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Verzuim én de 
bijhorende kosten 

nemen toe

1 

Jaar na jaar stijgen kort en lang 
ziekteverzuim. Die evolutie plaatst 
organisaties voor aanzienlijke 
organisatorische problemen. 
Afwezige medewerkers betekenen 
voor uw organisatie immers een 
verlies aan productiviteit, kennis  
en ervaring.

Bovendien kosten ze u als werkgever flink  
wat geld, want ook de bijbehorende directe en 
indirecte kosten van verzuim gaan in stijgende 
lijn. Afwezigheid van medewerkers bedraagt 
gemiddeld 2,6% van de totale loonkost.

Opvallend genoeg zet het knipperende 
rode verzuimlampje weinig organisaties 
aan tot concrete actie. Uit onderzoek van 
Mensura blijkt dat slechts 1 op 10 een 
uitgewerkt verzuimbeleid heeft. Heel wat 
Belgische ondernemingen lijken dus de 
verzuimproblematiek te ondergaan, eerder  
dan het heft in eigen handen te nemen.

Weet u hoeveel de verzuimkost  
van uw onderneming bedraagt?

Bereken het eenvoudig op  
mensura.be/verzuimcalculator

van de  
totale loonkost

2,6% 1 op 10 

organisaties heeft een 
uitgewerkt verzuimbeleid
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Uitdagend, maar 
voor een groot deel 

vermijdbaar

2 

De toenemende druk en de 
bijbehorende stress leiden tot meer 
verzuim, minder productiviteit en 
een werksfeer die negatief dreigt te 
worden. Grote uitdagingen voor uw 
onderneming, maar u hoeft ze niet 
machteloos te ondergaan. Een groot 
deel van het verzuim is namelijk 
vermijdbaar.

Als werkgever oefent u een positieve invloed 
uit op verzuim door preventief of ontradend  
op te treden. Uw externe dienst inschakelen 
en het wettelijk budget voor preventie, 
bescherming en gezondheid inzetten om  
de kosten van ziekteverzuim gericht terug  
te dringen is in dat opzicht een logische stap.

3 types oorzaken van verzuim

is van fysieke  
(musculoskeletale) 
aard

wortelt in mentale 
(psychosociale)  
belasting

is een gevolg van 
andere oorzaken 
of gedrag

1/3 1/3 1/3
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Blijf niet steken in 
goede bedoelingen

3 

Bedrijven zijn zich doorgaans 
bewust van de noodzaak om 
verzuim aan te pakken. Maar 
veel organisaties komen te laat in 
actie, of beperken zich tot brandjes 
blussen. Om duurzaam succes  
te boeken is een planmatige  
en gedragen aanpak onontbeerlijk.

Met een gepast verzuimbeleid geeft u al  
uw initiatieven structuur en richting zodat 
u vermijdbare afwezigheden meetbaar 
kunt terugdringen. Daarnaast helpt een 
verzuimbeleid ook om het arbeidsklimaat  
te bevorderen. 

Staat uw beleid niet op punt, dan riskeert  
u te blijven steken in goede bedoelingen.  
Hoe is het gesteld in uw bedrijf?

Hebt u zicht op de pijnpunten  
in uw aanpak van verzuim?

Breng ze helder in beeld met ons 
Verzuimkompas:  
mensura.be/verzuimkompas
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Van inzicht  
naar resultaat 

4 

SCAN

Waar doet het pijn?

 We brengen uw verzuim 
in kaart op basis van 
beschikbare data

 We kunnen een 
uitgebreide audit doen 
van uw verzuimsituatie  
en huidige beleid

ADVIES

Wat kunt u er aan doen?

 Keuze uit 4 interactieve 
workshops met praktisch 
advies om uw beleid vorm 
te geven: 
– introductie verzuimbeleid 
– visie/missie/protocol 
– plan van aanpak 
– do’s en don’ts  
   ziekteverzuim / 
   juridische aspecten

ACTIE

Wat doen we er aan?

 Opleiding en begeleiding 
– gericht op  
   leidinggevenden  
   of werknemers 
– collectief en of  
   individueel

DOEL

Plan van aanpak  
opstellen

DOEL 

Bewustmaking en 
gedragsverandering

DOEL

Data en inzicht  
verzamelen

SCAN

ADVIESACTIE

Review

1.

2.3.

Analyse

Plan

Het is de ambitie van Mensura om samen met u het verzuim dat u positief 
kunt beïnvloeden te doen zakken tot het strikte minimum en uw verzuimkost 
terug te dringen. 

In overleg bepalen we specifieke doelstellingen waar we naartoe werken.  
Dat doen we aan de hand van een Scan – Advies – Actie-aanpak.
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3 flexibele formules 
 
Verzuim is in geen enkel bedrijf identiek. Door goed te bepalen wat de noden en verwachtingen  
zijn, kunnen we samen gerichte maatregelen treffen. Onze drie formules maken het mogelijk  
om een schaalbare aanpak te kiezen, die doeltreffend is voor uw verzuimproblematiek.

Mensura beschikt over een breed gamma aan producten. De hierboven vermelde producten zijn 
slechts een greep uit ons aanbod. Mensura kan u gedurende de actiefase bijstaan op het gebied van 
arbeidsveiligheid, ergonomie, vitaliteit, psychosociale aspecten, gezondheidstoezicht, hygiëne en 
toxicologie en milieu. Aarzel niet en vraag naar onze productcatalogus voor een volledig overzicht van 
onze dienstverlening.

Formules

QUICK START  Verzuimkompas

 Online high level audit die de pijnpunten 
blootlegt die actie vereisen.

 Checklist verzuimgesprek

      U krijgt een leidraad die u helpt  
      bij het voeren van verzuimgesprekken.

 ...

 Medische controle  
     via Certimed

      Een controlearts gaat na of uw  
      afwezige medewerker effectief  
      arbeidsongeschikt is.

 ...

1 workshop

BASICS  Analyse verzuimdata & oorzaken

 Op basis van een analyse van uw  
verzuimdata en het attestbeheer brengen  
we de verzuimproblematiek van uw  
onderneming in kaart. 

 Opleiding verzuimgesprekken

 U leert en oefent doeltreffende 
gesprekstechnieken: wat moet u wel of mag u net 
niet met de afwezige medewerker bespreken, en 
hoe pakt u dat het best aan?

 Knipperlichtmails

 Op basis van de data die we opvolgen ontvangt 
u geautomatiseerd berichten wanneer bepaalde 
verzuimaspecten in de foute richting evolueren.

 …

 Medische controle via Certimed

 Return Calls

 Telefonisch contact met langdurig 
zieken door een opgeleide 
verpleegkundige helpt het 
terugkeerpercentage verhogen.

 …

2 workshops

ADVANCED  Verzuimaudit

 Kwantitatieve analyse van uw verzuimdata, 
aangevuld met kwalitatieve interviews.

 Verzuimcoach

      Op maat van de behoeften van uw onderneming 
komt een verzuimcoach met ruime ervaring bij  
u ter plaatse die u begeleidt bij het uitwerken van 
een omvattende verzuimaanpak.

 Opleiding re-integratiegesprekken

      U leert contact te houden met langdurig afwezige 
medewerkers door gebruik te maken van 
doeltreffende gesprekstechnieken

 Knipperlichtmails

 …

 Medische controle via Certimed

 Return Calls

 Individuele begeleiding  
langdurig afwezigen

 …

4 workshops

SCAN ADVIES ACTIE

Leidinggevenden Werknemers

Onze workshops

Introductie verzuimbeleid: wat is een verzuimbeleid en hoe stel ik het op?  

Visie/missie/protocol: uitwerken van een visie, missie en protocol specifiek voor verzuim  

Plan van aanpak: uitwerken van de regelmogelijkheden en werkaanpassingen  

Do's and don'ts ziekteverzuim: juridisch kader rond ziekteverzuim

1 32
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BASICS
3-6 maanden

ADVANCED
+/- 1 jaar

Voor ondernemingen vanaf 250 werknemers  
die al de eerste stappen in verzuimanalyse  
en –beleid hebben gezet. 

Deze formule biedt de bijkomende expertise  
die nodig is om verzuimacties uit te werken  
en meetbaar te maken.

Voor organisaties met meer dan  
250 medewerkers, die kampen met een 
verzuimproblematiek en nood hebben  
aan preventie en ondersteuning bij  
het re-integratiebeleid.

Voordelen van deze formule: 

 benchmark met soortgelijke organisaties

 concreet en efficiënt actieplan

 leidinggevenden leren omgaan met verzuim

 gerichte aanpak voor lang verzuim

Voordelen van deze formule: 

 complete verzuimaanpak, waarbij uw beleid 
verder op punt wordt gezet

 professioneel re-integratietraject

 individuele coaching, zowel voor 
leidinggevenden als voor werknemers

Wilt u werk maken van het voorkomen  
of terugdringen van vermijdbaar verzuim?

Neem vrijblijvend contact met ons op en we 
bekijken in overleg hoe we uw preventiebudget 
gericht kunnen inzetten om specifieke  
doelstellingen te behalen.

info.edpb@mensura.be  |  +32 2 549 71 00  |  www.mensura.be

Re-integratie

QUICK START
+/- 2 maanden

Uw voordelen

Snelle audit voor bedrijven die niet over  
een verzuimbeleid beschikken.

Voordelen van deze formule: 

 analyse in combinatie met concrete adviezen  
en werkinstrumenten

 van uw kant geen zware inzet van 
medewerkers of kapitaal

Langdurig zieke medewerkers: 
een resultaatgerichte aanpak 
van re-integratie

Om langdurig zieke medewerkers sneller terug 
naar de werkvloer te begeleiden moet u een  
re-integratiebeleid opzetten. Mensura kan  
u helpen bij:

 een beleid uit te werken;

 specifieke re-integratietrajecten,  
al dan niet met aangepast of ander werk;

 fade-out te voorkomen van langdurig zieke 
werknemers door telefonisch contact te 
houden via Return Calls. Door in contact  
te blijven verlaagt u voor medewerkers die 
langere tijd afwezig zijn de drempel om  
terug te keren.

Nog niet op de hoogte 
van uw rechten en 
plichten op het vlak  
van re-integratie? 

Bekijk ons webinar  
op www.mensura.be/
webinar-reintegratie 



Mensura inspireert en helpt u om samen uw medewerkers beter,  
langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van 
preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura u advies, oplossingen 
en diensten aan op maat van uw bedrijf. Daarbij gaan we verder dan het 
strikt wettelijke. Samen bepalen we specifieke, meetbare doelstellingen 
waar we in nauwe samenwerking naar toewerken.

Laurentide  
Gaucheretstraat 88/90  
1030 Brussel

T +32 2 549 71 00 

F +32 2 223 52 50

info.edpb@mensura.be

www.mensura.be


