Verzuimbeheersing

Inleiding
De rol van de direct leidinggevende is cruciaal bij een adequate verzuimaanpak. Een efficiënte verzuimbeheersing staat of valt bij het voeren van
verzuimgesprekken. Ook al is het verzuim binnen het bedrijf acceptabel, als de
aandacht voor de werknemer verslapt heeft dit consequenties voor de stijging
van het verzuim. Aandacht voor medewerkers vindt plaats door het voeren van
verzuimgesprekken. Deze gesprekken vergen van de leidinggevende bepaalde
kennis en vaardigheden. De training verzuim-beheersing reikt leidinggevende
kennis aan over wet en regelgeving met betrekking tot ziekteverzuim en de
mogelijkheid verzuimgesprekken te oefenen met een trainingsacteur

CEES Traint & Ontwikkelt
De dienstverlening van CEES:
•
•
•

Vanuit Ondernemersgedachte
Vanuit HR-gedachte
Vanuit Organisatiegedachte

Inhoud van de training
De training bestaat in totaal uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst
duurt een hele dag. In het ochtendgedeelte wordt stilgestaan bij wet en
regelgeving in het bijzonder de Wet Verbetering Poortwachter. De rol en taken
van de leidinggevende en andere actoren in de verzuimbegeleiding komen
uitvoerig aan bod. Er is ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. In
het middag- gedeelte worden verzuimgesprekken geoefend met behulp van
een trainingsacteur.
Na circa vier weken vindt er een terugkeerbijeenkomst plaats waarin stilgestaan
wordt bij de resultaten in de praktijk.
In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde.
• Wet Verbetering Poortwachter
• Rol leidinggevende, arbodienst, huisarts en andere deskundigen
• Verzuimnoodzaak, verzuimbehoefte, verzuimgelegenheid
• Verzuimgesprekken en het oefenen van deze gesprekken

Werkwijze, kosten en locatie
Naast enige achtergrond over verzuim en verzuimgesprekken wordt
vooral interactief gewerkt tussen en met de deelnemers, waarbij ook een
trainingsacteur wordt ingezet. Praktijkvoorbeelden vormen de basis voor
uitwisseling van ervaringen, discussies en het verwerven van vaardigheden.
De kosten bedragen € 795,00. Min. en max. deelname aan de training: 4-8
personen. Trainingslocatie is onze locatie in Valkenburg aan de Geul.

Kwalitatief
Hoog
leerrendement

Prijzen zijn per persoon excl. BTW, maar inclusief materiaal, koffie, frisdrank en lunch
(dagprogramma). Alle trainingen zijn ook in-house mogelijk.

Kijk op onze website voor de cursus data en het volledig trainingsaanbod:
www.ceesonline.com.
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