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 Loyalis Academie 
Training Verzuimgesprekken voeren

Waarom de training Verzuimgesprekken voeren?
Verzuim en verzuimbegeleiding vinden we een gedeelde verantwoordelijk heid van werkgever en werknemer. 
De focus ligt op inzetbaarheid in plaats van op verzuim. Het gedrag en de keuzes van zowel medewerker als 
leiding gevende hebben veel invloed op verzuim en het verloop ervan. Zo kun je de duur van verzuim vaak 
verkorten door snel actie te onder nemen. Bij voorkeur al voor de ziekmelding. Veel verzuim is zelfs helemaal 
te voorkomen met een juiste en tijdige aanpak.

Wat houdt de training in? 
De training ‘Verzuimgesprekken voeren’ heeft als doel om verzuim bespreek baar te maken en doeltreffend 
aan te pakken. In de training wisselen we speelse werk vormen af met stukjes theorie en de inzet van een acteur. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Oefenen met het voeren van een ziekmeldingsgesprek. Wat kun je wel en niet vragen?
• Aanpak en bespreekbaar maken van verzuim, rollen en verantwoordelijkheden.
• Welke soorten verzuimgesprekken zijn er? Voorbereiding, structuur en grondhouding. 
• Welke (basis)gesprekstechnieken zijn van toepassing? Welke vragen kun je stellen? 
• Oefenen met het voeren van verzuimgesprekken waarbij eigen ervaringen centraal staan. 

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/verzuimgesprek
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https://loyalis.nl/verzuimgesprek
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Loyalis, uw gids voor Inkomen & Zekerheid
Loyalis is dé specialist op het gebied van Inkomen & Zekerheid. 
We helpen u uw inkomen te beschermen bij onverwachte 
gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid. Maar liever nog 
zetten we in op het voorkomen van uitval. Door te investeren in 
de vitaliteit en kennis van mensen als ook in werkomgeving en 
-balans. Maar preventie écht goed aanpakken is een flinke klus. 
En een klus op maat. We hebben de expertise in huis om hierbij 
te helpen. Met meer dan 150 specialisten zijn we graag uw gids in 
de complexe wereld van de sociale en inkomenszekerheid.

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/verzuimgesprek

Voor wie?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden.

Wat levert de training op?
Samengevat levert de training dit op:

 U verbetert uw gesprekstechnieken. 
 U leert omgaan met frequent en preventief verzuim.
 U leert signalen van dreigend verzuim herkennen.
 U weet wat u kunt doen om verder verzuim te voorkomen.

Contact
 045 645 93 20 

consult@loyalis.nl
loyalis.nl/diensten
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