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Verzuimgesprekken voeren 
 

Heeft uw organisatie - en daarmee uzelf – last van verzuimende medewerkers? Is het niet altijd duidelijk 
of het hierbij gaat over ‘ziekte’ of ‘verzuim’? Zou u effectiever willen zijn in het bespreekbaar maken van 

(werkgerelateerde) oorzaken én oplossingen? Vindt u het lastig zieke medewerkers tóch aan te spreken 

op hun verantwoordelijkheden? Is het voor u moeilijk om met ernstig zieke medewerkers in gesprek te 
gaan? Voelt u zich soms té veel afhankelijk van deskundigen om zelf effectief te kunnen opereren?  

 
Dan is de training ‘Verzuimgesprekken voeren’ een hele steun in uw rug ! Deze training geeft u 

handvatten om het verzuimgedrag van uw medewerker te objectiveren en in het juiste perspectief te 
plaatsen. U leert onderscheid maken tussen ziekte en verzuim én al dan niet werkgerelateerd verzuim. U 

oefent in het stellen van de juiste vragen en leert wat u beter niet kunt vragen. U krijgt meer inzicht in 

de rechten en plichten van de werkgever én werknemer.  
 

Resultaat 
 U kent het onderscheid tussen ziekte en verzuim en bent bekend met de meest actuele wet- en 

regelgeving; 

 U kunt de rechten en plichten van werkgever en werknemer benoemen en hanteren; 
 U kent de structuur en inhoud van effectieve verzuimgesprekken en bereidt deze zorgvuldig voor; 

 U beheerst de benodigde gesprekstechnieken en zet deze assertief en respectvol in; 
 U leert verzuimende medewerkers snel weer aan (eventueel aangepast) werk te krijgen. 

 
Competenties 

Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 empathie 
 resultaatgerichtheid 

 luisteren en vragen stellen  

 organisatiesensitiviteit 
 overtuigingskracht 

 mensgericht leidinggeven 
 

Doelgroep 

Mensen die verantwoordelijk zijn voor het voeren van verzuimgesprekken. 
 

Programma & werkwijze 
De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 

individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 
plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Hierbij informeert u de 

trainer over één of meerdere cases. U krijgt het lesmateriaal en de achtergrondinformatie vooraf 

toegezonden. Tijdens de training oefent u de aangeleerde communicatietechnieken in rollenspelen met 
een professionele trainingsacteur. Aan het einde van de training heeft u een actieplan opgesteld met te 

ondernemen activiteiten om verzuimgesprekken blijvend effectief te voeren. Gedurende 6 maanden na 
de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende ondersteuning en E-coaching.  

 

Praktische informatie  
duur: 1 dag 

tijden: 9.30 – 17.30 uur 
aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 

kosten: €  495,- all in, exclusief BTW  

 


