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1 Managementsamenvatting

Het voortschrijdend jaargemiddelde van het ziekteverzuim voor het ministerie van

Financien hierna Financien ligt boven de Verbaannorm^ Hierbij zijn enkele

organisatieonderdelen die er zichtbaar uit schieten Financien heeft de afgelopen

jaren actieplannen opgesteld met als doel het ziekteverzuim terug te dringen
Ondanks deze plannen en de daarmee samenhangende inspanningen is vooralsnog

geen brede structurele daling te zien Het uitblijven van deze daling in de

ziekteverzuimcijfers heeft geleid tot de vraag van de Bestuursraad BR aan de

afdeling Organisatie Personeel O P om een verdiepende analyse uit te laten

voeren naar het ziekteverzuim

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de huidige storing op verzuim en de

bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim binnen Financien terug te

dringen om op basis daarvan eventuele aanknopingspunten voor verbetering te

geven Voor de uitvoering van het onderzoek zijn interviews gehouden en

documenten bestudeerd De onderstaande bevindingen vioeien hieruit voort

Over het algemeen vinden geinterviewden de opzet van het ziekteverzuimproces

duidelijk en zijn ze bekend met ieders rollen taken en verantwoordelijkheden in dit

proces Desondanks is het terugdringen van het verzuim lastig Het verlagen en

voorkomen van verzuim is geen eenmalige actie maar vraagt continue aandacht

Ziekteverzuim is ook geen geisoleerd probleem verschillende aspecten structuur

cultuur communicatie duurzame inzetbaarheid leiderschap etc komen samen en

versterken elkaar Randvoorwaarden die daarnaast een rol spelen zijn onder andere

de samenwerking met deskundigen naleving van het verzuimprotocol

verzuimproces beschikbaarheid van rapportages en het zoeken van het verhaal

achter de cijfers

Sturing op verzuim

De BR signaleert dat de Verbaannorm een aantal jaren achtereenvolgens is

overschreden en zou daar graag verandering in zien Geinterviewden op

directieniveau geven ook aan dat ziekteverzuim onderwerp van gesprek is bij de

leiding van het departement Anderzijds blijkt ziekteverzuim bij de meeste

onderdelen niet als groot probleem te worden ervaren De gehanteerde
Verbaannorm voor ziekteverzuim wordt door sommige leidinggevenden van deze

onderdelen ook niet als realistisch gezien en zou volgens sommigen geen

uitgangspunt voor sturing moeten zijn Het gaat meer om de achtergrond van het

verzuim Bij de geinterviewden heerst het beeld dat het hoge ziekteverzuimcijfer
veelal wordt veroorzaakt door langdurig zieke medewerkers met fysieke klachten

zij ervaren dit als niet moeilijk te beinvloeden Desondanks geven alle onderdelen

aan dat ziekteverzuim een onderwerp is dat constante aandacht verdient

De meeste geinterviewden geven aan geen nadere concrete doelstellingen of

plannen te hebben opgesteld voor het terugdringen van ziekteverzuim Een

algemeen gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers

blijkt wel uit alle gesprekken Sturing vindt op meerdere niveaus plaats waarbij de

focus lijkt te liggen op het individuele niveau casus en op de preventie van

verzuim Onderdelen geven aan preventief op verzuim te sturen door bijvoorbeeld
het aanbieden van cursussen trainingen en het vroegtijdig inschakelen van

deskundigen zoals de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk Zij hebben een

■

De Verbaannorm is een indicatie van een haalbaar verzuimniveau binnen de eigen organisatie afgezet
tegen bet ingeschatte haalbare verzuim in heel Nederland De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van

leeftijdsopbouvir en het w erkniveau
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ruim aanbod gemeld van instrumenten en mogelijkheden die kunnen ondersteunen

bij het terugdringen en voorkomen van verzuim en bet vergroten van de kennis op

het gebied van verzuim

Veel onderdelen geven aan aandacht te besteden aan het verlagen van de werkdruk

en of het verhogen van het werkplezier

Ervaren knelpunten bij verzuim

Betrokkenen ervaren in de uitvoering van het ziekteverzuimproces verschillende

knelpunten die van invioed zijn op het ziekteverzuimcijfer of het terugdringen
daarvan

De kennis over het verzuimproces is doorgaans wei aanwezig met uitzondering van

kennis over langdurig verzuim Leidinggevenden vinden het Poortwachtertraject

complex waarbij de kennis wegzakt door de lage frequentie van casussen

De rol en betrokkenheid van de HR adviseur bedrijfsarts bedrijfsmaatschappelijk
werk en re integratieadviseur in het verzuimproces en bij het terugdringen van

verzuim is de afgelopen jaren verbeterd Uit de interviews is gebleken dat de

uitvoering van de roi van de HR adviseur bij de Belastingdienst Douane en

Toeslagen hierna BDT nog verder in ontwikkeling is en dat daar tot op heden een

andere invulling aan gegeven is dan bij de overige onderdelen

Soms wordt nog wel spanning ervaren in de invulling van het eigen regiemodei Er

worden ook verschillen gezien in de mate waarin leidinggevenden proactief het

verzuimproces begeleiden en als casemanager optreden en in welke mate zij zoeken

naar creatieve opiossingen De vaardigheid van ieidinggevenden om naar de mens

te kijken welgemeend contact te onderhouden en goed te luisteren naar de

werknemer wordt essentieel gevonden in relatie tot het terugdringen maar ook het

voorkomen van verzuim Leidinggevenden vinden het iastig om moeilijke

gesprekken te voeren over iemands situatie of functioneren en om heldere

verwachtingen naar de medewerker uit te spreken wat volgens velen wel en meer

nodig is om het langdurig verzuim terug te dringen Diverse gei nterviewden geven

aan dat het positief werkt als de leidinggevende hierbij hard op de inhoud maar

zacht op de persoon zijn haar rol vervult Er is op dit vlak al een positieve

ontwikkeiing zichtbaar maar het betreft nog wel een verbeterpunt

Op administratief vlak zijn nog verbeteringen te realiseren De tijdige
administratie van verzuim kan verbeteren wat mede de nauwkeurigheid van het

verzuimcijfer bevordert en de registratiesystemen kunnen beterop elkaar

aansluiten

Een hoge werkdruk wordt vaak als knelpunt genoemd dat verzuim veroorzaakt en

re integratie in de weg staat maar is niet altijd op korte termijn weg te nemen

Genomen maatregeien en verbetersuggesties

Alle onderdelen en O P hebben maatregeien genomen om het ziekteverzuim terug
te dringen laag te houden of te voorkomen Meestal hebben geinterviewden nog

ideeen of wensen om verdere verbeteringen te realiseren De door het ene

onderdeel genomen maatregeien zijn voor anderen soms nog verbetersuggesties
Elk onderdeel kampt met zijn eigen uitdagingen Het is voor de gei nterviewden

Iastig te duiden welke maatregeien in welke mate bijdragen aan het terugdringen
van ziekteverzuim en dit is logischerwijs ook per onderdeel en soms per team

verschillend

Als verbetersuggestie wordt onder andere genoemd het aanbieden van een vast

onderdeel in het inwerkprogramma voor nieuwe leidinggevenden over sociale

wetgeving verzuimprotocol en ongeschreven regels Ook worden er nog

verbetermogelijkheden gezien in het procesonderdeel re integratie Voorbeelden zijn
het duidelijk aangeven dat de werknemer recht heeft op verzuim maar dat wel een

actieve houding wordt verwacht om aan herstel te werken
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Verdere verbeteringen zouden daarnaast nog mogelijk zijn door bijvoorbeeld niet

alleen tijdelijk werk te verleggen maar een verbeterslag te maken in de structuur

taakverdeling of in het proces om individueie werkdruk te verminderen en meer

aandacht te hebben voor de leiderschapsstijl

Invloed Coronacrisis

Bijna alle onderdelen geven aan dat de coronacrisis nauwelijks of geen invloed heeft

gehad op het totale verzuimcijfer Tot slot is aangegeven dat het goed is om als

Financien maar vooral ook voor het eigen onderdeel beleid te maken omtrent het

hybride werken voor de periode na corona
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2 Aanleiding opdracht

2 1 Aanleiding en doelstelling

Uit de 2e Concernrapportage 2019 blijkt dat het voortschrijdend jaargemiddelde van

het ziekteverzuim voor het Ministerie van Financien hierna Financien relatief hoog
is en boven de Verbaannorm ligt Financien heeft de afgeiopen jaren actiepiannen

opgesteld met als doel het ziekteverzuim te verbeteren Ondanks de plannen en de

daarmee samenhangende inspanningen is vooralsnog geen daling te zien

Flet uitblijven van deze daling in de ziekteverzuimcijfers heeft in 2019 geleid tot de

vraag van de BR aan O P om een verdiepende analyse uit te laten voeren naar

het ziekteverzuim Een onderdeei van deze analyse betreft een onderzoek door de

Auditdienst Rijk ADR met als doel te kijken naar de aanwezigheid en voortgang
van de sinds 2018 ingezette acties ter verlaging van het ziekteverzuim en de stand

van zaken van storing op het verzuim

2 2 Onderzoeksvragen

De centrale vraag van dit onderzoek luidt

Welke maatregelen en sturingsmechanismen heeft het Ministerie van Financien

ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen en in hoeverre hebben deze daaraan

bij de in dit onderzoek geselecteerde deelobjecten bijgedragen

Om de centraie vraag te beantwoorden zijn de volgende deeivragen geformuleerd

Floe stuurt de leiding op het ziekteverzuimproces en specifiek op het

terugdringen van het ziekteverzuim Hoofdstuk 4

Welke knelpunten worden doorde geinterviewden ervaren bij het verder

terugdringen van het ziekteverzuim Floofdstuk 5

Wat zijn de afgeiopen twee jaar de ingezette acties en maatregelen door

SSO O P strategisch en als proceseigenaar en per DG onderdeel om de

ervaren knelpunten in het verzuimproces terug te dringen Floofdstuk 6

Op welke manier hebben de acties en maatregelen volgens de

geinterviewden bijgedragen aan het terugdringen van het ziekteverzuim

Floofdstuk 6

Welke verbetermogelijkheden zijn uit de ervaringen op te maken

Hoofdstuk 6

1

2

3

4

5

Daarnaast heeft de opdrachtgever gevraagd om aandacht te besteden aan de

gevolgen van de coronacrisis op het ziekteverzuimcijfer Daarom is het volgende bij
de onderdelen als bijvangst nagegaan

6 Welke invioed heeft de coronacrisis in zijn algemeenheid op de ontwikkeling
van het kortdurend ziekteverzuim en wat zijn mogelijke verklaringen

volgens de geinterviewden hiervoor Hoofdstuk 7

Dit rapport betreft de bevindingen van het onderdeei van de genoemde bredere

analyse naar het ziekteverzuim binnen Financien dat is uitgevoerd door de ADR
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2 3 Leeswijzer

In hoofdstuk 3 worden de ervaringen ten aanzien van het algemeen geldende

ziekteverzuimproces en het algemene beeld op de aard van het verzuim weer

gegeven Hoofdstuk 4 beschrijft de doelstellingen op het gebied van het

terugdringen van het verzuim en de storing op ziekteverzuim

In hoofdstuk 5 worden de ervaren knelpunten en de eventueie achterliggende
oorzaken beschreven Hoofdstuk 6 gaat in op de reeds genomen maatregeien en de

verbetersuggesties die gemterviewden hebben aangedragen In hoofdstuk 7 wordt

de extra onderzoeksvraag inzake de coronacrisis beantwoord
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3 Proces en aard van het ziekteverzuim

Dit hoofdstuk gaat in op de opzet van het verzuimproces de rollen taken en

verantwoordelijkheden daarbij en de aard van het ziekteverzuimcijfer We

beschrijven de ervaren knelpunten oorzaken en verbetersuggesties
Dit gaat vooraf aan de beantwoording van de deelonderzoeksvragen die ingaan op

de invulling van het verzuimproces de sturing en de daarbij ervaren knelpunten en

bijbehorende maatregelen en verbetersuggesties

In de basis zijn de uitgangspunten voor het ziekteverzuimproces voor alle

onderdelen van Finanden hetzelfde Het verzuimprotocol Poortwachtertraject en

het eigen regiemodel zijn hierbij ieidend Het eigen regiemodel houdt in dat een

onderdeel zelf de voiiedige regie heeft over het verzuimproces Leidinggevenden zijn

verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en worden geacht samen met de

medewerker naar mogelijkheden en opiossingen te kijken De bedrijfsarts heeft de

rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker Hij of zij is dus geen

beslisser in het verzuimproces

3 1 Proces en de rollen van] relevante spelers zijn over het algemeen helder

Opzet verzuimproces en uitgangspunten eigen regiemodei zijn duidelijk
De geinterviewden vinden de opzet van het ziekteverzuimproces en de daarin

opgenomen uitgangspunten van het eigen regiemodel duidelijk Daarnaast zijn zij
bekend met de rollen van de relevante spelers in dit proces In de opzet van het

proces en de rollen worden geen grote knelpunten ervaren

De medewerkers melden zich ziek en beter bij hun leidinggevende of bij een

aangewezen persoon die namens leidinggevende die taak vervult Met uitzondering
van de onderdelen bij de BDT registreert een ondersteunende medewerker vaak de

ziekmelding Bij de BDT wordt meestal de ziek beter app gebruikt De

leidinggevenden kunnen hierin medewerkers ziek en gedeeltelijk beter melden De

app is gekoppeld aan het SAP systeem dat de BDT gebruikt
Ook kennen de BDT het triagegesprek^ in principe vindt dit op de vijfde dag na

ziekmelding plaats door een medewerker van de Arbodienst van de Belastingdienst

Enerzijds helpt het triagegesprek sommige leidinggevenden die bijvoorbeeld het

onderhouden van het contact met de medewerker moeilijk vinden of die daar niet

genoeg tijd voor hebben Anderzijds druist het volgens een aantal geinterviewden

enigszins in tegen het eigen regiemodel Betrokkenen geven aan dat het

triagegesprek vaak niet tijdig of helemaal niet plaatsvindt De effecten van het

triagegesprek zijn nog niet geevalueerd

Leidinggevenden geven aan regelmatig contact te onderhouden met de verzuimende

medewerker Bij langduriger verzuim gaat de Wet verbetering poortwachter een rol

spelen in het verzuimproces en wordt ook de bedrijfsarts betrokken De bedrijfsarts
adviseert de leidinggevende en de medewerker over beperkingen en functionele

mogelijkheden aangaande het werk verwijst zo nodig door naar andere

deskundigen en zorgt voor het maken van een probleemanalyse en

werkhervattingadvies De weg naar de bedrijfsarts wordt ook steeds vaker

preventief gezocht Bij complexe verzuimgevallen en langdurige Poortwachter

casussen wordt een beroep gedaan op de re integratieadviseur REA Ook wordt

steeds vaker de bedrijfsmaatschappelijk werker BMW er ingeschakeld die

kortdurende psychosociale zorg kan bieden en de medewerker kan begeleiden bij

^

Vijf dagen na de ziekmelding wordt de medewerker gebeld door iemand van de Arbodienst Dit

zogenoemde triagegesprek is niet controlerend van aard maar is bedoeld ter ondersteuning van de

ieldinggevende
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prive of werkgerelateerde kwesties Wanneer de bedrijfsarts of REA ingeschakeld
wordt lijkt afhankelijk van de leidinggevende de een wacht het moment af in het

Poortwachtertraject de ander bekijkt per verzuimgeval of een eerdere consultatie

nodig is of stuurt een medewerker preventief langs de bedrijfsarts of REA

Ervaringen met betrokken spedalisten zijn overwegend positief
De bedrijfsarts is een vaste partner voor aile dienstonderdeien De meeste

geinterviewden zijn positief over het eerder betrekken van de bedrijfsarts in het

proces maar minder positief over de iange wachttijden Ook wordt het advies van

de bedrijfsarts soms ais dwingend ervaren Ondanks dat de functie vooral

adviserend is hebben ieidinggevenden soms het gevoel dat ze niet van het advies

af kunnen wijken

De BMW er wordt steeds vaker ingeschakeid ook preventief Dit wordt ais positief
ervaren en ais iaagdrempeiiger dan de weg naar de bedrijfsarts Wei is een goede
duurzame reiatie met de BMW er van beiang voor het vertrouwen Veel

personeelswisseiingen staan dit vertrouwen soms in de weg

Over de REA is men positief medewerkers worden gestimuieerd zeif mee te den ken

over de re integratie mogeiijkheden

Er is ook een preventiemedewerker Deze wordt ais enigszins onzichtbaar ervaren

en zou volgens betrokkenen een meer proactieve houding aan mogen nemen

De HR adviseur van O P^ is voor de ieidinggevenden beschikbaar ais vraagbaak
adviseur en sparringpartner bij vragen op bijvoorbeeid het terrein van preventie van

ziekteverzuim en verzuimbegeieiding van medewerkers De meeste HR adviseurs

hebben regeimatig biiateraie overieggen met de ieidinggevenden en houden ook een

vinger aan de pois bij het Poortwachtertraject Daarnaast bereiden ze Sociaai

Medisch Team overieggen SMT of SMO genoemd voor en houden ze de

ontwikkeiing van de ziekteverzuimcijfers bij Het SSO O P iijkt een minder grote roi

te speien bij de begeieiding van het proces Hun roi iijkt voornameiijk administratief

In de SMT s bij de onderdeien komen doorgaans de ieidinggevenden de HR

adviseur de bedrijfsarts en eventueei de BMW er en de REA samen Soms sluit ook

de betrokken directeur aan Aile ieidinggevenden noemen het SMT en hebben hier

een positieve indruk van Sommige onderdeien kennen een verdeiing van SMT s

tussen beleids of thema SMT s en SMT s waarin individueie casuTstiek wordt

besproken Ook buiten de overieggen werken de speiers samen en weten ze elkaar

goed te vinden Voigens sommigen zouden SMT s structureier piaats mogen vinden

of meer op preventie gericht mogen zijn

^
Daar waar gesproken wordt over O P wordt O P van de Directie Bedrijfsvoering onderdeel p SG duster

bedoeld Met het SSO O P wordt O P onder de DG Belastingdienst bedoeld
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4 Sturing op verzuim

Sturing zou mede van invioed kunnen zijn op het terugdringen van het hoge
zi ekteverzu i mcijfer

Sturing op verzuim vindt op meerdere niveaus in verschiiiende mate piaats De

bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden in

onderstaande paragrafen onderzoeksvraag 1 paragraaf 2 2 beantwoord

Verzuim als verklaarbaar en weinig beinvioedbaar beschouwd4 1

Het verzuimcijfer schommelt maar ministeriebreed is de laatste twee jaar geen

grote verandering zichtbaar met een enkei onderdeei daar geiaten Over het geheei

gezien bestaat bij geinterviewden het beeld dat het hoge ziekteverzuimcijfer vaak

wordt veroorzaakt door enkele langdurig zieken wat niet moeilijk te beinvloeden is

Dit kunnen fysieke medische psychische kiachten of een combinatie van beide

zijn Psychische kiachten zoais burn outs kunnen deeis werkgerelateerd zijn door

bijvoorbeeld wisselingen in het management of werkdruk en zijn wel meer

beinvioedbaar Dit is bij een aantal onderdelen het geval geweest Afname in

verzuim iijkt voorai voort te komen uit medewerkers die vertrekken of uiteindelijk
re integreren Kortdurend verzuim wordt niet genoemd als issue en is over het

algemeen niet hoog

Het hoge verzuim wordt dus over het algemeen als verklaarbaar en weinig
beinvioedbaar beschouwd waarop wel de nodige sturing plaatsvindt Het wordt

daarom ook niet als groot probleem gezien Daarnaast geven geinterviewden aan

dat de Verbaannorm die wordt gehanteerd voor ziekteverzuim binnen Financien niet

het juiste uitgangspunt is om te sturen op verzuim Dit is enerzijds omdat deze

norm niet als realistisch wordt gezien en anderzijds niet het verhaal achter het

verzuim toont wat belangrijker is volgens velen Een aantal grote

organisatieonderdeien heeft naast de Verbaannorm eigen normen vastgesteld die

ruimer zijn dan de Verbaannorm

Leidinggevenden vinden dat ziekteverzuim een onderwerp is dat constante aandacht

verdient maar geven ook aan dat er al veel op het gebied van verzuim gebeurt
Andere betrokken speciaiisten REA bedrijfsarts etc zien nog wei meer

mogelijkheden voor het terugdringen van verzuim Zij koppeien verzuim ook meer

aan werktevredenheid en werkpiezier en vinden dat er nog veei mogeiijk is voorai

op het gebied van preventie

4 2 Weinig nadere concrete doelstellingen op het gebied van verzuim inzicht

aan de voorkant kan verbeteren

Geinterviewden geven aan dat in vergaderingen op managementniveau aandacht

wordt besteed aan de ziekteverzuimcijfers Ook in overleggen met de leiding van

Financien komt ziekteverzuim regelmatig aan bod maar er wordt geen sterke

sturing op de cijfers Verbaannorm ervaren

De meeste onderdelen hebben geen nadere concrete doelstellingen of plannen

opgesteld om het ziekteverzuim terug te dringen

Sturing op verzuim voorai vanuit midden en lager management
De normen zijn door de meeste onderdelen niet vertaald in concrete doelstellingen
of plannen Als er plannen zijn zijn die vaak belegd op teamniveau Bij
verschiiiende organisatieonderdeien wordt ook ervaren dat ieder team voor zichzelf

aan verzuim werkt Er ontstaan dan logischerwijs ook verschillen in de wijze van

sturing en de aanpak In hoeverre er op hoger niveau aandacht besteed wordt aan
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verzuim hangt sterk af van het management De geinterviewden vinden dat de

verantwoordelijkheid voor verzuim wel primair bij de teamleiders hoort maar dat

meer steun van bovenaf en een team overstijgende aanpak zouden kunnen helpen

De onderdelen dienen het gerealiseerde verzuimcijfer op te nemen in hun

viermaandsrapportages ter verantwoording Deze worden in overleggen met de

leiding van Finanden besproken Fiet is voor de betrokkenen vaak onduidelijk wat er

vervolgens met die informatie gebeurt op hogerhand Betrokkenen weten niet of

verzuim op het hoogste niveau aitijd ais urgent wordt ervaren Volgens hen wordt

de agenda vooral bepaald door politieke kwesties Ondanks dat ziekteverzuim veel

geld kost ontbreekt volgens een aantal geinterviewden serieuze aandacht en

storing of wordt verzuim niet als urgent probleem gezien Fiet lijkt volgens hen

getolereerd te worden

Geinterviewden bij vooral grote landelijke opererende organisaties hebben

aangegeven behoefte te hebben aan een breed landelijk beeid van hoe het verzuim

er uitziet en wat er aan verzuim gedaan wordt en wat wel niet werkt De

managementinformatie over verzuim wordt bij deze organisaties als beperkt
ervaren Men zou graag meer inzicht willen bijvoorbeeld in het verzuim per team

leeftijdscategorie etc om beter in beeid te krijgen waar de knelpunten zich

specifiek voordoen Zo zou beter onderzocht kunnen worden wat de oorzaken van

verzuim zijn Dit zou meer inzicht aan de voorkant op kunnen leveren die gebruikt
kan worden om te sturen

Ondersteuning O P helpt bij sturing
Vanuit O P worden op hoofdlijnen kaders en instrumenten uitgezet die ook van

toepassing zijn op de BDT Dit is bijvoorbeeld te zien aan de diverse acties en

maatregelen zoals workshops over vitaliteit en werkdruk die ze gebruiken voor de

preventie en repressie van verzuim De onderdelen kunnen deze gebruiken om

sturing te geven of uit te werken voor hun organisatie
Fiet gaat hierbij ook om het algeheel bevorderen van het welzijn van de

medewerker Fiet is niet duidelijk of alle leidinggevenden hun weg naar dit aanbod

weet te vinden

Invulling gegeven aan sturing vooral via SMT

Binnen de onderdelen worden vooral de SMT s genoemd als plaats waar alle

relevante spelers samen komen en waar de cijfers en casuistiek worden besproken
In grote lijnen betekent dit het bespreken van de huidige situatie hier een analyse

op uitvoeren en aan de hand daarvan met advies van deskundigen plannen
maken Door O P wordt aangegeven dat de dienstonderdelen nu zelf meer

verantwoordelijkheid pakken in het verzuimproces en minder naar O P kijken zoals

voorheen het geval was Dit sluit goed aan bij het gedachtengoed van het eigen

regiemodel Bij de BDT wordt ervaren dat de relatie tussen het SSO O P en

leidinggevenden volgens het eigen regiemodel functioneert

4 3 Sturing vooral preventief en op casusniveau nog meer mogelijkheden door

hard op de inhoud en zacht op de persoon te sturen

Zowel aandacht voor preventieve als repressieve sturing bij de onderdelen

Onderdelen geven aan preventief op verzuim te sturen door onder meer het

aanbieden van cursussen en trainingen bijvoorbeeld Solid Sense en het

vroegtijdig inschakelen van de bedrijfsarts en BMW er Verder wordt het vooral

belangrijk gevonden om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen
Dit leidt tot duurzame inzetbaarheid Werkplezier kan volgens geinterviewden

bijvoorbeeld worden verhoogd door meer eigen verantwoordelijkheid te geven

regelruimte te bieden sociale cohesie te bevorderen ontwikkelmogelijkheden te

bieden werk aan te bieden dat ertoe doet en algemeen te zorgen voor voldoening
Sturen op de relatie met de medewerker ook als de medewerker niet ziek is of

dreigt te worden en actief luisteren worden in preventieve zin belangrijk gevonden
Preventief het gesprek met de medewerker aangaan kan ook bijdragen aan het
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terugdringen van het kortdurend verzuim Ook repressief kan hierop gestuurd
worden door na een bepaald aantal ziekmeldingen binnen een periode een gesprek
in te plannen of door de bedrijfsarts op dat moment in te schakeien

Repressief worden re integratietrajecten specifiek per casus en de SMT s waar

ook casuistiek wordt besproken gezien ais sturingsmogeiijkheden

HR adviseurs zien mogeUjkheden daadkrachtiger te sturen

Vooral HR adviseurs van O P geven aan dat op sommige piekken de ieiding
harder daadkrachtiger kan sturen Leidinggevenden zouden soms te iieF’ zijn
voor de medewerkers De medewerker heeft ook zelf een roi in verzuim re

integratie Die roi wordt niet altijd gepakt Managers kunnen het beiang van herstel

meer uitstralen Leidinggevenden kunnen ook de verantwoordeiijkheden van de

medewerker zeif meer benadrukken en verwachtingen uitspreken Hard op de

inhoud zacht op de persoon wordt wei genoemd

Leidinggevenden zouden ook meer proactief kunnen kijken naar andere

preventieve repressieve mogeiijkheden dan die tot nu toe gebruikeiijk zijn

4 4 Cultuur binnen de overheid speelt mogelijk een roi bij verzuim

Zoais eerder beschreven geven leidinggevenden vaker aan dat ziekteverzuim

moeilijk terug te dringen is en dat ze zich afvragen of dit een realistisch doel is

Volgens hen is het verzuim al Jarenlang vrij constant

Zij zien buiten eerdergenoemde oorzaken ook een mogelijke oorzaak in de cultuur

binnen Finanden en of de overheid ais geheel De overheid wordt gezien ais een

zeer goede en zorgzame werkgever Dit is positief maar heeft mogelijk ais

bijwerking dat mensen wiens huidige werkplek niet meer passend is toch hun baan

kunnen behouden vanwege de goede arbeidsomstandigheden

Ook wordt enkele keren benoemd dat een aanspreekcultuur ontbreekt

Leidinggevenden zijn niet altijd eerlijk naar medewerkers bijvoorbeeld wanneer zij
onvoldoende functioneren of negatief gedrag vertonen Dit speelt ook tijdens
ziekteverzuim Een gesprek hierover wordt niet aangegaan Andersom zijn
medewerkers ook niet altijd open en eerlijk naar leidinggevenden wanneer ze niet

tevreden zijn met hun werk of over andere werkgerelateerde zaken

Daarnaast wordt het gesprek met medewerkers over werkplezier en daaraan

mogelijk gerelateerde mobiliteit weinig gevoerd ondanks dat men bij sommige
onderdelen vindt dat de mobiliteit te laag is Medewerkers zitten soms tientallen

jaren op dezelfde plek zonder dat er een gesprek plaatsvindt over of ze nog blij zijn
met hun werk dan wei of ze nog passen op de huidige werkplek bijvoorbeeld wat

betreft hun opieidings of functioneringsniveau Medewerkers die al lange tijd op

dezelfde plek werkzaam zijn vooral bij uitvoeringsorganisaties worden soms ook

ingehaald door de digitalisering Dit brengt stress met zich mee die zich in sommige

gevallen ontwikkelt tot verzuim Daar komt bij dat digitalisering ook het

overplaatsen van deze medewerkers naar een andere plek bemoeilijkt Vrijwel alle

functies vereisen andere specifieke digitale kennis en vaardigheden
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5 Knelpunten en oorzaken

In alle gesprekken worden knelpunten en mogelijke oorzaken genoemd die mede

van invioed zijn of waren op het ziekteverzuimcijfer of het uitblijven van het

terugdringen daarvan Het is te zien dat organisatieonderdeien met een iaag
verzuim logischerwijs minder knelpunten ervaren

De ervaren knelpunten en mogelijke oorzaken die naar voren zijn gekomen worden

in onderstaande paragrafen beschreven Hlermee wordt onderzoeksvraag 2

paragraaf 2 2 beantwoord

Poortwachtertraject blijft complex5 1

Leidinggevenden geven aan het verzuimproces en specifiek het Poortwachtertraject
als complex te ervaren Wanneer leidinggevenden weinig ervaring hebben met

langdurig zieken is de basiskennis over het Poortwachtertraject beperkt Doordat

langdurig verzuim geen dagelijkse praktijk is raakt het proces niet ingesleten

Leidinggevenden moeten het bij elk geval opnieuw uitzoeken Daarbij vinden ze dat

het traject veel stappen bevat wat voor veel administratie bureaucratie zorgt en

veel tijd kost De HR adviseur of HR ondersteuner van O P wordt daarom

regelmatig ingeschakeld en biedt volgens de leidinggevenden voldoende

ondersteuning om hen verder te helpen Hoewel de HR adviseur vaak de individuele

trajecten monitort wordt een automatische herhalende signalering over een te

nemen actie door sommigen wel gemist Bij de BDT wordt de REA ook ingezet voor

administratieve ondersteuning in Poortwachtertrajecten Daar wenst men meer hulp
in het proces Bovenstaande knelpunten kunnen er mogelijk voor zorgen dat het

verzuimproces en de re integratie niet juist of optimaal verlopen en daardoor het

terugdringen van verzuim bemoeilijken

Vooral uitvoeringsorganisaties geven aan dat het in het verzuimproces heel lang
duurt om dienstverbanden te beeindigen wanneer een medewerker al erg lang in

het verzuimtraject zit en er geen uitweg in zicht is Dit zorgt mede voor langdurig

hoge verzuimcijfers

5 2 Invulling rollen eigen regiemodel verbeterd maar opvattingen en invulling
verschillen nog wel

Zoals aangegeven in paragraaf 3 1 worden de rollen taken en

verantwoordelijkheden in het verzuimproces helder gevonden door betrokkenen In

de wijze waarop hier aan de hand van het eigen regiemodel invulling aan wordt

gegeven zit wat variatie Opvattingen over waar de een zijn rol ophoudt en de ander

aan zet is verschillen soms Over het algemeen vinden de leidinggevenden dat de

rol en betrokkenheid van de HR adviseur bedrijfsarts BMW er en REA bij het

verzuimproces en het terugdringen van verzuim de afgelopen jaren is verbeterd

Tegelijkertijd leiden zoveel betrokkenen ook tot verschillende inzichten of tot

meerdere kapiteins op een schip

Relatie leidinggevende en bedrijfsarts varieert

Specifiek verschillen de meningen over de rol van de leidinggevende als

verantwoordelijke in het eigen regiemodel en de rol van de bedrijfsarts als adviseur

Enkele leidinggevenden zijn van mening dat de bedrijfsartsen actiever mogen zijn in

het betrekken van de leidinggevende voordat een medewerker wordt opgeroepen

tijdens het Poortwachtertraject Anderen vinden dat het onderhouden van dit

contact conform eigen regiemodel de taak van de leidinggevende is Bovendien

ontvangen leidinggevenden hierover een automatische melding uit het systeem
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Daarnaast geven sommige leidinggevenden aan dat het advies van de bedrijfsarts

erg bepalend is Deze leidinggevenden durven niet van het advies af te wijken ook

niet als zij menen dat een andere aanpak beter is voor de medewerker Deze

leidinggevenden vinden dat de bedrijfsarts re integratiemogelijkheden regelmatig te

conservatief inschat De bedrijfsartsen op bun beurt geven aan dat leidinggevenden
vaak niet weten hoe ze het goede gesprek moeten voeren met hun werknemers of

niet voldoende doorpakken in de re integratie Ook geven enkele andere betrokken

specialisten zoals HR adviseurs aan dat leidinggevenden soms nog steeds erg

steunen op bedrijfsarts REA HR adviseur of de medewerker zelf Tegelijkertijd

geeft ook een aantal HR adviseurs aan dat deze afhankelijkheid de afgelopen jaren
sterk is afgenomen Een evenwicht vinden waarbij elke betrokkene voldoende

verantwoordelijkheid pakt zonder binnen de verantwoordelijkheid van de ander te

stappen blijkt lastig in de praktijk

Sommige professionals die de leidinggevenden van advies voorzien ervaren dat er

in de verzuimperiodes van 1 t m 42 dagen en 6 weken tot een jaar nog te weinig
aandacht aan de casus en de mens wordt geschonken Tevens zijn zij van mening
dat de neiging bestaat te snel te medicaliseren Men zou vaker de vraag kunnen

stellen of de bedrijfsarts wel toegevoegde waarde in elke casus heeft en of het nodig
is dit traject te kiezen Dit geldt ook voor het triagegesprek

De opvatting over de invuUing van de rol van de HR medewerker varieert

Ook ten aanzien van de rol van de HR medewerkers is er een verschil in

rolopvatting Een aantal HR medewerkers vindt dat zij te veel betrokken zijn bij de

administratieve kant van verzuim Er wordt wel een ontwikkeling gezien in de rol

van HR adviseur van ondersteunend praktisch administratief naar adviserend

meedenkend maar vooral de HR adviseurs van O P geven over het algemeen aan

meet een adviserende rol te willen Leidinggevenden geven aan dit te waarderen en

behoefte te hebben aan een sparringpartner maar ook juist veel behoefte te

hebben aan ondersteuning wat betreft de administratieve kant Een

verbetermogelijkheid voor de toekomst ligt in het verkrijgen van duidelijkheid over

de gewenste rol van de HR adviseur

Bij de BDT heeft de HR adviseur een minder aanwezige rol in het verzuim Volgens
betrokkenen is er onduidelijkheid bij het SSO O P over de uitvoering van de rollen

van de Arbo professionals die zich bezighouden met verzuim Dit leidt ook tot

ontevredenheid onder medewerkers Voornamelijk de rol van de HR adviseur is

soms onduidelijk en wordt ook verschillend ingevuld ondanks de rolbeschrijving

Leidinggevenden vinden de begeleiding door het SSO O P nog niet optimaal De

mate van actieve ondersteuning aan leidinggevenden verschilt per adviseur of Arbo

professional Er zijn goede voorbeelden maar het gebeurt niet overal even goed
Gemterviewden van het SSO O P geven zelf ook aan dat ze nog niet zijn waar ze

willen zijn Ook voor hen is de rolverdeling en rolinvulling niet altijd duidelijk

Mogelijk komt dit deels doordat na de vorming van het SSO O P veel gefocust is op

uniform werken en niet op integraal samenwerken en adviseren Het duurt lang
voordat een nieuwe manier van werken is geintegreerd Als helder is wat iedereen

moet doen in zijn functie kan deze stap gemaakt worden

5 3 Aanpak en stiji van leidinggeven beinvloeden verzuim

De manier waarop leidinggevenden het verzuim begeleiden is verschillend en lijkt
het verzuim te bemvioeden Zo is een verschil zichtbaar in de frequence waarmee

leidinggevenden contact hebben met langdurig zieken de mate waarin actief met de

medewerker en betrokkenen naar opiossingen wordt gezocht en hoe men hierop

doorpakt Geinterviewden beleven dat zieke medewerkers die weinig aandacht

krijgen en zich niet gezien voelen minder snel en goed willen of kunnen re

integreren Het voeren van een gesprek over iemands situatie of functioneren en het

uitspreken van heldere verwachtingen is moeilijk Leidinggevenden op alle niveaus

17 van 35 | Onderzoeksrapport ziekteverzuim Ministerie van Financien



ervaren dit als lastig Het gesprek wordt verder bemoeilijkt als een medewerker al

lang in het verzuimproces zit Leidinggevenden weten dan niet meer hoe ze nog

invioed uit kunnen oefenen of welke maatregelen ze nog kunnen treffen ledere

professional werkt vanuit zijn of haar eigen expertise en dat zorgt soms ook voor

versnipperde adviezen aan leidinggevenden

Dat leidinggevenden het goede gesprek moeilijk vinden komt mogelijk doordat ze

meestal materiedeskundigen op hun eigen vakgebied zijn en niet opgeleid zijn op

het gebied van HR Niet elke leidinggevende heeft hiervan nature affiniteit mee

Nieuwe leidinggevenden worden volgens betrokkenen ook niet geselecteerd op hun

HR kwaliteiten en worden te weinig ingewerkt op HR vlak Bovendien gaat bij

leidinggevenden het primaire proces vaak voor op het sociale contact met de

medewerker Elke bevraagde leidinggevende geeft aan het contact met de

medewerker zowel individueel als in teamverband als zeer belangrijkte zien maar

heeft soms moeite hier daadwerkelijk prioriteit aan te geven Leidinggevenden
ervaren een hoge werkdruk en hebben niet altijd voldoende tijd om de HR rol in te

vullen Ook is niet elke leidinggevende zich bewust van zijn of haar invioed op

ziekteverzuim

5 4 Vermindering van werkdruk als lastig ervaren maar belangrijk om verzuim

te voorkomen

Een hoge ervaren werkdruk wordt veelal als knelpunt genoemd dat verzuim

veroorzaakt en re integratie niet bevordert Het wordt door leidinggevenden lastig

gevonden om werkdruk op korte termijn weg te nemen mede omdat dit bij

sommige organisatieonderdelen inherent is aan het werk en lastiger te beinvloeden

is Gegeven voorbeelden van oorzaken van werkdruk zijn het hoge verloop van

medewerkers de beperkte overdraagbaarheid van taken en bereidheid om dit te

doen het hoge verantwoordelijkheidsgevoel en gedrevenheid van medewerkers Dit

hangt ook samen met de structuur en cultuur van een organisatie De tone at the

top hoe met werkdruk om te gaan kan helpen om ervaren werkdruk te verlichten

bijvoorbeeld aangeven dat uren gecompenseerd mogen worden of uitdragen dat

niet alles perfect hoeft te zijn Ook beperkingen in de interne bedrijfsvoering zoals

ICT systemen zijn genoemd als factor van werkdruk omdat dit medewerkers

beperkt om werkzaamheden op tijd en goed uit te voeren Daarentegen benoemen

enkelen dat een gebrek aan uitdaging in het werk ook te weinig werkdruk kan geven

en kan leiden tot uitval bore out

In een politiek bestuurlijke omgeving is regelmatig werkdruk aanwezig maar

medewerkers die dit type werk uitvoeren ervaren volgens geinterviewden juist

weinig last van de hoge werkdruk omdat hun werkplezier heel hoog ligt Werkdruk

wordt meestal pas als problematisch ervaren als medewerkers geen controle over

hun werkzaamheden ervaren of het nut van hun werk niet inzien met andere

woorden als hun werkplezier laag is

De werkdruk de herstelbehoefte en het werkplezier worden in het medewerkers

tevredenheidsonderzoek MTO vaak negatief beoordeeld Leidinggevenden zien dit

daarom ook als mogelijke oorzaken van hoge verzuimcijfers Vaak volgen er uit een

MTO geen blijvende concrete maatregelen

5 5 Registratie van ziekmeldingen in systemen niet altijd juist en tijdig

Een ander genoemd knelpunt betreft de registratie van ziek en herstelmeldingen
Geinterviewden geven regelmatig aan dat in het juist en tijdig melden van verzuim

nog verbeteringen zijn te realiseren Ook kunnen systemen zoals Digidoc en P

Direkt beter op elkaar aansluiten evenals het systeem van de bedrijfsarts Het

werken met meerdere systemen wordt niet praktisch gevonden
Daarnaast is aangegeven dat het moeilijk is de administratieve kant van

ziekteverzuim up to date te houden De administratie loopt snel achter en heeft niet

altijd de eerste prioriteit Meer herhalende automatische signalen aan

leidinggevenden dat dossiers achterlopen worden wenselijk geacht
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5 6 Informatievoorziening kent nog aandachtspunten

De communicatie naar medewerkers over het verzuimproces is volgens betrokkenen

over het algemeen op orde Medewerkers die weinig of niet te maken hebben met

iangdurig verzuim kennen het proces logischerwijs minder Aangegeven wordt wei

dat de informatie over het verzuimproces en mogelijkheden faciliteiten voor de

medewerker bijvoorbeeid spreekuren met bedrijfsarts BMW er op bijvoorbeeid
intranet soms iastig is te vinden Ook vinden ieidinggevenden niet altijd de weg

naar de middeien die O P en SSO O P aanbieden

Daarnaast is aangegeven dat de informatie over de zieke medewerker vanuit

privacywetgeving niet aitijd met coiiega s en betrokkenen buiten de ieidinggevende
en bedrijfsarts gedeeid mag worden Het is nu een grijs gebied wat wei en niet mag

worden gevraagd of gedeeid Informatie over de zieke medewerker aan coiiega s en

de huip of steun die daaruit kan voortkomen zou de medewerker wei kunnen

heipen bij het herstei

19 van 35 | Onderzoeksrapport ziekteverzuim Ministerie van Financien



6 Genomen maatregelen en verbetersuggesties

Alle onderdelen hebben maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te

dringen laag te houden of te voorkomen Meestal hebben ze nog ideeen of wensen

om verdere verbeteringen te realiseren

De door het ene onderdeel genomen maatregelen zijn voor anderen soms nog

verbetersuggesties Elk onderdeel kampt met zijn eigen uitdagingen
Het is voor de geinterviewden iastig te duiden weike maatregelen in weike mate

bijdragen aan het terugdringen van ziekteverzuim en dit is logischerwijs ook per

onderdeel en soms per team verschillend Een directe relatie tussen de maatregelen
en een laag verzuimcijfer is dus Iastig te leggen Ook onderdelen met een hoog
verzuim hebben goede ervaringen met genomen maatregelen die voor anderen

bruikbaar zijn Juist zij zijn inventief omdat ze het hoge verzuimcijfer willen

verlagen

In onderstaande paragrafen w orden de maatregelen en verbetersuggesties per

knelpunt uit hoofdstuk 5 beschreven

De maatregelen zijn bij onderdelen effectief gebleken in de aanpak van het verzuim

en zijn wellicht bruikbaar voor anderen De verbeterpunten geven

suggesties wensen aan die soms al plaatsvinden maar nog verder te ontwikkelen

zijn en volgens geinterviewden wellicht een grotere bijdrage zouden kunnen gaan

leveren in de aanpak van het verzuim in de toekomst Bij sommige onderwerpen

zijn alleen maatregelen of verbetersuggesties aangedragen
Tussen haakjes is aangegeven voor wie de maatregel of verbetersuggestie een

verbetermogelijkheid zou kunnen zijn of wie initiatief hiertoe zou kunnen nemen

Voorafgaand komen in paragraaf 6 1 de door O P opgestelde protocollen en notifies

aan de orde die ook als maatregel kunnen worden gezien
Hiermee worden onderzoeksvraag 3 4 en 5 paragraaf 2 2 beantwoord

6 1 O P heeft protocol en uitgangspunten beschreven en ondersteunende

instrumenten beschikbaar gesteld

De eenheid O P heeft in diverse opzichten een belangrijke rol in het

ziekteverzuimproces en bij het terugdringen van het ziekteverzuim Ze zijn

proceseigenaar van het ziekteverzuimproces hebben diverse strategische taken en

adviseren en ondersteunen bij de uitvoering Uit dien hoofde hebben zij ook notifies

en protocollen opgesteld en instrumenten beschikbaar gesteld om het verzuim terug
te dringen

6 1 1 Kaders en uitgangspunten vanuit O P

Kijkend naar de twee jaar voorafgaand aan dit onderzoek heeft O P verschillende

notifies en protocollen aan de Bestuursraad aangeboden om de uitgangspunten te

definieren en bij te dragen aan de vermindering van het ziekteverzuim

Volgens O P zijn de belangrijkste voorbeelden van notifies en protocollen

Verzuimprotocol Dit protocol beschrijft hoe bij Financien wordt omgegaan

met ziekte verzulm en verminderde arbeidsgeschiktheid Het accent ligt

hierbij op het gezamenlijk kijken naar mogelijkheden en opiossingen
Advies verbetering Proces Verzuim en Poortwachter Ministerie van Financien

Kerndepartement 26 juni 2018 Het advies is uitgewerkt in drie thema s

1 De mindset ten opzichte van verzuimadministratie en het proces

Poortwachter van administratieve last en controle naar hulpvaardige

processen en middelen om te sturen op de harde en de zachte kant van

verzuim en het proces Poortwachter
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2 Afbakening en invulling rollen betrokkenen het eigen regiemodel op het

netviies en afgebakende rollen netwerk

3 Middelen Kennis en kunde de juiste kennis middelen op het julste

tijdige moment kunnen inzetten zonder het wiel steeds weer te hoeven

uitvinden

Elk thema is uitgewerkt inclusief bijbehorende suggesties voor in te zetten

middelen

Notitie grip op verzuim 28 november 2018 Deze notitie doet een voorstel

aan de Bestuursraad voor het sturen op verzuimpercentages in relatie tot de

Verbaannorm

Notitie het verzuim proces in kaart gebracht 21 mei 2019 Deze notitie

geeft op het gebied van verzuim invulling aan de opdracht processen in

beeld van de Onderdeel Bedrijfsvoering

Deze door O P opgestelde documenten geven inzicht in Financien brede

maatregelen Ingezette en in te zetten actles om het ziekteverzuim terug te dringen

De ADR heeft voor de beantwoording van de onderzoeksvragen gebruik gemaakt
van bovenstaande references Hieruit is op te maken dat de maatregelen acties om

ziekteverzuim terug te dringen zijn in te delen in vier categorieen te weten

1 Definiering rollen taken en verantwoordelijkheden in verzuimproces
2 Eenduidigheid verzuimproces
3 Communicatie richting medewerkers

4 Kennis en kunde leidinggevenden en medewerkers

6 1 2 Instrumenten beschikbaar gesteld ter ondersteuning
Naast het aanbod van bijvoorbeeld trainingen en sessies om kennis te delen en te

vergroten biedt O P ook instrumenten aan om preventief aan verzuim te werken

Het batterijcheckmodel de gesprekskaart werkdruk en trainingen als mindfulness

worden hierbij door geinterviewden als positieve voorbeelden genoemd De

gesprekskaart werkdruk is een hulpmiddel voor leidinggevenden om zicht te krijgen
hoe werkdruk en herstelbehoefte zich tot elkaar verhouden en hoe je dit ombuigt
naar werkplezier of bevlogenheid Het laat zien hoe je het goede gesprek aangaat
en welke ondersteunende middelen beschikbaar zijn Het batterijmodel helpt om in

kaart te brengen wat energiegevers en energievreters zijn

6 2 Maatregelen en verbetersuggesties proces

Het verzuimproces wordt in zijn algemeenheid helder gevonden Wei zijn suggesties

gedaan die kunnen bijdragen het proces zoals gewenst te laten verlopen

6 2 1 Ziekteverzuimproces algemeen
Genoemde maatregel in relatie tot het proces die effect heeft gehad is

Laat medewerkers zich persoonlijk telefonisch ziekmelden bij de

leidinggevende niet per app mail Dit biedt de mogelijkheid om binnen de

wettelijke kaders vragen te stellen aan de zieke medewerker en werpt voor

sommige mensen een barriere op om zich onnodig ziek te melden

leidinggevenden

Sommige onderdelen teams hebben eenmalig een verdiepende analyse
van verzuim gemaakt o a door HR analytics en REA om inzicht te krijgen
in de achtergrond Door dit inzicht zijn gerichtere acties ingezet zoals het

aanpassen van werkroosters en het ontwerpen van gerichte trainingen Het

opiossen van problemen aan de voorkant die niet specifiek te maken bleken

te hebben met verzuim hebben verzuim aanzienlijk laten dalen De les die

hieruit valt te trekken is dat het kijken met een brede blik naar het

verzuimprobleem verrassende oorzaken boven tafel kan brengen zoals

bijvoorbeeld problemen in het roosterproces
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Genoemde verbetersuggestie in relatie tot het proces is

Bied als vast onderdeel een inwerkprogramma aan nieuwe leidinggevenden
over sociaie wetgeving verzuimprotocol ongeschreven regeis O P

Sturing van bovenaf op verzuim zou steviger kunnen Het zijn nu vaak losse

acties van onderdelen waarbij weinig kennisdeling is Het zou een vaste

plek in de PDCA cycius kunnen krijgen waarbij de getroffen
acties maatregelen ook geevalueerd worden Het vaker houden van

medewerkerstevredenheid onderzoeken bijv door kort cyclische enquetes

e 2 2 Poortwachtertraject

Leidinggevenden geven aan dat het verzuimproces en specifiek het

Poortwachtertraject complex wordt gevonden

Genoemde verbetersuggestie in relatie tot het Poortwachtertraject
Stel E learning tools beschikbaar om kennis op te frissen op het moment dat

je als leidinggevende met een specifiek onderwerp te maken hebt liefst met

doorklikmogelijkheid naar juiste formulieren en praktische uitleg O P

6 2 3 Re integratieproces
Het onderdeel re integratie in het ziekteverzuimproces biedt nog mogelijkheden om

verder te optimaliseren Specifiek voor dit deelproces zijn ook maatregelen en

verbetersuggesties genoemd

Genoemde maatregelen in relatie tot het re integratieproces die effect hebben

gehad zijn
Betrek eerder een re integratie adviseur ook bij casuistiek

bespreking leidinggevende
Voer een drie gesprek met bedrijfearts leidinggevende en werknemer

leidinggevenden
Geef duidelijk aan dat de werknemer recht heeft op verzuim maar dat wel

een actieve houding wordt verwacht om aan herstel te werken

leidinggevenden

Zorg bij re integratie voor een passende zingevende opdracht waar men

energie van krijgt leidinggevenden

Koppel bij re integratie een buddy aan de medewerker leidinggevenden

Kijk naar mogelijkheden voor re integratie buiten de eigen werkplek al is het

om arbeidsritme op te bouwen directie en leidinggevenden
Stel een re integratiebudget beschikbaar waardoor de bedrijfsarts via de

werkgever een verwijzing kan doen naar gerichte hulpverlening directie

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot het re integratieproces zijn
Stimuleer dat plannen van aanpak niet te voorzichtig worden opgesteld Laat

bijvoorbeeld het eerste concept plan van aanpak door werknemer zelf

opstellen in plaats van dat leidinggevende het initiatief neemt Dit stimuleert

de medewerker actief mee te werken en denken om zijn arbeidsvermogen
weer op peil te brengen Wat kan de zieke medewerker nog wel

leidinggevenden medewerkers

Trek medische en functioneringsvraagstukken uit elkaar Pak eerst het

medische aspect aan en daarna het functioneringsaspect O P

leidinggevende
Laat het Ministerie van Financien beter in kaart brengen welke

mogelijkheden er zijn voor re integrerende medewerkers Welke functies en

interne vacatures zijn er binnen het gebouw Al is het om arbeidsritme op te

bouwen O P

22 van 35 | Onderzoeksrapport ziekteverzuim Ministerie van Financien



6 3 Invulling rollen eigen regiemodel

De opzet van de rollen taken en verantwoordelijkheden in het verzuimproces
worden helder gevonden Geintervlewden zien verschlllen In de mate waarin

leidinggevenden proactief het verzuimproces begeleiden en als casemanager

optreden

Genoemde maatregelen in reiatie tot rollen taken verantwoordelijkheden die effect

hebben gehad zijn
Betrek vroegtijdig bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfearts

bijvoorbeeld bij frequent kortdurend verzuim en zet vaker multidisciplinaire
teams in re integratie adviseur bedrijfsarts HR adviseur BMW Dit helpt

bij re integratie maar ook bij preventie leidinggevenden
Selecteer leidinggevenden mede op hun talent op persoonlijk vlak directie

Genoemde verbetersuggesties in reiatie tot rollen taken en verantwoordelijkheden

zijn
Geef HR adviseur meer proactieve rol in plaats van reactieve rol De

adviseurs zelf zijn van mening dat dit positief zal uitwerken O P

Specifiek bij een organisatie zorg voor rolvastheid tussen

leidinggevenden mentoren onderling directie

6 4 Uitoefening functie leidinggevende

Regelmatig is aangegeven dat leiderschapsstiji aanpak en kennis van invioed zijn

op ziekteverzuim en dat dit als verbeterpunt wordt ervaren

6 4 1 Aanpak Leidinggevende
Genoemde maatregelen die effect hebben gehad op de aanpak zijn

Zoek als leidinggevende naar creatieve alternatieve opiossingen bij

langdurig verzuim of hoge ervaren werkdruk zoals bijvoorbeeld een exit

traject mobiliteitshulp vervroegd pensioen stimuleren gebruik Partiele

arbeidsparticipatie Senioren PAS regeling komen tot een

vaststellingsovereenkomst VSO directie en leidinggevenden
Durf afscheid te nemen van mensen die nog niet vast in dienst zijn waarbij
de match er duidelijk niet is en bevorder mensen niet als er twijfels zijn over

weerbaarheid en stevigheid leidinggevenden

Kijk naar wat mensen nog wel kunnen Mensen zijn gauw geneigd te

benoemen wat ze niet kunnen en leidinggevenden hebben de neiging daarin

mee te gaan Bied voor zover mogelijk maatwerkoplossingen

leidinggevenden
Zet een jobcoach in om mensen te helpen bij hun carrierepad of begeleiding
door O P als mensen niet meer op de juiste plek zitten O P

leidinggevenden
Zet eventueel ook interventiemogelijkheden in die geld kosten bijvoorbeeld

psychologische hulp directie

Win een second opinion of deskundig oordeel bij UWV in in verband met de

belastbaarheid van de werknemer Er zijn voordelen ervaren door het UWV

mee te laten kijken tijdens het traject

Herijk of de juiste persoon nog op de juiste plek zit Het is hierbij van belang
de risicofactoren van een functie en de betreffende persoon in kaart te

brengen en op elkaar af te stemmen Een vitaliteitsadviseur

loopbaanadviseur of adviseur voor duurzame inzetbaarheid zou hier mee

kunnen denken

Genoemde verbetersuggesties in reiatie tot aanpak zijn
Maak afspraken binnen de organisatie over hersteltijd en maak het meer

gebruikelijk hersteltijd te pakken directie en leidinggevenden

Organiseer intervisie tussen leidinggevenden over verzuim om meer

ervaringen uit te wisselen Dit levert niet alleen kennis over casuistiek op
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maar kan ook verzakelijking teweegbrengen Ook het overleg tussen

leidinggevenden en Arbo professionals en Arbo professionals onderling
over een bepaald thema is ais mogeiijke goede maatregei aangegeven

leidinggevenden en O P

Maak meer gebruik van de aangeboden instrumenten directie en

leidinggevenden
Laat verzuim en vitalitelt onderwerp van het P gesprek zijn

leidinggevenden
Wees ais werkgever scherper en actiever bij burn out klachten en wijs op de

tool MIRRO leidinggevenden
Geef leefstiji advies bij ervaren werkdruk pauzes nemen hersteltijd nemen

regelmatig bewegen en instelbare werkplek adviseren leidinggevenden
Wees ais werkgever meer bewust van levensloopbestendigheid en de

opbouw van het medewerkersbestand Niet van iedereen kan hetzelfde

worden verwacht leidinggevenden
Huur externe analyse hulp in voor probleemcasussen het tijdelijk inhuren

van een expert op het gebied van langdurige verzuimgevallen die casussen

nauwkeurig bekijkt en helpt de casus goed tot eind te brengen loont

directie en leidinggevenden
Zet verzuimcoaches in die tijdelijk casemanagerschap van leidinggevenden
overnemen of ondersteunen ontzorgen bij dossiers directie en

leidinggevenden
Zet vaker arbeidskundig onderzoek in leidinggevenden
Sta ervoor open afscheid van iemand te nemen en bijvoorbeeld tot een VSO

te komen directie en leidinggevenden

6 4 2 LeiderschapsstijI
Genoemde maatregelen die effect hebben gehad op de leiderschapsstiji zijn

Toon positieve belangstelling ais leidinggevende Helpen toegankelijk zijn
een vertrouwensband opbouwen meer en persoonlijker contact en vragen

hoe het met iemand gaat zijn goede voorbeelden hiervan

leidinggevenden
Toon empathie maak duidelijke afspraken en stuur daarop Uit meerdere

gesprekken komt naar voren dat te geduldig zijn met zieke medewerkers

meestal niet helpt leidinggevenden

Spreek ais management ook je verwachtingen uit en toon voorbeeldgedrag
directie

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot leiderschapsstiji zijn
Besteed bij de uitoefening van een taak aandacht aan de communicatie met

de medewerker spreek waardering uit Luister naar wat er werkelijk speelt

Bespreek ook de werk privebalans en voer duidelijke en eerlijke gesprekken
ook over functioneren leidinggevenden
Bevorder werkplezier bijvoorbeeld door eigen verantwoordelijkheid te

geven regelruimte te bieden sociale cohesie te bevorderen

ontwikkelmogelijkheden te bieden werk aan te bieden dat ertoe doet en

zorgen voor voldoening Hier zijn al positieve ervaringen maar hier bewuster

expliciet aan werken kan op een aantal plekken beter leidinggevenden

6 4 3 Kennis en vaardigheden leidinggevenden

Algemene kennis wordt met uitzondering van het Poortwachtertraject niet ais

verbeterpunt gezien Op het gebied van kennis worden in vaardigheden en

leiderschapsstiji nog groeimogelijkheden gezien

Genoemde maatregelen die effect hebben gehad op kennis zijn
Houd themasessies met O P en of BMW O P BMW directie

leidinggevenden
Besteed meer aandacht aan preventie in het algemeen en in SMO s waarin

leidinggevende n en arboprofessionals bij elkaar zitten en bijvoorbeeld een
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thema onderwerp rond vitaliteit en verzuim bespreken De kwaliteit

periodiciteit en vaste samenstelling van SMO s kunnen beter

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot kennis en vaardigheden zijn
Bied een training P Direkt en Digidoc aan inciusief uitieg over signaien P

Direkt en inzicht in verzuimdossiers O P

Meerdere keren is de training van Solid Sense als succesvolle maatregel

genoemd bij de BDT Solid Sense heeft een 5 daagse training leiding geven

aan duurzame inzetbaarheid en verzuim opgesteld Met gaat over o a

preventie en regelgeving De bedrijfsarts en de BMW er worden ook

betrokken en de medewerker Met hen wordt de hele verzuimcyclus

doorgelopen om de kennis te actualiseren en handvatten te bieden voor de

praktijk Aan het eind van de modules maakt elke leidinggevende elk team

een plan van aanpak met concrete acties

Stel een menukaart op met preventieve lichte zware maatregelen om de

leidinggevende meer inzicht te bieden in de mogelijkheden die ingezet
kunnen worden 0 P

Stel een lijst beschikbaar met mogelijke inzetbare hulp middelen en tips bij

langdurig verzuim op zodat leidinggevende hier beter zicht op heeft bij het

uitoefenen van zijn taak O P

Verbeter in kwantitatieve zin het aanbod van O P op preventieve trainingen

op het gebied van werk en gezondheid O P

Besteed bij trainingen aandacht aan coachend leiderschap Buiten het leren

van het verzuimproces ook aandacht voor wat en hoe wel niet aan een zieke

gevraagd kan worden en welke benadering daarbij past O P

Train managers gedragsmatig ook op preventie en bewustwording en op het

voeren van moeilijke gesprekken O P

Specifiek bij een organisatie wordt het vergroten van de kennis en

vaardigheden van de mentoren genoemd met als stip op de horizon dat de

mentoren zelf met de bedrijfsarts contact opnemen en medische en

functioneringsvraagstukken kunnen onderscheiden O P directie

6 5 Vermindering van werkdruk

Vermindering van werkdruk wordt lastig ervaren maar wel belangrijk gevonden om

verzuim te voorkomen

6 5 1 Werkdruk

Genoemde maatregelen in relatie tot werkdruk die effect hebben gehad zijn
Laat als middenmanagement zien dat nee zeggen mag en perfectionisme
niet hoeft leidinggevenden

Beleg werkzaamheden bij anderen en help de rugzak te legen Ook bij en

na ziekte wordt het belangrijk gevonden werk door anderen te laten

oppakken om spanning weg te nemen leidinggevenden
Erken werkdruk en maak het bespreekbaar leidinggevenden

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot werkdruk zijn
Biedt de mogelijkheid de batterij op te laden en balans tussen inspanning en

ontspanning te krijgen leidinggevenden

Organiseer werk meer in teams in plaats van individueel zodat werkdruk kan

worden verdeeld leidinggevenden

Verleg niet alleen tijdelijk werk maar maak een verbeterslag in de

structuur taakverdeling om individuele werkdruk te verminderen of in

het proces leidinggevenden

6 5 2 Gerelateerde onderwerpen uit MTO

De werkdruk herstelbehoefte en het werkplezier zijn in het

Medewerker tevredenheidsonderzoek MTO ook genoemd als aspecten die te

maken hebben met ziekteverzuim De organisatieonderdelen scoren in lijn met het

departement over het algemeen negatief op werkdruk en herstelbehoefte
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Genoemde maatregelen in relatie tot het MTO die effect hebben gehad zijn

Organiseer sessies met medewerkers om de uitkomst nader te duiden en

acties te formuleren en in gang te zetten leidinggevenden
Besteed aandacht aan werkpiezier Bij onderdeien die goed scoren op het

gebied van verzuim is te zien dat het werkpiezier ook meestal goed scoort

In de interviews is ook regelmatig aangegeven dat verzuim en werkpiezier
verband met elkaar lijken te houden leidinggevenden

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot het MTO

Ontwikkel kort cyclische en meer decentraal gerichte vragenlijst
die meer specifieke informatie opievert O P en leidinggevenden

Daarnaast zijn uit het MTO een aantal aspecten naar voren gekomen die bijdragen
aan de algehele tevredenheid van medewerkers en op die manier ook indirect

invioed kunnen hebben op uitval Dit zijn bijvoorbeeld communicatie vanuit

management verbondenheid met de organisatie en doorgroeimogelijkheden

6 6 Registratie van ziekmeldingen

Administratie in meerdere systemen wordt lastig gevonden en het up to date

houden van dossiers wordt als aandachtspunt gezien

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot administratie zijn
Geef vaker automatisch signalen reminders voor het opstellen van het

plan van aanpak en het op orde houden van de dossiers O P en P Direkt

Laat de manager zelf het verzuim registreren en ontzorg niet Zo komt hij
ook automatisch vaker in het systeem leidinggevenden
Mail automatisch verzuimoverzichten vanuit P Direkt aan leidinggevenden
en HR adviseurs Nu moet iedereen ze zelf uitdraaien O P

6 7 Informatievoorziening over verzuim

De communicatie naar medewerkers over het verzuimproces is volgens betrokkenen

over het algemeen op orde Wei zijn suggesties aangereikt ter verdere verbetering
Daarnaast wordt het als een grijs gebied ervaren wat wel en niet mag worden

gevraagd of gedeeld over een zieke medewerker conform privacywetgeving

Genoemde verbetersuggesties in relatie tot informatievoorziening zijn

Laat O P meer best practices op het gebied van preventie delen O P

Zorg dat informatie van O P als de gesprekskaart werkdruk de informatie

op intranet geordend op het thema werkdruk e d meer bekendheid krijgt
O P

Verbeter de algemene vindbaarheid van informatie bijvoorbeeld op

Rijksportaal O P

Vergroot bekendheid BMW bedrijfsarts en benadruk dat zij ook preventief

zijn te benaderen O P

Zoek qua informatievoorziening meer aanslulting met Domeinen Roerende

Zaken Zij staan systeemtechnisch gezien los van O P en het

Kerndepartement en de informatievoorziening O P

Genoemde verbetersuggestie specifiek in relatie tot privacywetgeving is

Geef duidelijkheid over de AVG Wat mag je wel niet vragen of delen Mag
casuistlek besproken worden O P
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7 Invioed coronacrisis op verzuim

De opdrachtgever heeft ons gevraagd om in ons onderzoek aandacht te besteden

aan de gevolgen van de coronacrisis op het ziekteverzuimcijfer Daarom is

nagegaan weike invioed de coronacrisis in haar algemeenheid op de ontwikkeling
van het kortdurend ziekteverzuim heeft gehad en wat de mogeiijke verkiaringen

voigens de geinterviewden hiervoor zijn Hiermee wordt onderzoeksvraag 6

paragraaf 2 2 beantwoord

7 1 De invioed van de coronacrisis op verzuim is vooralsnog beperkt

Bijna alle organisatieonderdeien geven aan dat de coronacrisis nauwelijks of geen

invioed heeft gehad op het totaie verzuimcijfer Bij een aantai organisatieonderdeien
is het kortdurend verzuim wei afgenomen ais gevoig van de coronacrisis Het

iangdurig verzuim is nagenoeg geiijk gebieven

Als mogeiijke verklaring voor het afnemen van het kort frequent verzuim wordt

gegeven dat medewerkers door het thuiswerken meer regeimogelijkheden werk

prive baians en minder reistijd hebben waardoor zij zich minder snei ziekmeiden

Oftewei de noodzaak om je ziek te melden is lager geworden Daarnaast zorgt de

mogelijkheid om zorgverlof op te nemen voor minder ziekmeidingen Ook het

gebrek van f siek contact maakt dat men eikaar minder snei aansteekt Het is wei

mogeiijk dat mensen nu doorwerken terwiji ze niet goed functioneren Dit wordt

minder snei opgemerkt waardoor mensen wellicht over hun grenzen gaan Veel

leidinggevenden maken zich wei zorgen over het weizijn van sommige
medewerkers zoais alleenstaanden medewerkers met jonge kinderen of

medewerkers met een kieine ieefruimte wanneer de coronacrisis nog langer duurt

Het stabieie iangdurig verzuim tijdens de coronacrisis is te wijten aan een

natuuriijke baians tussen enerzijds medewerkers die ai ziek waren of zijn geworden
door o a corona en anderzijds medewerkers die in deze periode zijn gere

integreerd of waarvoor een andere passende opiossing is gevonden De meningen
over de invioed van de huidige situatie van thuiswerken op de re integratie
verschiiien Voor sommige medewerkers is re integratie in deze tijd iastiger omdat

fysiek contact met coilega s en de ieidinggevende wordt gemist maar een kieine

meerderheid geeft aan dat medewerkers ook baat hebben bij het digitaai re

integreren Thuis zijn er minder prikkels waardoor medewerkers zich beter kunnen

concentreren en dingen weer rustig kunnen oppakken Ze ervaren weiiicht ook

minder controie of druk vanuit coiiega s dan wanneer ze op kantoor re integreren

De opvattingen of het thuiswerken in coronatijd inzichten heeft gegeven die

waardevol zijn voor de toekomst verschiiien ook Veel betrokkenen geven aan dat

de flexibiliteit van het thuiswerken door een groep als positief wordt ervaren en dat

zij het werken in een hybride vorm willen vasthouden na corona Voor een andere

groep werkt het thuiswerken minder

7 2 De coronacrisis vraagt om nieuwe en andere maatregelen rond verzuim

De coronacrisis heeft invioed op de uitvoering van de eerder ingezette

preventie maatregelen waarbij sommige maatregelen stil zijn komen te liggen De

situatie vereist dan ook nieuwe of aangepaste maatregelen en deze bijsturing is ook

terug te zien bij de organisatieonderdeien Zo hebben ze allemaal nieuwe digitale
initiatieven ontwikkeld om met coilega s in contact te blijven omdat men eikaar niet

meer spontaan fysiek tegenkomt Een aantai betrokkenen geeft aan dat het
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contact tussen collega s onderling en tussen leidinggevende en medewerker juist
beter frequenter is geworden Dit helpt bij de preventie van verzuim maar ook bij
de repressie

Daarnaast zijn maatregelen genomen om het thuiswerken beter te faciliteren zoals

het aanbieden van ICT faciliteiten en compensatie uren Bovendien wordt meer

gebruik gemaakt van nu digitale inloopspreekuren of preventief advies van de

bedrijfsarts en wordt de BMW er vaker opgezocht Ook O P heeft diverse nieuwe

instrumenten opgesteid om de leidinggevenden van de onderdelen te

ondersteunen bij de uitvoering van hun taken in de coronaperiode

Tot slot is aangegeven dat het goed is om als Financien maar voorai voor het eigen
onderdeel beleid te maken omtrent het hybride werken voor de periode na Corona

Hybride werken wordt als positief gezien mits er gekeken wordt naar de behoeften

van verschillende medewerkers en in de gaten gehouden wordt dat thuiswerkers

verbonden blijven met de organisatie

28 van 35 | Onderzoeksrapport ziekteverzuim Ministerie van Financien



8 Verantwoording onderzoek

8 1 Werkzaamheden en afbakening

Het onderzoek heeft betrekking op de storing mechanismen en de maatregelen op

het terugdringen van het ziekteverzuim bij de onderdelen diensten ressorterend

onder de beleid DG s en het p SG cluster van het Ministerie van Financien De DG s

zelf zijn niet in het onderzoek betrokken

Vlak voor aanvang van ons onderzoek heeft de opdrachtgever in verband met de

ontviechting besioten het onderzoek voor de BDT te temporiseren tot het tweede

kwartaal van 2021

Op basis van de door de afdeling O P van de Directie Bedrijfsvoering onderdeel

p SG cluster opgeleverde ziekteverzuimcijfers per onderdeei is op objectieve wijze

een selectie gemaakt van de in dit onderzoek te betrekken onderdelen Van elk

cluster zijn de best en slechts scorende onderdelen op het gebied van ziekteverzuim

geselecteerd

Dit resulteert in de volgende onderdelen diensten die in het onderzoek zijn

betrokken

DGFZ

DIRECTIE ALGEMENE FISCALE POLITIEK

DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN

SG Cluster

DIRECTIE DOMEINEN ROERENDE ZAKEN

AUDITDIENST RIJK

HFD DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

D G RIJKSBEGROTING

INSPECTIE RIJKSFINANCIEN

RIJKSACADEMIE

D G GENERALE THESAURIE

AGENTSCHAP

DIRECTIE FINANCIELE MARKTEN

De gekozen selectiemethode maakt dat de ADR een van de deelonderzoeksobjecten
is en ook de uitvoerder van deze opdracht Om de objectiviteit te waarborgen zijn
extra beheersingsmaatregelen getroffen

Naast de bovengenoemde onderdelen zijn de bedrijfsarts de REA en de eigenaar
van het proces ziekteverzuim werkzaam bij de afdeling O P in het onderzoek

betrokken

Het veldwerk interviews bij BDT heeft in het derde kwartaal van 2021

plaatsgevonden Op basis van de door het SSO O P opgeleverde

ziekteverzuimcijfers per onderdeel is op dezelfde wijze als bovenstaand een selectie

gemaakt
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Dit resulteert in de volgende onderdelen diensten bij de BDT die in het onderzoek

zijn betrokken

CENTRUM VOOR FACILITAIRE DIENSTVERLENING

GROTE ONDERNEMINGEN

MIDDEN EN KLEINBEDRUF

SSO ORGANISATIE EN PERSONEEL

TOESLAGEN TEAM VRAAG

DOUANE

Naast de bovengenoemde onderdelen zijn bij de BDT de bedrijfsarts de REA een

tactisch adviseur O P en een senior HR adviseur O P in het onderzoek betrokken

Het totale onderzoek is verricht door het houden van ongeveer 35 interviews en

waar nodig het bestuderen van documenten Van de interviews zijn verslagen

gemaakt die voor hoor en wederhoor zijn afgestemd met de geinterviewden

Daar waar in het rapport bevindingen worden vermeld over een specifiek onderdeel

van Financien betreft dit slechts een beeld op basis van een beperkt aantal

interviews bij dat betreffende onderdeei

8 2 Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing Dit onderzoek

verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of condusie omdat het een

onderzoeksopdracht betreft en geen controle beoordelings of andere assurance

opdracht Als hier wel sprake van was geweest dan zouden we wellicht andere

zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening
van de interne auditfunctie bij de rijksdienst Daarbij hoort ook een steisel van

kwaiiteitsborging Een onderdeei daarvan is dat er een onafhankelijke

kwaiiteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht

8 3 Verspreiding rapport

IpSG is eigenaar van dit rapport Dit rapport is

primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn

overeengekomen Hoewel het rapport de context van het onderzoek zo goed

mogelijk probeert te beschrijven is het mogelijk dat iemand die de context niet

volledig kent de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld

De opdrachtgever

In de ministerraad is besioten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de

Auditdienst Rijk ADR een rapport heeft geschreven het rapport binnen zes weken

op de website van de rijksoverheid plaatst tenzij daarvoor een uitzondering geldt
De minister van Financien stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op

www rijksoverheid nl
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9 Ondertekening

Den Haag 29 maart 2022
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Managementreactie ADR onderzoek verzuim Uw rapport van

9 november 2021

Beste

De Auditdienst Rijk ADR is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de

huidige sturing op verzuim en de bijdrage van ingezette acties om het

ziekteverzuim binnen Financien terug te dringen en verbetersuggesties op te halen

De ADR beschrijft de bevindingen op basis van het onderzoek maar verbindt hier

geen conclusie of aanbevelingen aan Deze bevindingen kunnen dienen voor

reflectie op de huidige situatie en mogelijk aanknopingspunten identificeren voor

verandering

Ik heb met belangstelling kennisgenomen van de bevindingen van de ADR die voor

mij herkenbaar zijn In deze managementreactie ga ik met name in op de

hoofdbevindingen die door de ADR in de managementsamenvatting worden

gegeven

Sturing op verzuim

De ADR stelt vast dat de Verbaannorm een aantal jaar achtereenvolgens is

oversch reden

De Verbaannorm vjordt bij het beleidsdepartement bij het opstellen van de

jaarplanaanschrijving als streefwaarde gehanteerd DG Directies met een

verzuimpercentage voortschrijdend jaargemiddelde boven de Verbaannorm per

31 okt stellen zich ten doel het verzuim voor het komende jaar met 1 punt te

verminderen of zoveel minder dan 1 als nodig is om de Verbaannorm te halen

Een DG Dir heeft de ruimte om onderbouwd af te wijken van de gestelde norm Bij
de DG Belastingdienst formuleren de directies zelf een streefcijfer welke niet direct

gekoppeld is aan de Verbaannorm maar in perspectief wordt geplaatst van het

verzuimpercentage van het voorgaande jaar In het verlengde daarvan worden

nadere plannen uitgewerkt om het verzuim terug te dringen Deze plannen kunnen

zowel betrekking hebben op curatie mensen in het verzuim als preventie
voorkomen dat mensen uitvallen In de P C cyclus wordt hierop gemonitord Het

doet mij deugd dat het Ministerie van Financien op deze aspecten stappen zet Het

is belangrijk hierbij focus te houden en concrete doelen te stellen
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De ADR stelt vast dat de sturing is gefocust op het individuele niveau casus en op
de individueie preventie van verzuim In het veriengde hiervan meiden veei

onderdelen aandacht te besteden aan het verlagen van de werkdruk in relatie tot

herstelbehoefte en of het verhogen van werkplezier Om de initiatieven op gebied
van preventie zowel de stressoren in het werk zoals werkdruk en te weinig

hersteitijd maar ook de positieve aspecten zoais autonomie te versterken acht ik

het van belang om ook verder te kijken naar de resuitaten van het MO dat recent is

afgerond o a op gebied van werkdruk hersteibehoefte en beviogenheid en deze

met de verzuimdjfers te verbinden Zo krijgen we ais ministerie beter zicht op wat

aspecten zijn in het werk die mogelijk leiden tot verzuim

Opvolging gedane aanbevelingen suggesties
Ik zie dat een aantal van de gedane aanbevelingen en suggesties gaan over

standaard processtappen en dienstverlening van zowel OenP SSO OenP ais UBR en

De Arbodienst Arbodienstverlener Beiastingdienst Douane en Toesiagen

Frequenter communiceren hierover in de HR Flits Beleidsdepartement en de

Management Update Beiastingdienst Douane en Toesiagen voor leidinggevenden
zie ik dan ais quick win Daarnaast zal ik de gedane suggesties iaten meenemen in

de periodiek aangeboden verzulmtrainingen en de verzuimhandleiding voor

leidinggevenden Beleidsdepartement en het aanbod rondom verzuim op het

Serviceplein Beiastingdienst Douane en Toesiagen
Ook zai er in 2022 nader worden gekeken naar het effect van COVID op het verzuim

en op de continulteit van de werkprocessen
Flet onderzoek richtte zich op het totale Ministerie van Financien inclusief

Beiastingdienst Douane en Toesiagen Dit ADR onderzoek wordt in 2022 opgevolgd
door een vervolgonderzoek waarin kennis vanuit de arbodiensten en actuele

wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om het inzicht te vergroten Flierbij
worden best practices vanuit vergeiijkbare organisaties gebruikt om aanvuiiend

handelingsperspectief te bieden

Met vriendelijke groet

pSG

pSG
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