
	

	 	 	

											Verzuimtraining	voor	leidinggevenden	
 

 

In deze training krijgen de leidinggevenden bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: 

ü Hoe kan ik het (kort)frequente verzuim effectief beïnvloeden? 

ü Hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten in het verzuimgesprek? 

ü Hoe kom ik tot een oplossing voor een bestaand probleem wat ten grondslag ligt aan het verzuimgedrag? 

ü Wat is de rol van de bedrijfsarts en hoe werk ik het best samen? 

ü Wat doe ik met een advies van de bedrijfsarts? 

ü Hoe structuureer ik het proces van verzuimbegeleiding; welke afspraken maak ik?  

ü Hoe ga ik om met verzuim waarin privéproblematiek of levensstijl een rol speelt? 

 

Na de training zijn de leidinggevende in staat: 

ü Een gezamenlijk referentiekader, vertrekpunt te hebben van waaruit een constructieve dialoog met de  

    medewerkers in de verzuimbegeleiding wordt aangegaan; 

ü Kennis en inzicht te hebben in oorzaken en mechanismen van verzuimgedrag; 

ü Inzicht te vergaren in de wettelijke implicaties van verzuim (Wet verbetering Poortwachter, WIA etc.); 

ü Vaardigheden te gebruiken om een effectief verzuimgesprek te voeren. 

	

De training omvat twee aaneengesloten dagdelen (ochtend- en middagprogramma). De training wordt 

gegeven door een ervaren en gecertificeerd arbeids-en organisatiedeskundige en een trainingsactrice. 

Het middaggedeelte zal geheel in het teken staan van het “oefenen” in eigen praktijksituaties.  

Eerst hanteren en dan evalueren is het motto. Omdat de training vooral te maken heeft met 

gesprekstechnische vaardigheden (bijvoorbeeld feedback geven) zal hieraan ook de nodige aandacht worden 

geschonken. 

In onze visie trainen we vooral door ervarend te leren.  Dat betekent dat we niet iedere situatie uitkauwen, 

maar zoveel mogelijk korte situaties “oefenen”. Immers veel “oefenen” geeft veel inzicht. 

De training is sterk interactief en voorzien van allerlei werkvormen.   

Vanzelfsprekend wordt iedere training zowel mondeling als schriftelijk geëvalueerd met de deelnemers. De 

eerste evaluatie met de opdrachtgever zal plaatsvinden na drie trainingen. 

Iedere deelnemer ontvangt hand-outs over de trainingen en ontvangt een certificaat van deelname. 

	


