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Ziekteverzuimbegeleiding: wetten, regelingen en de gevolgen 
voor jou als managementondersteuner 
 
Veranderingen in de wetgeving rond ziekteverzuim en reïntegratie, leggen een 
behoorlijke portie extra werk op het bordje van managers. Daarmee natuurlijk 
ook op dat van de managementondersteuner. Een overzicht van de 
belangrijkste wetten, regelingen en hun mogelijke gevolgen voor jouw 
organisatie en jouw taken. 
 
Ziekteverzuim geeft een goede indicatie over het beleid van een organisatie, het 
welbevinden van medewerkers en � net zo belangrijk - over de kosten die met verzuim 
gepaard gaan. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. De Wet verbetering Poortwachter en nieuwe arbowetgeving eisen 
van managers dat zij aandacht hebben voor de begeleiding van arbeidsongeschikte 
medewerkers.  
 
�Waarom ik zelf?�, vraagt je manager zich wellicht af. Het antwoord ligt voor de hand: 
hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar medewerkers, ook als zij ziek zijn. Een manager 
heeft de �zorg� voor de medewerkers en wordt als eerste geconfronteerd met de dagelijkse 
problemen op de afdeling die door ziekteverzuim ontstaan. Je manager kent de 
medewerkers het beste, weet waar eventuele knelpunten liggen en wat haalbare 
oplossingen zijn.  
 
Hoe zit het ook al weer? 
In Nederland kennen wij de volgende wetten en regelingen:  
1. Arbowet (arbeidsomstandigheden) 
2. WULBZ (voorheen Ziektewet) oftewel Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij 

Ziekte 
3. Wet verbetering Poortwachter 
4. WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen) die de Pemba (Premiedifferentiatie en 

marktbewerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en de WAO vervangt 
5. Regelingen Wet WIA: de IVA en WGA (Regelingen Inkomensvoorziening Volledig 

Arbeidsongeschikten en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) 
 

 Wat betekent dit voor jouw bedrijf/organisatie 
De Arbowet schrijft voor dat een bedrijf/organisatie aangesloten is bij een arbodienst of 
andere dienstverlener en dat er eens in de 3-5 jaar een PAGO (Periodiek Arbeids- en 
Gezondheidsonderzoek) en een risico-inventarisatie (RI&E) wordt uitgevoerd; ook moet er 
een preventiemedewerker aangesteld worden. 
 
De overige wetten bepalen dat een bedrijf/organisatie verantwoordelijk is voor het hele 
traject terugkeer naar werk: preventie, ziekteverzuimbegeleiding, het (be)geleiden en 
reïntegreren van de zieke of arbeidsongeschikte medewerker naar betaald werk. Daarvoor 
moet een organisatie verzuimregistratie gaan invoeren en een verzuimbeleid opstellen.  
Concreet betekent dit, dat jouw manager zelf de arbeidsongeschikte medewerker 
begeleidt, controleert en rapporteert, eventueel ondersteund door een arbodienst of de 
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bedrijfsarts. De casemanager attendeert hem op te nemen acties en ondersteunt hem bij 
het voeren van gesprekken met medewerkers. De casemanager is veelal een P&O-
adviseur, maar � en hier kom jij om de hoek kijken - bij kleinere organisaties kan dit heel 
goed de (directie)secretaresse of managementondersteuner zijn. Het komt er immers op 
aan dat de leidinggevende op tijd zijn agenda trekt voor de voortgangsgesprekken en waar 
nodig actie onderneemt voor het vervolgtraject.   
 
De taken die jij als managementondersteuner alias casemanager op je kunt nemen zijn 
bijv.:  
* registreren van ziekte- en verzuimmeldingen; 
* het organiseren van regelmatig verzuimoverleg tussen je manager en de bedrijfsarts;  
* afspraken maken voor regelmatig contact van je manager met de zieke medewerker  
* sturen van een kaartje of een bloemetje als de ziekte wat langer duurt; laat merken dat 
hij/zij gemist wordt; 
* je manager eraan herinneren een herstel en/of reïntegratieplan op te stellen; 
* in de gaten houden dat dit iedere zes weken wordt bijgesteld.  
 
Begin met een goede communicatie 
Als alle medewerkers van een bedrijf/organisatie bekend zijn met de verzuimprocedure en 
verzuimbegeleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, weet iedereen dus aan welke 
regels hij zich heeft te houden als er van arbeidsongeschiktheid sprake is.  
 
Bron: Handleiding Ziekteverzuim voor leidinggevenden.  
 
Praktische tips 
De cd-rom Afwezigheidsregistratie is een handig instrument om ziekte en andere 
vormen van afwezigheid te registreren. Naast bovengenoemde Handleiding, met een 
checklist en tijdschema van de te ondernemen acties, vind je er ook een aantal 
modelbrieven. De cd-rom is te bestellen op www.managementsupport.nl, klik op shop. 
 
Formulieren op het gebied van personeelszaken, verlof, communicatie etc. zijn te vinden 
op www.samsom.nl/formulieren.  
 
Praktische tips over allerlei zaken op het gebied van personeelsbeleid vind je o.a. op 
www.tql.nl.  


