
Stel: een van uw medewerkers meldt
zich ‘s ochtends ziek vanwege rug-
klachten. U bent vol begrip, maar wat
zegt u daarna? ‘Ziek maar lekker uit?’
Of: ‘Wat kunnen we doen om je zo
snel mogelijk weer aan het werk te
krijgen?’
De tweede aanpak is vaak beter, zegt
Marcel Hamers, directielid van Tredin.
Met dit bureau heeft VOS/ABB on-
langs een raamovereenkomst gesloten
om het ziekteverzuim op scholen te
bestrijden. En dat is hard nodig, zegt
Bart Wever, plaatsvervangend direc-
teur van VOS/ABB. ‘Het verzuim in het
onderwijs is behoorlijk hoog, zo’n 
6 à 7 procent. Een verlaging van enke-
le procenten bespaart al snel tiental-
len miljoenen euro. Bovendien ver-
dwijnt in het voortgezet onderwijs
volgend jaar het Vervangingsfonds,
zodat scholen hun verzuimkosten niet
meer kunnen afwentelen.’

Training
Als een school met Tredin in zee gaat,
krijgen de leidinggevenden allereerst
een training in het voeren van ver-
zuimgesprekken. Hamers: ‘Leiding-
gevenden in het onderwijs zijn nog
niet zo gewend om mensen op hun
prestaties en verantwoordelijkheid
aan te spreken. Ik was onlangs nog op
een school waar mensen al tien jaar
lang frequent verzuimen, zonder dat
iemand daar iets van zegt.’

Dat schiet niet op, want verzuim moet
volgens Hamers een gedeelde verant-
woordelijkheid zijn van werkgever én
werknemer. ‘Rugklachten zijn bijvoor-
beeld heel vervelend voor een mede-
werker. Maar als de school door die
klachten een leerkracht mist en een
vervanger moet betalen, is dat óók
vervelend.’ De vraag bij ziekteverzuim
is daarom ook altijd wat de zieke en
de leidinggevende samen kunnen be-

denken om het probleem op te lossen.
‘Heeft een leraar rugpijn als hij voor
het bord staat? Dan kan je misschien
een overheadprojector voor hem 
regelen.’

Verder is ziekteverzuim voor een be-
langrijk deel gedrag – en dat is te beïn-
vloeden. Hamers: ‘Een kwart van het
ziekteverzuim heeft een puur medi-
sche reden: van griep tot hernia. De
rest wordt bepaald door gedrag. Men-
sen hebben dan wel klachten, zoals
hoofdpijn, maar daarmee kun je twee
kanten op: je neemt een paracetamol
en gaat naar je werk, of je denkt “ze
zoeken het maar uit”.’

Welke keuze de medewerker maakt,
wordt onder andere bepaald door
zijn/haar betrokkenheid bij het werk
en hoe de relatie is met collega’s en

leidinggevende. Daar moeten leiding-
gevenden, als het goed is, zicht op
hebben. En ze hebben ook de moge-
lijkheid om dit soort zaken zonodig te
verbeteren. ‘Verzuimbeheersing draait
uiteindelijk om gewoon goed leiding
geven’, zegt Hamers.

Na het volgen van de training in 
verzuimgesprekken gaan de leiding-
gevenden het geleerde in de praktijk
brengen. En daarbij worden ze ge-
coacht door een arbeidsdeskundige

van Tredin, die een aantal dagdelen
op de school aanwezig is. Die deskun-
dige meet dan ook de problematische
verzuimgevallen door: de mensen die
al een tijd afwezig zijn zonder dat daar
een keiharde medische reden voor is.
Bij deze verzuimers wordt gestreefd
naar terugkeer in een oude of nieuwe
functie, of naar uitstroom naar een
andere werkkring.

Amstelveen
Het Amstelveen College heeft al erva-
ring opgedaan met Tredin, en rector
Peter Sijm is dik tevreden. ‘Het contact
met de vorige arbodienst liep niet
goed. De administratie en de factu-
rering waren heel slecht, afspraken
werden niet nagekomen. Bij Tredin
werken ze professioneel.’ 
Belangrijker is dat de aanpak van 
Tredin haaks staat op die van de vori-
ge arbodienst. Sijm: ‘De bedrijfsarts
vroeg alleen hoe lang iemand dacht
ziek te zijn. Nu gaan we in gesprek
met de zieke: wat kan hij nog wel, 
ondanks zijn beperkingen?’

Ook Ton Heijtel, algemeen directeur
van het Openbaar Basisonderwijs Am-
stelveen, had het helemaal gehad met
zijn oude arbodienst. ‘Afspraken wer-
den niet nagekomen en er waren een
boel communicatiestoornissen.’ 
En Heijtel is nu erg te spreken over
Tredin. ‘Onze leidinggevenden heb-
ben bijvoorbeeld uit de training over-
gehouden dat ze zich moeten opstel-
len als managers. Want traditioneel is
een leidinggevende in het onderwijs
“eerste onder gelijken”, en dan zit je
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‘Ziekteverzuim kan
naar drie procent’
VOS/ABB heeft een raamovereenkomst gesloten met de arbodienst 
Tredin om het ziekteverzuim op scholen te bestrijden. Enkele scholen die 
al ervaring hebben opgedaan met Tredin zijn dik tevreden. ‘Hun aanpak 
staat haaks op die van de traditionele arbodiensten.’

‘Ik was onlangs nog op een

school waar mensen al tien jaar

lang frequent verzuimen, zonder

dat iemand daar iets van zegt’
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bij de mededeling “ik ben ziek” al 
meteen in een begripvolle rol.’
Dat wil niet zeggen dat zieken volgens
de Tredin-aanpak nu voortdurend
achter hun broek worden gezeten,
zegt rector Sijm. 
‘Ziek is ziek. Sommige mensen moet
je zelfs afremmen – die komen nog
naar school als ze koorts hebben.
Maar aan de andere kant kan het ook
niet meer zo zijn dat iemand zich
maandagochtend ziek meldt en de
rest van de week niets meer van zich
laat horen.’

Ongebruikelijke oplossingen
De arbeidsdeskundige van Tredin
helpt zonodig ook bij het verzinnen
van ongebruikelijke oplossingen, ver-
telt directeur basisonderwijs Heijtel.
‘Een van onze personeelsleden moest
een operatie ondergaan, maar daar-
voor moest er eerst een scan gemaakt
worden. En daar was een wachtlijst
van drie maanden voor. Die scan heb-
ben we nu veel sneller voor eigen
kosten in het particuliere circuit laten
maken – dat bespaart maanden ziek-
teverzuim.’
Een school die Tredin in huis haalt,
betaalt volgens de mantelovereen-
komst van VOS/ABB in eerste instan-
tie een basistarief van 120 euro per
medewerker per jaar. Daar bovenop
vraagt Tredin een bonus als het ver-

zuim minimaal een bepaald percen-
tage is gedaald. Dat percentage wordt
per instelling afgesproken en is af-
hankelijk van onder andere de begin-
stand: een ziekteverzuim van 12 
procent laat zich sneller een paar 
procenten terugdringen dan een ver-
zuim van 6 procent.
Dat afrekenen naar prestatie is een

prima zaak, vindt rector Sijm. ‘Bij de
doorsnee arbodienst geldt: hoe meer
verzuim, hoe meer gesprekken, hoe
meer rekeningen. Dan heb je, flauw
gezegd, als arbodienst belang bij een
hoog ziekteverzuim.’
Als het verzuim op een school een-
maal tot een acceptabel niveau is ge-
daald – ‘drie procent moet uiteindelijk
mogelijk zijn’, zegt Hamers – kan er
een nieuw contract met Tredin wor-
den afgesloten. En kan het bureau 
bijvoorbeeld voortaan alleen de echt
ingewikkelde verzuimgevallen voor
haar rekening nemen.

Gezakt
Dat is nog toekomstmuziek voor de
scholen van Heijtel en Sijm, maar
door de inspanningen van Tredin is
het verzuim er al behoorlijk gezakt: in
beide gevallen van zo’n tien procent
tot zo’n 5,5 procent. Dat scheelt beide
besturen vele tienduizenden euro’s
boete die ze wegens te hoog verzuim

aan het Vervangingsfonds moesten
betalen.
Schoolleider Sijm is aan Tredin wel
iets meer geld kwijt dan aan zijn oude
arbodienst. ‘Maar mijn vervangings-
kosten zijn gedaald én het lagere ver-
zuim scheelt me een boete van 60 dui-
zend euro aan het Vervangingsfonds.
Dat geld kan ik nu besteden aan nieu-
we computers en nieuw meubilair.
Tredin betaalt zich dubbel en dwars
terug.’
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‘Verzuimbeheersing draait 

uiteindelijk om gewoon goed 

leiding geven’

Marcel Hamers, directielid van Tredin


