werknemers moet  
bewegen te bewegen  

zolang er nog beweeg- 
ruimte is en niet pas als  

ze in een fuik zijn  
gezwommen waar ze 

moeilijk meer  
uit komen.

“
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Warme zakelijkheid

Veel leidinggevenden krijgen gelukkig maar af en toe te maken met 
verzuim. Laat staan met langdurend verzuim. Dat biedt weinig kans 
om ervaring op te doen. Het risico bestaat dat leidinggevenden voor 
hun medewerker gaan ‘zorgen’. U krijgt in zo’n geval een afhankelijke 
medewerker, die zich niet verantwoordelijk voelt voor het oplossen van 
het probleem.

Een oplossingsgerichte houding van leidinggeven tijdens verzuim- of 
preventiegesprekken kan leiden tot een gedragsverandering bij de 
werknemer, waardoor verzuim verminderd of voorkomen wordt.
Bij oplossingsgerichte gespreksvoering staat de oplossing 
centraal, niet het probleem. Kenmerkend voor deze methode is de 
respectvolle manier waarop mensen worden gewezen op hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ zou het devies kunnen zijn. Deze 
houding wordt ook wel getypeerd als ‘veeleisend helpen’ of ‘warme 
zakelijkheid.’

“
Een oplossingsgerichte 
gespreksvoering leidt 

vaak tot gedrags- 
verandering bij de  

medewerker.

“
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Preventieve zelfscans

‘De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid en 
duurzame inzetbaarheid.’
Een vaak gehoorde of geschreven zin als het om de inzet van het 
personeel gaat. Echter, goed werknemerschap is gebaat bij goed 
werkgeverschap. Op het gebied van gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid brengen wij graag twee preventieve zelfscans onder 
de aandacht. De scans kunnen sturend en, bij voorkeur, zelfstu-
rend worden ingezet. 

•  De Welzijnscheck 
De Welzijnscheck Onderwijspersoneel bestaat uit een (digitale) 
vragenlijst. In de vragenlijst wordt ingegaan op onderwerpen die te 
maken hebben met het welzijn in relatie tot de werkzaamheden van 
de school. Daarnaast komt de leefstijl en gezondheidssituatie van de 
medewerker aan bod. Het invullen van de vragenlijst duurt gemid-
deld 30 minuten. Daarna kan een rapportage worden gegenereerd. 
De deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport, waarin de energie-
bronnen, stressoren en belastende aspecten van het werk worden 
getoond. Het gaat in op gezondheidsaspecten en het risico op over-
spannenheid. 
 
De Welzijnscheck is een gevalideerd instrument, ontwikkeld door 
TNO Arbeid. Het instrument wordt beheerd en aangeboden door 
het Vervangingsfonds/BGZ. 
De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is voor iedereen vrij  
toegankelijk en kosteloos te gebruiken via  
www.welzijnscheckonderwijspersoneel.nl 
 
Indien het rapport daar aanleiding toe geeft, kan een werknemer 
een afspraak maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is graag 
bereid de gezondheidsrisico’s te bespreken met de medewerker en 
hem/haar van verder advies te voorzien.  
Deze advisering zit in het arbo-contract via PON. 

“
Goed werknemerschap 
is gebaat bij goed werk-

geverschap. It takes 
two to tango! 

“

Met de Welzijnscheck 
Onderwijspersoneel 
voldoet u aan artikel 18 
van de Arbowet, waarin 
staat dat elke werkgever 
verplicht is een Periodiek 
Arbeidsgeneeskundig 
Onderzoek (PAGO) c.q. 
een Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) aan 
te bieden aan medewer-
kers.
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•  Werkscan duurzame inzetbaarheid 
De Werkscan duurzame inzetbaarheid is een vragenlijst over werk-
vermogen, werk en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid is op een ge-
zonde manier inzetbaar voor werk blijven. De Werkscan geeft door 
de wetenschappelijke opzet een duidelijk inzicht waar een werkne-
mer op moet letten om duurzaam inzetbaar te blijven. 
 
De Werkscan is onderverdeeld in vragen over: 
A. De werknemer en het werk 
B. Het werkvermogen volgens de wetenschappelijke methode Work 
Ability Index 
C. Signaalgebieden, die de inzetbaarheid kunnen beïnvloeden 
 
Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een persoonlij-
ke rapportage over werkvermogen en adviezen om het werkvermo-
gen eventueel te verbeteren.  
 
Aan de slag 
Inzicht is de eerste stap om gericht werk te maken van duurzame 
inzetbaarheid. Echt aan de slag gaan is stap twee. Aan de hand van 
de rapportage kan de werknemer beslissen of hij zelf direct stappen 
gaat zetten of kiest om met een coach werk te maken van duurzame 
inzetbaarheid. Een arbeidsdeskundige, die is opgeleid tot Werkscan-
deskundige, vervult daarbij een coachende rol. De keuze is aan de 
werknemer. 
 
Werkscan-gesprek 
De rapportage is het uitgangspunt voor een gesprek met een coach, 
een werkscan-deskundige. Aan het eind van het gesprek zijn doelen 
gesteld en is er een plan van aanpak om tot verbeteringen te ko-
men. Na afloop van het gesprek stelt de werkscan-deskundige een 
adviesverslag op. De werknemer beslist zelf of hij/zij wel of niet aan 
de slag gaat, waarmee en op welke manier.

De arbeidsdeskundigen/
inzetbaarheidscoaches 
van PON zijn  
gecertificeerd werkscan-
deskundige. Zij zijn graag 
bereid uw medewerkers 
te ondersteunen bij een 
plan van aanpak om de 
duurzame inzetbaarheid 
te vergroten.
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Blijven bewegen voorkomt vastroesten

Arbeidsmobiliteit is een middel om verzuim te voorkomen en de 
vitaliteit te bevorderen. Het project ‘In beweging’ van PON is ons allen 
bekend. Er zijn inmiddels vele ‘good practices’ van de positieve effecten 
van verandering van werkplek.
Meerdere enquêtes (Veldraadpleging, scan Vitaal in je werk) laten zien 
dat de mobiliteitsbereidheid onder onderwijspersoneel echter relatief 
laag is. 
Mobiliteit zou dus meer aandacht mogen hebben.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het 
loopbaancentrum Oost Gelderland of bel of mail met José Jansen 
(telefoon 06 19 16 17 43 of j.jansen@loopbaancentrum-og.nl
 

Tips

1.  Koppel loopbaanontwikkeling en mobiliteit los van krimp/ 
boventalligheid

2.  Stel je medewerker in staat om de CAO-uren Duurzame Inzet-
baarheid te gebruiken voor loopbaanoriëntatie

3.  Laat de angst los goede medewerkers te verliezen; zorg dat je 
goede terugkrijgt

4. Laat je medewerkers “bewegen”; nodig het loopbaancentrum uit!

5.  Zet medewerkers in hun kracht: Stimuleer ontwikkeling, ook de 
individuele. Niet alles is geschikt voor iedereen. Herken en be-
noem ieders kwaliteiten.
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Wie betaalt?

De tijden zijn voorbij dat er via het Vervangingsfonds subsidies 
toegekend werden aan curatieve of preventieve trajecten. Het is 
nu de eigen verantwoordelijkheid van een schoolbestuur om te in-
vesteren in preventie. Waarbij ‘de kost gaat voor de baat uit’ zeker 
van toepassing is. 

Tips

1.  Zorgt dat u een voorziening heeft voor preventieve of curatieve 
trajecten

2.  Check of uw (collectieve) zorgverzekeraar preventieve acties op 
het gebied van gezondheid vergoed

3.  Loyalis vergoedt noodzakelijke preventieve interventies als u een 
collectief IPAP-contract heeft afgesloten

4.  Ook de komende jaren is er ESF-subsidie beschikbaar ter bevor-
dering van duurzame inzetbaarheid. 
Meer informatie op de website van het ministerie van SZW of het 
Arbeidsmarktplatform PO 
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Wijzigingen in de Arbowet in 2017

De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de 
beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die ach-
tergrond stelt de regering enkele aanpassingen van de Arbeids- 
omstandighedenwet voor; in het bijzonder wat betreft de  
betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienst-
verlening, de preventie in de organisatie en de professionaliteit 
van de bedrijfsarts. 
De bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de arbodienst- 
verlening, speelt een rol bij de bevordering van de arbeids- 
participatie van werknemers en het beschermen van hun gezond-
heid. Het draagt bij aan de beheersing van het ziekteverzuim en 
de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Welke veranderingen staan op stapel?

1.  OR (GMR) krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preven-
tiemedewerker en zijn plek in de organisatie

2.  Versterking van de positie van de preventiemedewerker en de 
samenwerking met arbodienstverleners 
Het medezeggenschapsorgaan, de preventiemedewerker, de werk-
gever en de arbodienst of de bedrijfsarts bespreken ten minste eens 
per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig wer-
ken in de organisatie. Het takenpakket van de preventiemedewerker 
is onderwerp van instemmingsrecht in de WOR (WMS). De regering 
stelt voor bij wet te regelen dat werkgever en medezeggenschaps-
orgaan een gezamenlijke opvatting hebben over de persoon van de 
preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Dat 
versterkt het vertrouwen in deze functionaris en bevordert de mede-
zeggenschap. Daarnaast komt het de acceptatie, de kwaliteit en de 
effectiviteit van het preventiewerk ten goede. In de praktijk adviseert 
de preventiemedewerker geregeld de arbodienstverleners en werkt 
hij zo nodig samen. Dat wordt nu ook in de wetgeving vastgelegd, 
zodat de activiteiten van arbodienstverleners, preventiemedewerker 
en werkgever goed op elkaar worden afgestemd.

De wijzigingen in de 
Arbowet gaan over aan-
scherping van communi-
catie en preventie
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3.  De bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de 
OR (G/MR) 
Door deze wetswijziging wordt de bedrijfsarts waar nodig meer be-
trokken bij het organisatiebeleid voor gezond en vitaal werken en bij 
de werknemers of hun vertegenwoordigers.

4.  De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter 
Wettelijk wordt verduidelijkt dat de rol van bedrijfsarts bij verzuim 
van individuele werknemers alleen adviserend is. Het door de be-
drijfsarts vasthouden aan die rol draagt ook bij aan de eigen onaf-
hankelijkheid.

5.  Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor 
preventieve consultatie 
In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt van de werkne-
mer verwacht dat deze zich actief opstelt voor wat betreft de eigen 
gezondheid, ontwikkeling, scholing en mobiliteit. Hierbij past dat alle 
werknemers de gelegenheid krijgen de bedrijfsarts te consulteren 
over gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De mogelijkheid een 
bedrijfsarts te consulteren wordt nu voor alle werknemers bij wet 
vastgelegd. Dit maakt het onder meer mogelijk de bedrijfsarts te 
consulteren voordat klachten leiden tot verzuim. De aandacht voor 
preventieve zorg door de bedrijfsarts wordt hierdoor vergroot. Dit is 
voor zover het de bedrijfsarts betreft een voortzetting van het tot de 
wetswijziging van 2007 geldend arbeidsomstandighedenspreekuur.

6.  Second opinion 
De werknemer krijgt de mogelijkheid het oordeel van de bedrijfsarts 
te laten voorzien van een andere bedrijfsarts. Deze second opini-
on dient niet verward te worden met het Deskundigenoordeel van 
UWV.

Het volgens het arbo- 
contract bestaande 
beleidsoverleg kan uit-
gebreid worden met de 
aanwezigheid van de 
preventiemedewerker en 
P(G)MR. Een apart overleg 
is ook mogelijk.
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Binnen het PON  
arbo-contract is een 
preventief consult over 
gezondheid in relatie 
tot werk al geruime tijd 
inclusief; niet alleen met 
de bedrijfsarts maar ook 
met de inzetbaarheids-
coach (arbeidsomstan-
dighedenspreekuur).



Fundamentals van verzuimpreventie

Tot slot

Het Arbo-team ondersteunt u graag bij zaken als;  
• Het vinden van een coach voor u of uw medewerker
• Tips voor het voeren van goede verzuimgesprekken
•   Het vinden van organisaties die u helpen met het beleid gericht op 

duurzame inzetbaarheid
•  Trainingen op het terrein van gesprekstechnieken
•  Subsidiemogelijkheden

Wilt u meer informatie over verzuimpreventie of duurzame  
inzetbaarheid? Neem contact op met Dick van den Berg,  
Arbo-coördinator van PON.
e-mail d.vandenberg@ponprimair.nl of telefoon 06 18 39 44 48

Op de website van PON vindt u meer informatie over alles wat 
met preventie en inzetbaarheid te maken heeft.  
Ook vindt u hier de contactgegevens van onze bedrijfsartsen en 
inzetbaarheidscoaches.
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