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AFWEZIGHEID BEGELEIDEN, EEN 
HEFBOOM VOOR WELZIJN OP HET WERK?

te begrijpen en om de basis van het onlangs ingevoerde re-

blik op afwezigheid van het werk en reiken we een paar voorstellen 

WELKE PLAATS MOETEN WE GEVEN AAN DE BEGELEIDING 
VAN AFWEZIGHEID? 

de werknemer, maar dat wil niet zeggen dat hij in zijn eentje 

verantwoordelijkheden zijn uiteraard verdeeld over de 

worden begeleiding van afwezigheid en re-integratie op het werk 

meebrengt  

van externe triggers en de manier waarop individuen ze 

individuen tegenover potentieel stresserende situaties onder 
andere afhangt van hun vermogen om met verandering en 

bus om de werknemers te helpen om hun aanpassingsvermogen, 

om met de vereisten en de onvoorspelbaarheid van het leven 

Het is dus belangrijk dat een werknemer voelt dat hij de teugels 

betrokkenheid op het werk, omdat het individu zijn energie en zijn 

Trouwens, het artikel uit het vorige nummer over werknemers in 
re-integratie was ook bedoeld om afwezigheid en afwezigen beter 
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PERCENTAGE ABSENTEÏSME

VOLDOENING

ENGAGEMENT

HET TABOE DOORBREKEN?

Het is belangrijk dat het taboe van afwezigheid 
doorbroken wordt en dat men over de oorzaken en de 

welzijn en engagement en dus op zijn prestaties, op 

dat verteld wordt en de daden die gesteld worden in het 

Dat wil niet zeggen dat ongepast, onverantwoordelijk of 
nalatig gedrag geen negatief gevolg heeft of niet tot een 

aanvaardbaar is als men alles gedaan heeft om ruimte te 

ondernemen en de werknemer te steunen voordat de situatie 

inmenging in het persoonlijke of intieme leven van iemand 

ervan op de kwaliteit en de relaties op het werk en op die 

praten is gewoonweg essentieel om eerbied te tonen voor de 

het personeel van een bedrijf maakt op een gegeven moment 

het feit dat er een vorm van ondersteuning geboden wordt, maar 

vaardigheden ontwikkelen die interessant kunnen zijn in het 
kader van het werk: ze tonen meer empathie, hebben meer 
managementkwaliteiten en organisatietalent en ze getuigen van 

WAT IS DE ROL VAN DE MANAGER EN DE COLLEGA’S?

afwezigheidsgesprek te houden of om op een informele manier 
naar zijn wedewerker toe te stappen en het over zijn afwezigheid, 

een langdurige of kortdurende afwezigheid en tijdens een re-

zorgen, niet alleen over de tijd die dat alles in beslag neemt, maar 

weet op welke mensen en diensten - interne en externe - hij kan 
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DE AFWEZIGHEID MELDEN: EEN SLEUTELFASE

bedoeling om daarbij interesse te tonen voor de zieke werknemer, 

over de opvolging van het werk, om eventueel de administratieve 
stappen te begeleiden en tot een akkoord te komen over het 

te benadrukken dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk te 
verwittigen als de afwezigheid verlengd wordt, zodat het werk 

waarop de afwezigheid aangekondigd wordt, is het aangeraden 

het ook voor een gebrek aan vertrouwen, een gevoel van 
onbehagen of angst? Of is het gewoon een gemakkelijke of 

vragen stellen? Dat vraagstuk uitdiepen zou weleens heel 

vertrouwen en uitwisseling stimuleren, zodat de zaken voor alle 

gemak voelen om te vertellen waar hij behoefte aan heeft 

ik vaak vast dat de medewerker in het begin van de afwezigheid 

dat hij geen nieuws of medeleven van zijn manager of zijn 

OPNIEUW GAAN WERKEN: CRUCIAAL

Ik stel vast hoe beangstigend terug gaan werken kan zijn en 

na een korte periode van afwezigheid is even belangrijk dan dat 

vooral wanneer de afwezigheden een terugkomend stramien 

De bedoeling op dat moment is tonen hoe belangrijk de 

Bij re-integratie na een afwezigheid van lange duur heeft 

ervaring en om geleidelijk aan maatregelen te nemen om niet 

VAN HET ABSENTEÏSME WEGWERKEN EN DE STRUCTURELE PROBLEMEN DIE HET IN DE HAND WERKEN IDENTIFICEREN: TE AUTORITAIR 
MANAGEMENT, HET AANTAL ARBEIDSONGEVALLEN, ONVOLDOENDE BEGELEIDING VAN VERANDERINGEN, GEBREK AAN STRATEGISCHE 
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