
 
 

Terugblik: Interdisciplinair kennis-ontbijt 19 april 2022  
 

Thema: hoe ga je om met complex langdurig verzuim op de werkvloer? 
Context: een kennisontbijt georganiseerd door Mediation Amsterdam bij de VerbroederIJ met hulp 
van ons deskundigenpanel: Astrid Scheper, zelfstandig HR deskundige voor het MKB, Kerstin 
Hopman, advocaat en trainer Sociale Zekerheidsrecht en coach, Kim Hulscher, ervaringsdeskundige, 
coördinator lotgenotencontact/ coach bij Stichting Olijf en Leger des Heils en Mark Spaargaren, 
psycholoog-mediator en 28 andere professionals vanuit verschillende hoeken bijeengekomen om, 
onder genot van ontbijtje, kennis uit te wisselen over complex langdurig verzuim. 

 
De ochtend startte met ons panel met stellingen. 

 
Stelling 1: Leidinggevenden zijn onvoldoende in staat om 
(complex) verzuim in hun team te managen. Dit leidt vrijwel 
altijd tot conflicten. 
 
Stelling 2: Het aanvragen van IVA/WIA is iets waar je als 
werkgever en werknemer per definitie extra professionele hulp 
bij moet zoeken. 
 
Stelling 3: Zieke werknemers realiseren zich niet dat de 
werkgever en collega’s door moeten tijdens hun afwezigheid en 
hebben onrealistische verwachtingen bij terugkeer en collega’s 
zijn zich (meestal) niet bewust van de impact die lang verzuim 

en ziek zijn heeft op hun afwezige collega. 
 
Stelling 4: Bĳ complex langdurig verzuim is er altĳd meer aan de hand dan alleen lichamelijke ziekte; 
die vraag moet je als HR professional durven stellen / werkgever en bedrijfsarts moeten sturen op 
aanvullende psychologische begeleiding. 
 
Dit leverde veel interessante gespreksstof, waarvan we hieronder verkort verslag doen. 
 
Stelling 1: 
 
Mark Spaargaren: ik ben jarenlang leidinggevende geweest en ik geloof dat het goed managen van 
(complex) verzuim begint met een goede werkrelatie, al lang voor het verzuim. Weten hoe je 
medewerker in elkaar steekt = basis voor ook goede gesprekken tijdens verzuimperiode. De stelling 
dat managers niet in staat zouden zijn om – zonder gedoe – verzuim te managen: onzin! Wat mij 
betreft is de leidinggevende juist bij uitstek degene die zieke medewerker moet begeleiden! Die 
heeft al de relatie met zijn/haar teamlid. Of je het nou wel of niet leuk vindt: het hoort gewoon bij 
leidinggeven. Overigens kun je dat niet alleen: een leidinggevende heeft in complexe zaken input van 
professionals vanuit HR en bedrijfsarts nodig. 
 
Mark: waarom gaat het dan toch vaak mis? Omdat als het ingewikkeld wordt, de werkrelatie toch 
niet zo goed blijkt te zijn als gedacht en als nodig is. En omdat er allerlei aannames worden gedaan 
vanuit beide kanten die niet of onvoldoende bij de ander worden getoetst waardoor 
miscommunicatie en teleurstelling kan ontstaan. Leidinggevende moeten ook toegerust worden en 



ondersteund worden in dit proces zodat ze de juiste dingen op de juiste momenten doen, maar waar 
een medewerker vaak op zit te wachten, is niet een gesprek over het Plan van Aanpak of een andere 
processtap in het verzuimtraject, maar juist een beetje echte aandacht en een luisterend oor.  
 

• Leidinggevenden kunnen getraind/gecoacht worden om de juiste dingen te doen, ook heel 
praktisch. Bij uitval direct contact en een paar dagen later weer. 

• Maatwerk is belangrijk. Een standaard aanpak kan voelen als onpersoonlijk of als 
georganiseerd wantrouwen/controle. 

• Internationale bedrijven die in Nederland opereren hebben vaak andere ideeën over verzuim 
en de aanpak daarvan. Kennis over de Nederlandse wetgeving is dan belangrijk. 

• Voor medewerkers maakt het enorm verschil of de leidinggevende contact opneemt of een 
HR-professional. Laatste voelt zakelijk en alsof je er al niet helemaal meer bij hoort. 

• Zelfs als medewerker na een verhitte interactie weg gaat en zich ziekmeldt, is het belangrijk 
dat de leidinggevende het initiatief neemt voor contact, indien mogelijk ook met een poging 
de relatie te herstellen. 

• Aandacht van de hoogste baas (bos bloemen of een persoonlijk kaartje) maakt enorm 
verschil. Creëert veel goodwill. 

• Duidelijke rolverdeling voor iedereen (leidinggevende, medewerkers, HR, Bedrijfsarts etc) is 
belangrijk. Zonder duidelijke rolverdeling ontstaat onduidelijkheid of passiviteit bij partijen. 

• Zelfsturende teams hebben een extra uitdaging: wie pakt de regie?  
  
 
Astrid Scheper: de primaire taak van een HR-professional is ondersteunen van de manager. Wat goed 
werkt is preventief de leidinggevenden trainen, één op één coachen en aanvullende opleiden in 
verzuimbegeleiding. Ook juridische kaders moeten bekend zijn.  
 
Kerstin: gezien en gehoord worden door je baas is voor de zieke medewerker vaak essentieel om 
verzuim traject goed te laten verlopen.  
 
Later in tafelgesprek over deze stelling:  

• Leidinggevende die denkt dat hij/zij niks mag vragen wegens privacy zet zichzelf op 
achterstand.  

• Tip arbeidsrechtadvocaat: stel toch gewoon de persoonlijke vraag en laat de medewerker 
bepalen of hij/zij wil antwoorden.  

• Tip HR-professional: werk als HR en/of leidinggevende continu aan goed contact met de 
medewerkers voordat er iets aan de hand is. Loop rond, kom achter je bureau vandaan en 
investeer. Dat maakt verzuimbegeleiding soepeler als het nodig is.  

 
Stelling 2: 
 
Kerstin Hopman: Vervroegde IVA aanvragen is een optie, maar let op dat je je recht op re-integratie 
daarmee niet verliest. Er is knellende wetgeving hierover (zie UWV knelpuntenbrief Knelpuntenbrief 
UWV | Publicatie | Rijksoverheid.nl )  
 
De ziekteperiode 104 weken is waar het meestal om gaat: dan volgt de WIA-aanvraag. 
Maar ook hier geldt dat je – zowel als werkgever én werknemer - goed moet overwegen of je WIA 
überhaupt al wilt aanvragen. Het hoeft niet altijd, je kunt uitstel krijgen voor die aanvraag (art. 24 
WIA) zodat je meer tijd hebt om samen te werken aan herstel/re-integratie. Je moet tijdens een 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/06/bijlage-knelpuntenbrief-wet-en-regelgeving-uwv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/06/bijlage-knelpuntenbrief-wet-en-regelgeving-uwv


ziekteproces goed opletten dat je je aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter houdt, om 
loonsanctie te voorkomen. Ben je te laat begonnen met de re-integratie dan riskeer je loonsanctie. 
 
Impact loonsanctie: 3e jaar verplicht doorbetaling en re-integratieplicht bij ziekte is niet alleen 
vervelend voor de werkgever maar ook voor de werknemer : in dat 3e jaar geldt een opzegverbod, 
waardoor de medewerker niet zelf kan meewerken aan beëindiging dienstverband door een VSO; in 
feite geen recht meer op WW. ( zie art. 24, lid 10  WW) 
Dus verplicht re-integreren ook al is arbeidsverhouding verstoord? Dan is 2e spoor dus enige weg. 
 
Tips Kerstin:  

- probeer de bedrijfsarts mee te krijgen bij de WIA-aanvraag. Het oordeel van de 
verzekeringsarts was altijd heilig mbt al dan niet loonsanctie. Maar in de rechtspraak is nu 
kentering zichtbaar. 

- Stel advies van de bedrijfsarts was mediation om re-integratie op gang te krijgen, maar het 
conflict is niet opgelost: zorg dan dat de bedrijfsarts heel duidelijk in het advies meldt wat de 
status is: ziek/ niet ziek. 

Kim Hulscher vult aan: stel iemand gaat richting IVA of WIA na een lange periode van afwezigheid: 
wees je bewust van de emotionele impact. Ga in overleg of medewerker prijs stelt op een afscheid, 
besteed daar aandacht aan. Het is heel belangrijk om de arbeidsrelatie op een goede manier af te 
hechten, óók al is de werknemer al 2 jaar niet meer aan het werk geweest.  
 
Gesprek aan tafel: 
In steeds meer branches komt de vraag op: wat doen we met de zieke ZZP-ers? Niet de (directe) 
verantwoordelijkheid van de werkgever maar in veel branches zoals gezondheidszorg en bouw 
neemt het aantal zzp-ers flink toe, dus uitval is naast mogelijk morele verantwoordelijkheid ook een 
bedrijfsrisico als je de roosters niet meer rond krijgt! 
 
Juristen zien alleen arbeidszaken waar iets misgaat, maar niet de zaken waar het allemaal wel goed 
gaat.  
Als eenmaal advocaten van beide kanten betrokken zijn is de stap naar mediation geen natuurlijke - 
men graaft zich in voor de verdediging van de belangen van de klant.  
Reflectie op de ochtend: fijn om als jurist/advocaat ook mee te denken aan de voorkant (maar 
gebeurt niet vaak) en deze ochtend ook de andere kant van verzuimbegeleiders / leidinggeven te 
horen door interdisciplinaire gezelschap 
 
 
Stelling 3:  
 
Kim Hulscher: wees je bewust van impact IVA/WIA traject; medewerker wil meestal wél graag 
werken/ re-integreren, zinnig bezig zijn, niet onderschatten!  
Check steeds wat iemand wil gedurende kankerbehandeling. Wel/ niet werken, wel/niet in de 
groepsapp of mails? Kan ook veranderen, de ene maand niet, en een maand later wel; blijf hierover 
in gesprek! Communicatie is het kernwoord hierin, zowel voor de leidinggevende als voor de 
werknemer. Blijf in gesprek! 
 
Terwijl je ziek bent is je wereld beperkt tot de ziekenhuizen, maar inderdaad het leven op het werk 
gaat door. Je afdeling verandert, de organisatie verhuist, er komen nieuwe mensen in het team… 
misschien verdwijnt je werkplek, je bureau wordt ontruimd, etc. Je weet het wellicht wel, maar denkt 
er vanuit je ziekte-bubbel niet over na. De veranderingen op het werk dringen pas veel later echt 
door. 



 
Echte emotionele klap komt vaak pas na de behandelingen. Bij kanker is vaak sprake van bijv. 
oedeem, energetische beperkingen, chemoschade. Vaak blijvend. Terwijl iemand na de 
kankerbehandelingen enorm verlangt naar weer terug naar ‘normaal’, geen patiënt meer zijn. 
Medewerker moet dat eerst zelf ontdekken, aanvaarden en pas dan kan hij/zij daar pas over gaan 
praten met leidinggevende / collega’s. Geregeld zijn blijvende aanpassingen nodig, soms maar klein, 
bijv. rustige werkplek, ruimte om paar keer per dag even kort te ontprikkelen/ ontladen. 
 
Vraag: Je bent de coach/kankerdeskundige binnen jouw organisatie, voor leidinggevende én 
werknemer. Zijn er ook managers die jouw expertise rondom kanker voor zichzelf inroepen? Kim: 
Nee vrijwel nooit: ze vragen of ik met de medewerker wil praten, “die heeft dat hard nodig”. Maar 
leidinggevenden vragen maar zelden wat ze zelf zouden kunnen doen / moeten weten. 
 
Tip Kim: bij terugkeer na lang verzuim kan het fijn zijn als de leidinggevende iedereen een update 
geeft, zodat de medewerker het verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen aan collega’s. 
Belangrijk om de boodschap aan het team goed af te stemmen met de betreffende medewerker. 
 
Tip vanuit HR: Stel het advies bedrijfsarts of verzoek medewerker is (nu) liever geen contact: 
natuurlijk respecteren, maar maak een afspraak: over 4 weken bel ik je nog een keer op dat tijdstip. 
Dat is duidelijk en biedt kans om afspraak over wel/niet contact zo nodig te veranderen. 
 
Gesprek verder aan de thematafel 
Mensen met een IVA-uitkering gaan vaak toch weer (deel-)werken. Bijvoorbeeld omdat de 
zogenaamde palliatieve fase tegenwoordig wel 8 jaar kan duren Heel veel worden trouwens coach. 
 
Cindy Schroeten (arbeidsjurist AVL): Rondom de wet DBA is al jaren discussie, met name in de zorg 
zijn er nu vele “schijn” zelfstandigen.  
Tip: wijs die medewerkers op de risico’s; ze focussen op hoger uurloon en meer vrijheid van tijd 
indelen, maar realiseren zich niet wat de nadelen zijn.  
Ze krijgen dus geen verzuimbegeleiding; er is geen pensioen, verzekering,  
 
Ook voor de werkgever is het riskant want wat als ze inderdaad langdurig ziek zijn: dan kunnen die 
zzp-ers zich alsnog beroepen op feitelijk dienstverband en aanspraak maken op uitkering. Alleen 
heeft die werkgever weinig keus want moet de roosters rond krijgen en heeft daartoe te weinig 
mensen in loondienst.  
Het is een bom die kan barsten. 
 
Stelling 4:  
 
Astrid Scheper: Nee, er is niet altijd meer aan de hand, maar dat wordt wel vaak alsnog gecreëerd 
door dat er van alles misgaat bij de verzuimbegeleiding, zoals Kim al vertelde. HR heeft dan ook niet 
alleen functie om de medewerker te begeleiden maar vooral ook de leidinggevende te adviseren hoe 
om te gaan met langdurig verzuim. 
 
Tip Astrid: je kunt leidinggevenden heel goed 1 op 1 coachen; in mijn ervaring het meest effectief. 
Leidinggevende moet vragen leren en durven stellen aan een (zieke) medewerker. Ze weten vaak 
niet op welke manier dat het beste lukt. 
 
Een arbeids-en organisatiepsycholoog vult aan: Leidinggevenden in groepjes trainen werkt ook heel 
goed omdat ze met elkaar kunnen sparren. Je moet ze ook helpen met kennis over het wettelijk 
kader want die kennis ontbreekt vaak. 
 



Tip: zoek een gespecialiseerde arbeids-en gezondheids-psycholoog voor dit soort begeleiding. Een 
GGZ-psycholoog beseft niet altijd hoe belangrijk terugkeer naar werkomgeving veelal is voor de zieke 
medewerker en wat er mogelijk is.  
 
Ervaring re-integratiecoach: bij de Politie is er een speciale re-integratie plek: Team Vitaal; dat werkt 
erg goed en is echt de luxe van een grote werkgever. Op die plek kan de medewerker met hulp van 
verschillende experts onderzoeken wat hij/zij kan en wil. 
 
Vervolggesprek aan de tafel rondom deze stelling: 
Wat is eigenlijk complex verzuim? Is dat langdurig verzuim? Is dat verzuim waarvan de 
leidinggevende niet goed weet wat hij/zij er mee aan moet? Of verzuim waar ook 
conflict/disfunctioneren bij speelt? 
Belangrijk om de bedrijfsarts zo duidelijk mogelijk en proactief een ‘diagnose’ te laten stellen; is dit 
(dreigend) verzuim medisch/ niet medisch en daar ook actie op te ondernemen om zo langdurige en 
steeds complexer wordend verzuim te voorkomen. 
 
Als er openheid is in de relatie werkgever/werknemer kun je veel eerder en beter steun bieden, bijv. 
ook schuldhulpverlening preventief opstarten of weten dat er iets anders speelt thuis/ privé zodat je 
ook heel precies kunt kijken wat helpt om de stress/druk te verlagen (liefst preventief). 
 
Bemiddelen in arbeidspsycholoog/ bedrijfsmaatschappelijk wel, of zelfs psycholoog/coach buiten de 
GZ om, evt op kosten van de werkgever ipv zorgverzekeraar is vaak ‘goedkoper’ dan iemand ziek op 
een wachtlijst laten staan zonder goede hulp. Kan ook relatie werkgever/werknemer gunstig 
beïnvloeden, wel lastig als medewerker niet wil delen wat er aan de hand is of ontkent dat het 
(psychisch) niet goed gaat. 
 
Soms past/functioneert medewerker al langer niet, en volgt verzuim pas op periode ongemakkelijk 
samenwerken; zou het niet beter zijn als leidinggevende ook dat gesprek (“ipv je past niet; het lijkt 
alsof je niet meer zo happy bent hier, ik zie iets veranderen afgelopen paar jaar, klopt dat…?) op tijd 
te voeren! 
  
Werknemers weten soms zelf niet precies wat de oorzaak van hun (langdurige) ziekte is, en kunnen 
dan alleen met de juiste hulp in een ander patroon komen dat constructief is voor hun beterschap.  
 
Algemene conclusie van onze ochtend was:  
investeren in de relatie is dè manier om gedoe te voorkomen of op te lossen bij complex en langdurig 
verzuim. 
 
Kortom: het was een rijke ochtend vol interactie, ervaring en casuïstiek. We kijken uit naar de 
volgende gelegenheid om weer in deze interdisciplinaire setting bij elkaar te komen! 
 
Wordt vervolgd! 
 
  
 Meer weten of in contact komen met één van de sprekers en/of hun organisaties? 
 
Mark Spaargaren: www.mediationamsterdam.nl 
Kerstin Hopman: www.kerstinhopman.nl 
Astrid Schepers: https://www.ads-hradvies.nl/ 
Kim Hulscher: www.olijf.nl 
 
 

http://www.mediationamsterdam.nl/
http://www.kerstinhopman.nl/
https://www.ads-hradvies.nl/
http://www.olijf.nl/

