Training

Effectieve Verzuimbegeleiding en Re-integratie
2 Dagen
Ziekteverzuim is in eerste instantie natuurlijk vervelend voor de
persoon zelf. En als organisatie merk je een verhoging van de
werkdruk en de mogelijke inzet van personele vervanging, met als
gevolg hoge kostenposten. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen?
En wat staat je te doen als ziekteverzuim arbeidsverzuim blijkt te zijn?
Dan is deze training uitstekend geschikt voor jou.
Tijdens deze waardevolle training wordt concreet en praktisch
ingegaan op de vraagstukken die van belang zijn. Hiermee breng je je
verzuimbeleid naar een hoger niveau.

Resultaat

Programma
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Je krijgt inzicht in de verschillende soorten verzuim
Je leert gesprekstechnieken om verzuim beter te beïnvloeden
Je hebt inzicht in hoe je verzuimcijfers interpreteert
Je weet hoe je kunt omgaan met de reacties en mogelijke
weerstand van verzuimers
• Je hebt kennis van diverse interventies die bijdragen aan een
passende werkhervatting
• Je kunt een effectief verzuimgesprek voeren
• Je leert per vorm van verzuim een plan van aanpak te ontwikkelen

Doelgroep
Deze training is geschikt voor leidinggevenden, P&O’ers en iedereen
die met verzuim te maken heeft.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve
ICM-leeromgeving en vindt een online intake plaats. Hierin breng
je persoonlijke leerdoelen in kaart, voor jezelf én voor de docent.
Deze leerdoelen staan centraal tijdens de bijeenkomsten. Op de
leeromgeving vind je bovendien waardevolle kennisvideo’s om je
inhoudelijk voor te bereiden.
Onder inspirerende leiding van een ervaren professional leg je
tijdens de training de relatie tussen de theorie en je eigen casussen
uit de praktijk van verzuimmanagement. Je wordt nadrukkelijk
verzocht je eigen casuïstiek mee te brengen naar de training. Werken
met je eigen casuïstiek verhoogt je rendement van de training
aanzienlijk. In praktijkgerichte rollenspellen werk je actief aan je
gespreksvaardigheden in de diverse verzuimbegeleidingsgesprekken.
Als afsluiting stel je een persoonlijk actieplan op, dat je ondersteunt bij
het toepassen van het geleerde in je praktijk.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Investering
De investering bedraagt € 1.095.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.
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Effectieve verzuimbegeleiding
Wet Verbetering Poortwachter
Vormen van ziekteverzuim en begeleidingsvormen
Balans tussen belastbaarheid en draagkracht
Interventies om werkhervatting te bevorderen
Omgaan met weerstand van verzuimers
Effectieve gesprekstechnieken
Ingaan op telefonische ziekmeldingen en opvolgen met
vervolgafspraken en -acties
Het zeven-vragenplan voor het verzuimgesprek
Ontwikkelen van een plan van aanpak tot werkhervatting
Claimbeoordeling en re-integratiebegeleiding
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 7 jun – vr 14 jun 2019
Training: wo 2 okt – wo 9 okt 2019
Training: vr 17 jan – vr 24 jan 2020
Training: wo 8 apr – wo 15 apr 2020
Training: vr 19 jun – vr 26 jun 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/evb
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

