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Taken en verantwoordelijkheden  actoren in het verzuimproces 
                             m.b.t. PON-arbocontract 
 

• BINNEN (intern) 

 
1. MT  

Het MT van het bestuur is verantwoordelijk het vaststellen van het verzuim en re-
integratiebeleid en draagt zorg voor de integratie van dit beleid in de totale 
bedrijfsvoering. Draagt zorg voor de implementatie en uitvoering van het verzuim- en re-
integratiebeleid.  
De kaders voor het verzuim- en reïntegratiebeleid bestaan op hoofdlijnen uit de volgende 
aspecten: 
* Het aanpakken van verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

werknemer en  leidinggevende samen.  
* De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid 
* De leidinggevende is casemanager en dus integraal verantwoordelijk voor de 

verzuimbegeleiding en re-integratie 
* Uitgaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden 
* Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze en dus gedrag 
* Er is een ondersteuningspalet leidinggevende en medewerker  
* Het beschikbaar stellen van instrumenten en middelen 
* CAO 
* Wet- en regelgeving 
 
Het MT signaleert en reageert. Verzuim / re-integratie is een onderwerp dat regelmatig 
aan de orde komt in MT-vergaderingen en staat structureel op de agenda van 
werkoverleggen. 
 
 

 
2. Leidinggevende 

De leidinggevende is casemanager en voert vanuit die rol de regie over het verzuim en 
re-integratie.  
Hij/Zij is verantwoordelijk voor het contact met de gezondheidscoach en/of de 
bedrijfsarts en voor de voortgang van de re-integratie van zijn/haar medewerkers.  
De leidinggevende bepaalt, in overleg met de medewerker, welke stappen worden 
doorlopen.  
Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor: 
- het analyseren van de verzuimbehoefte en bepaalt of er sprake is van geheel- of  
  gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakt ziekte of gebrek, privé- 
  omstandigheden en/of disfunctioneren.  
- het in ontvangst nemen van de ziekmelding; 
- het invoeren van de ziekmelding in het registratiesysteem; 
- het voeren van verzuimgesprekken en het zorg dragen voor verslaglegging; 
- het onderhouden van contact met de medewerker en faciliteren waar mogelijk is; 
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- het inschakelen van de arbodienstverleners en formuleert daarbij een zo helder  
  mogelijke concrete vraag; 
- stimuleert werknemer tot het actief oplossen van zijn /haar beperking of probleem; 
- plant indien wenselijk 3-gesprekken met gezondheidscoach en/of bedrijfsarts 
- de leidinggevende legt het plan van aanpak (incl. bijstellingen) ter toetsing voor aan de  
  Gezondheidscoach; 
- het onderhouden van contact met de arbodienstverleners; 
- het signaleren en bespreekbaar maken van problemen met betrekking tot de  
  werkinhoud, omstandigheden, verhoudingen en cultuur. 
- het naleven van de regels en procedures zoals omschreven in het verzuimprotocol; 
- Leidinggevenden laten zich bijstaan door de verzuimprocesmanager, de  
  arbodienstverleners en indien van toepassing door andere expertises die worden  
  ingehuurd. 
  
 
 

 
3. Medewerker 

- De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en veiligheid.  
- Bij dreigend verzuim bespreekt hij de problemen met de leidinggevende. 
- De medewerker is de hoofdrolspeler tijdens de re-integratie en tevens  
  probleemeigenaar. 
- Medewerker signaleert knelpunten in de omstandigheden of de organisatie van het 
  werk die aanleiding kunnen zijn voor verzuim en signaleert tijdig dat het werk om wat  
  voor reden dan ook te zwaar dreigt te worden.  
- De medewerker geeft aan wat zijn/haar beperkingen zijn waardoor hij/zij niet kan 
  werken. De medewerker gaat uit van mogelijkheden.  
- Medewerker neemt initiatief en werkt actief mee aan haar/zijn herstel. 
- De medewerker houdt vanaf de 1e  ziektedag het re-integratiedossier bij. 
- De medewerker neemt voor elk re-integratiegesprek en/of bezoek aan de  
  gezondheidscoach en/of bedrijfsarts  het re-integratiedossier mee. 
- De medewerker houdt contact met zijn/haar leidinggevende en brengt haar op de  
  hoogte van de voortgang van de re-integratie. 
- Als de leidinggevende aanleiding is voor het verzuim kan de medewerker elders binnen  
  de organisatie zijn verhaal kwijt. Medewerkers kunnen in dit geval terecht bij de hoger  
  leidinggevende of de personeelsadviseur (indien aanwezig). 
 
 
 

 
4. Preventiemedewerker 

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid op 
de werkvloer. De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken: het meewerken aan 
het verrichten en opstellen van de RI&E, het uitvoeren van arbomaatregelen en het 
samenwerken met, en het adviseren aan, de MR en/of GMR. 
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5. De verzuimprocesmanager 

- Ondersteunt de casemanager(s) op stichtingsniveau; 
- Borgt het verzuimproces op casusniveau van de individuele stichting; 
- Signaleert, bevraagt, haalt de onderste steen boven; 
- Bewaker: gebeuren op casusniveau de dingen die moeten gebeuren?; 
- Aanjager: actief meedenken met casemanager; 
- Vraagbaak: kent de WIA-procedures en regelgeving; 
- Wat hij nadrukkelijk niet doet: overnemen; 
- Kan iemand van intern zijn: bijvoorbeeld P&O-adviseur, directeur met speciale taken of 
  bovenschools manager;    
- Of iemand van CABO/PON: bijvoorbeeld Dick vd Berg; 
- Is geautoriseerd om op bestuursniveau Raet Verzuimmanager te raadplegen en doet 
  dat frequent;         
- Blijft actief op de hoogte van de wet- en regelgeving; 
- Stuurt direct en indirect de arbodienstverlener(-s) aan in overleg met de casemanager; 
 

• BUITEN (extern) 

 

 
6. Gezondheidscoach 

Volgens contract: 

• voert binnen een week na verzoek van leidinggevende of medewerker een 
verzuimgesprek met de medewerker, met of zonder leidinggevende. Alvorens dit 
gesprek plaats vindt, biedt de leidinggevende zijn vraagstelling aan de 
gezondheidscoach. 

• doet bij ontbreken van de vraagstelling van leidinggevende op verzuim en voordat 
het verzuimgesprek plaatsvindt navraag bij leidinggevende. 

• koppelt binnen 24 uur na het gesprek diens bevindingen terug aan de 
leidinggevende. 

• ondersteunt leidinggevende ten aanzien van het voeren van frequent 
verzuimgesprekken en neemt op verzoek hieraan deel. 

• ondersteunt leidinggevende op verzoek of op eigen initiatief bij vaststellen 
knelpunten en opstellen plan van aanpak. 

• ondersteunt op verzoek of op eigen initiatief bij actualisatie van het plan van 
aanpak. 

• adviseert leidinggevende ten aanzien van de inzet van de bedrijfsarts of andere 
re-integratiedeskundigen. 

• adviseert leidinggevende en medewerker ten aanzien van de uitvoering van het 
plan van aanpak en toetst voortdurend de mogelijkheden voor re-integratie in 
eigen werk of ander werk binnen of buiten de eigen organisatie. 

• monitort 1 x per 6 weken de voortgang van de re-integratie en doet zo nodig 
voorstellen voor actualisatie.  

• adviseert de leidinggevende en of medewerker ten aanzien van nut en noodzaak 
bij UWV deskundigenoordeel aan te vragen. 



 4

• adviseert leidinggevende en medewerker ten aanzien van 1e jaarsevaluatie en de 
financiële gevolgen van verzuim voor medewerker bij 52 weken ziekte.   

• adviseert medewerker en leidinggevende bij het actualiseren van het re-
integratiedossier in het kader van de aanvraag WIA en FOA. 

• neemt per bestuur 2x per jaar deel aan beleidsmatig SMT op stichting- en PON-
niveau. 

• verricht zijn of haar werkzaamheden op PON-locatie.  
• ondersteunt de verzuimende werknemer en de leidinggevende bij optimale inzet 

binnen de organisatie, uitgaande van mogelijkheden. 
• legt van elke medewerker van opdrachtgever waarmee hij of zij contact heeft 

gehad zijn activiteiten vast in Raet Verzuimmanager. 
• coacht en begeleidt de direct leidinggevende bij zijn verzuimtaken zowel 

inhoudelijk als procesmatig.  
• bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren bij verzuim zoals 

direct leidinggevenden, bovenschools management, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
bedrijfsarts en andere (re-integratie)deskundigen. 

• adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige 
ontwikkelingen met betrekking tot verzuim en doet voorstellen voor preventieve 
acties zoals werkbelevingsonderzoek, RI&E, doelgroepenbeleid. 

• doet elke 3 maanden verslag  van de aard van verzuim, oorzaak van verzuim, 
risicoprofielen alsmede over het aantal spreekuurcontacten en de inzet in uren. 

De gezondheidscoach komt alleen in actie als er een concrete vraag ligt van de 

leidinggevende of de medewerker. 

 

 

 
7. Bedrijfsarts 

Hij/zij onderhoudt contact met de medewerker, betrokken leidinggevende en de 
verzuimprocesmanager. Hij/zij krijgt daarmee de rol van medisch adviseur en 
sparringpartner van het management. De gesignaleerde gezondheidsrisico’s worden 
gevraagd en ongevraagd teruggekoppeld aan de leidinggevenden. De bedrijfsarts werkt 
conform richtlijnen. Hij adviseert de medewerker over de behandeling en stelt een 
beperkingenlijst op. De bedrijfsarts geeft prognostische inschattingen en de 
werkgerelateerdheid van aandoeningen aan. De bedrijfsarts heeft ook een verwijsfunctie 
met betrekking tot aandoeningen die gevolgen hebben voor het werk. In principe wordt 
het advies van de bedrijfsarts gevolgd, tenzij er organisatorische, werkinhoudelijke of 
praktische redenen zijn die dit niet mogelijk maken. Een advies van de bedrijfsarts tot 
werkhervatting is in principe bindend voor de medewerker. Kortom: 
- verzuimcontrole: op initiatief van de leidinggevende; 
- spreekuur op PON-locatie: op initiatief van de leidinggevende; 
- open spreekuur (arbeidsomstandighedenspreekuur): voor medewerker die (nog) niet  
  ziek zijn; 
- doorverwijzen naar aanvullende verzuimbegeleidende disciplines. 
- deelname aan beleid–SMO, op bestuursniveau en PON-niveau. 
Volgens contract: 

• voert binnen een week na verzoek van leidinggevende of medewerker een 
verzuimgesprek met de medewerker. Alvorens dit gesprek plaats vindt, biedt de 
leidinggevende zijn visie op het verzuim aan de bedrijfsarts aan. 

• doet bij ontbreken van visie van leidinggevende op het verzuim en voordat het 
verzuimgesprek plaatsvindt navraag bij leidinggevende. 

• koppelt binnen 24 uur na gesprek de bevindingen terug aan de leidinggevende en 
de verzuimprocesmanager. 
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• stelt een probleemanalyse op en adviseert ten aanzien van het plan van aanpak. 
De probleemanalyse bevat minimaal: oorzaak van het verzuim, legitimiteit van 
ziekte als verzuimnoodzaak, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer, 
belasting en knelpunten eigen functie, andere arbeidsmogelijkheden en een 
prognose ten aanzien van arbeidsmogelijkheden. 

• adviseert leidinggevende en medewerker ten aanzien van alle overige 
verplichtingen en activiteiten die met betrekking tot de verzuimbegeleiding zijn 
neergelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.  

• legt van elke medewerker van opdrachtgever waarmee hij of zij contact heeft 
gehad zijn activiteiten vast in Raet Verzuimmanager. 

• doet elke 3 maanden verslag van aard van verzuim, oorzaak van verzuim, 
risicoprofielen alsmede over het aantal spreekuurcontacten en de inzet in uren.  

• neemt per bestuur 2x per jaar deel aan beleidsmatig  
De bedrijfsarts komt alleen in actie als er een concrete vraag ligt van de leidinggevende 

of de medewerker. 

 
 
 

 
8. Arbeidsdeskundige (m.b.t. onderzoek en herplaatsing) 
De arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld wanneer gezocht moet worden 
naar een passende functie. De arbeidsdeskundige beslist uiteindelijk op basis van 
Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of de functie van de medewerker nog passend is 
en/of werknemer geschikt is voor ander passend werk. 
Voor het UWV is de visie van de arbeidsdeskundige van groot belang om te bepalen of er 
na 2 jaar ziekte een loondoorbetalingsanctie wordt opgelegd. 
 
 
 

 
9. UWV 

Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Het UWV voert in 
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
werknemersverzekeringen uit. Wie in loondienst werkt, is automatisch verzekerd via de 
werkgever. De werkgever houdt de premies in en deze worden geïnd door de 
Belastingdienst. Uitkeringen worden betaald met premies die werkgevers en 
werknemers hebben betaald. Daarnaast heeft UWV de taak te stimuleren dat mensen 
aan het werk blijven of komen. Dat gebeurt onder het motto ‘werk boven uitkering’. 
In het kader van dit verzuimbeleid is het van belang dat het UWV verantwoordelijk is 
voor het vaststellen van het recht op, de duur en de hoogte van onder andere 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In dat kader controleert het UWV of de stichting 
voldoet aan de wettelijke eisen in het kader van de WVP en of de werkgever tijdig zorg 
draagt voor de ziek- en (gedeeltelijk) herstelmeldingen. Daarnaast is het UWV 
verantwoordelijk voor het opstellen van een deskundigenoordeel. Zowel de stichting als 
de medewerker kan bij het UWV terecht voor een deskundigenoordeel 
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10. PON 
- Ondersteuning en facilitering van beleid op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit 
- Resoneren en voorbereiden van activiteiten via arbo-werkgroep; 
- Organisatie en  beheer collectieve arbocontract: initieert en organiseert evaluatie van   
  de kosten van het contract, de samenwerking tussen betrokken partijen en de   
  tevredenheid van werkgevers en werknemers; 
- Aanleveren van formats en informatie t.b.v. het verzuim- en re-integratiebeleid 
- Organiseren en bewaken providerboog ; 
- Interventiebemiddeling en subsidie-advies (vraaggestuurd); 
- Ondersteuning bij casemanagement en vragen over sociale zekerheid (vraaggestuurd); 
- Verzamelen en monitoren kengetallen verzuim; 
- Faciliteren van spreekruimte voor arbodienstverleners; 
- Kortom: Functie als vraagbaak, intermediair, makelaar voor alle actoren. 
 
 
 
 

 
11. CABO (AK) 

 
Standaard, tenzij anders afgesproken: 
Personeels- en salarisadministratie: 

- aanvraag en administratie van vangnetuitkeringen; 
- stopzetten reiskostenvergoeding  woon-werkverkeer en communicatie daarover; 
- toepassing salariskorting op grond van cao; 
- verrichten van de 42e week ziekmelding naar UWV; 
- verstrekken van informatie over rechtspositie inzake ziekteverlof; 
- invullen en verzenden werkgeversdeel van de aanvraag WIA-uitkering; 
- administratie t.b.v. Vervangingsfonds en controle daarop; 
- signaleren, opstellen en versturen van de ontslagbrief in overleg met bestuur; 
- Beheer Raet verzuimmanager. 

 
 
 

 

 

                          


