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Presentatie verzuim tijdens de BUCH Brede raadsinformatieavond op 10-10-2018 
 

 
 
Cijfers: 
 Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie Perc. nulverzuim 

100.000+ 2017 5,4 1,05 43 

Buch 2017 5,95   

Buch september 2018 6,1 0,99 50 

 

 Kort verzuim, 
max 7 
kalenderdagen 

Middellang 
verzuim,  
8 – 42 
kalenderdagen 

Lang verzuim, 43 – 
365 kalanderdagen 

Extra lang 
verzuim 

100.000+ 2017 1 0,8 2,6 1 

Buch september 
2018 

0,66 0,68 3,28 1,55 

 
De gesproken tekst: 
Het ziekteverzuim daalt binnen de werkorganisatie. Voor de maand september zitten we op 
een verzuimpercentage van 4,7 dat in de maand december 2017 nog op 8% stond. 
Nulverzuim percentage 50, meldfrequentie 0,09. Vanaf maart 2018 een duidelijk dalende 
trend. 
 
Maar we komen van ver. In 2017 was sprake van een hoog percentage ziekteverzuim van 
gemiddeld over het jaar 5,95%, met een excessieve stijging in het vierde kwartaal. 
De transitie van vier individuele gemeenten naar een gezamenlijke werkorganisatie heeft 
veel van onze medewerkers gevraagd. U heeft het kunnen lezen in het verbeterplan; op 
sommige plekken gestart met een te krap bemeten formatie, niet lang niet optimaal 
werkende systemen, het tijd en plaats onafhankelijk werken met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden, Iedereen prima geplaatst volgende het sociaal statuut, maar 
daarmee zit nog niet iedereen op de juiste plek. Een organisatie in transitie, die veel vroeg 
en vraagt van onze medewerkers.  
Gevolgen: oplopende objectief vastgesteld en subjectief gevoelde werkdruk, met als 
resultaat een behoorlijke werkstress in de organisatie en in een ras tempo oplopend 
ziekteverzuim. 
Dat baarde ons als directie en bestuur, maar ook u grote zorgen en terecht. Ingrijpen was 
nodig en heeft ook plaatsgevonden, gebaseerd op een plan van aanpak ziekteverzuim, langs 
verschillende aanvliegroutes en met de inzet van verschillende middelen. Gebaseerd op de 
principes van aandacht geven, kaders stellen en faciliteren. 
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Uitrol maatregelen uit het verbeterplan: 
Door de organisatie is een verbeterplan opgesteld met daarin een aantal maatregelen die 
een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim.  

 Beschikbaar stellen geld voor vervanging ziekteverzuim. 
 Er zijn extra teammanagers benoemd, minder span of control zodat zij alle benodigde 

tijd en aandacht kunnen geven aan medewerkers.  
 Tijdelijke uitbreiding uren HR voor extra ondersteuning bij verzuimbegeleiding.  
 Structurele en incidentele uitbreiding formatie wat leidt tot vermindering werkdruk. 

 
In kwaliteit van het management geïnvesteerd 
Investeringen in kwaliteit management: 

 Training gespreksvoering (waaronder Resultaat Gericht Werken) 
 Training verzuimmanagement 
 Uniforme werkwijze; iedere leidinggevende: 

o maakt structureel tijd vrij in zijn agenda voor (verzuim)gesprekken met 
medewerkers; 

o is iedere ochtend op vaste tijden telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen.  
o agendeert verzuim tijdens werkoverleggen; 
o voert frequent verzuim gesprekken en maakt afspraken over een actieplan na 

3x verzuim in een periode van 12 maanden; 
o zorgt voor teambuildingsactiviteiten. 

 
Maatwerkoplossingen toegepast 
In een aantal situaties is er een maatwerkoplossing ingezet. Hierbij kan je denken aan: 

 functie niet (meer) passend: werk naar werk traject om medewerker te begeleiden 
naar een andere functie binnen of buiten de organisatie 

 mogelijkheid bieden om werk af te bouwen richting datum (keuze)pensioen 
 (loopbaan)coaching  

 
Uitgebreid training- en opleidingsprogramma aangeboden via de BUCH academie 
De BUCH academie heeft meerdere trainingen aangeboden die medewerkers ondersteunen 
zoals o.a.: 

 mindfulness,  
 grip op veranderingen en werkdruk 
 efficiënt omgaan met outlook 
 training Resultaat Gericht Werken: uit de RGW gesprekken tussen leidinggevende en 

medewerkers worden signalen opgepakt en daar wordt het aanbod van de academie 
op afgestemd 

 Scans op de ziektedossiers gedaan en daar worden rode draden uitgehaald waar we 
mee aan de slag gaan door trainingen op maat aan te bieden. Bijv. werk en migraine. 

 
Oordeel bedrijfsarts: 
Bedrijfsarts constateert een aantal factoren die meespelen bij het verzuim: 

 Systemen niet op orde waardoor dienstverlening aan de inwoner in het gedrang komt 
 Leidinggevende op afstand 
 Leidinggevende minder tijd door werkdruk 
 Omslag van kleine naar grote organisatie 
 Ontstaan stress door andere eisen die gesteld worden aan functie 

 
September 2018 constateert zij het volgende: 

 De interventies hebben zijn vruchten afgeworpen en zij stelt dat het percentage 
ziekteverzuim is voor een organisatie van deze omvang en in deze fase zeker niet 
slecht. 

 BUCH is een sociale werkgever 
 BUCH investeert in de medewerkers 
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 Maatwerkoplossingen worden geboden 
 Uitbreiding capaciteit teammanagers en HR werpt vruchten af 

 
En wat merken wij zelf als directie:  
Bezoeken aan de teams en de noemen lunch directie medewerkers om signalen te horen 
direct van de werkvloer: wat we daaruit opmaken is dat het echt nog niet op orde is, maar 
men ervaart wel de verbeteringen. 

 Noemen BUCH Jong: uit interviews blijkt dat jonge collega’s heel positief zijn over de 
BUCH als werkgever; wat ze tegenkomen is een dynamische werkomgeving, met 
veel flexibiliteit in de tijdbesteding en kansen om door te ontwikkelen. 
 

We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Het voortschrijdend gemiddelde moet 
omlaag en onze ambitie is om dat in 2020 onder de 5% te doen laten uitkomen.  
Dat betekent doorgaan op de ingezette koers met de maatregelen zoals genoemd, maar ook 
nieuwe wegen gaan we verkennen en bewandelen.  
 
Wat gebeurt er de komende tijd? 

1. Aandacht voor instroom-doorstroom-uitstroom; Generatiepact:  
besluitvorming bijna afgerond om per 1 januari 2019 het generatiepact in te laten 
gaan. Dit maakt het mogelijk voor medewerkers om minder te gaan werken voor 
datum pensionering tegen niet al te grote financiële consequenties qua salaris en 
pensioenopbouw. Daarnaast is het de bedoeling van het generatiepact dat er jongere 
medewerkers worden aangetrokken die de kennis overgedragen krijgen van de 
oudere medewerkers. 

 
2. Great Place to Work 

Binnenkort start er een medewerkersonderzoek. Het medewerkersonderzoek geeft 
inzicht in de mate van vertrouwen, trots en kameraadschap. Dit zijn de drie factoren 
die bepalend zijn voor goed werkgeverschap.  

 
3. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

Op dit moment loopt er RI&E onderzoek. Bij dit onderzoek worden alle risico's op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht.  
 

4. Vitaliteitsweek 
Week van de vitaliteit van 12 tot en met 16 november.  
Er worden verschillende activiteiten en workshops georganiseerd, Smoothie Barista, 
yoga, koken, boksen, omgaan met stress, lunchwandelingen e.d. 

 
Kortom, het ziekteverzuim daalt en zoals gezegd we zijn er nog niet. Het ziekteverzuim moet 
wat ons betreft verder omlaag, want een laag ziekteverzuim staat voor ons als directie en 
bestuur synoniem voor een letterlijk en figuurlijk gezonde organisatie, waarbinnen het binnen 
duidelijke kaders en afspraken in vrijheid goed toeven is, waar vertrouwen en trots heersen 
en het fijn werken is. En zo’n organisatie heb je nodig om tot een excellente dienstverlening 
te kunnen komen voor onze burgers en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.  
 


