Minimaal verzuim

Wat?

Hoe?

Via onze mini-audit krijgt u meer inzicht in uw huidig
verzuimbeleid, de aandachtspunten en de vooropgestelde
doelen. Op basis van ons 5-stappenplan stellen we u een
projectplan voor op maat van uw organisatie, met aandacht
voor uw return on investment.

We stellen een projectplan op aan de hand van:

Waarom?
Een verzuimvisie is essentieel voor elke organisatie.
Wees daarbij ambitieus, maar geef uw organisatie ook de tijd
om te groeien in een vernieuwde verzuimaanpak.
Certimed ontwikkelde een model bestaande uit 4 fases.
Iedere fase staat voor een andere verzuimbenadering:
verzuimprocedures, verzuimbeleid, positief verzuimbeleid
en een positief duurzaam verzuimbeleid. Het model wijst uit
welke verzuimaanpak u vandaag hanteert en hoe u wenst te
evolueren.
Iedere fase kan 5 stappen doorlopen: analyseren, inspireren,
vormgeven, implementeren en opvolgen. Deze stappen
worden beschreven in een concreet projectplan op maat van
uw ambities en de beschikbare mogelijkheden.

Voor wie?
Voor hr-verantwoordelijken die een doeltreffend verzuimbeleid
willen uitwerken met:
•

duidelijke doelstellingen;

•

een concreet project- en budgetplan;

•

een zicht op de return on investment.

•

Uw actuele verzuimcijfers en verzuimprocedures die u
vandaag ter beschikking heeft. Wij vragen een aantal
documenten en cijfers op om een beeld te krijgen
van uw huidig verzuimbeleid. Zo kunnen we ons goed
voorbereiden op de audit.

•

Een mini-audit om uw noden in kaart te brengen
(digitaal of ter plaatse). Onze verzuimexpert bespreekt
met u uw actuele beleid en aanpak. We peilen onder
andere naar de huidige cultuur, het welzijnsbeleid,
de rol van leidinggevenden, etc.

Met deze informatie gaan wij voor u aan de slag en maken we
een projectplan op maat van uw organisatie.

Resultaat?
Vanuit de pijnpunten en aandachtspunten binnen uw
organisatie maken we een voorstel van de te ondernemen
acties en de financiële en operationele impact. We maken
eveneens een realistische timing op waarin u dit kunt
realiseren. Onze verzuimexpert zal dit plan kort toelichten via
een online presentatie.

Praktisch
We plannen in samenspraak met u een tijdstip in om de
online audit uit te voeren. De audit duurt maximaal 2 uur.
Na 14 dagen koppelen wij onze aanbevelingen terug tijdens
een online meeting.

Met dit plan heeft u voldoende informatie om een positief
verzuimbeleid uit te rollen binnen uw organisatie.
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Projectplan opstellen

