
Hoe gaat u het gesprek aan met
verzuimende medewerkers?
Mogel�k z�n er medewerkers die verzuimen en spreken jullie elkaar nu minder door de coronacrisis.
Door de hectiek van de dag is het begr�pel�k dat u hen niet als eerste uw aandacht geeft. Toch is het
belangr�k om deze medewerkers aandacht te geven. Zorg ervoor dat u voor hen klaar staat en het
gesprek aangaat. 
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Gespreksmodel

Werk 
Hoe heb je je werk de afgelopen t�d ervaren?
Waar kr�g je energie van t�dens het werk?
Wat vind je moeil�k in je werk?
Wat gaat er wel of juist niet goed op je werk?
Hoe is je relatie met collega’s/leidinggevende? Is de relatie veranderd door de
coronacrisis?
Wat vind je van jouw werkomgeving (cultuur, klimaat, sfeer)? Ervaar je voldoende
binding met je werk?
Heb je voldoende regelmogel�kheden in je werk?

W� hebben een gespreksmodel ontwikkeld met handvatten zodat u het gesprek aan kunt gaan met
verzuimende medewerkers. Het model bestaat uit vragen over de medewerker zelf, de thuissituatie,
het werk, over (sociale) activiteiten en het verzuim. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u
vragen over het gespreksmodel? Neem dan contact op met Stefan Adriaansen via 06 41 83 78 30
of Ingrid Lievens via 06 42 04 96 52. 

Thuis
Hoe gaat het thuis?
Kr�g je je huishouden naar jouw mening georganiseerd?
Kun je voor jezelf en anderen zorgen?
Lukt het je om meerdere dingen tegel�k te doen?
Heb je een gezonde leefst�l?
Is thuis een rustige plek voor jou?

Persoonl�k
Wat doet de coronacrisis met jou als persoon?
Welke leermomenten heb je hieruit kunnen halen?
Hoe schat j� je (werk)mogel�kheden in voor de toekomst?
Wat kun je doen in deze situatie?
Worstel je wel eens met jezelf? En zo ja, hoe reageer je dan?

Buitenshuis
Hoe is je relatie met vrienden/familie?
Word je gesteund?
Van welke hobby’s kr�g je energie? En hoe gaat dat op dit moment?
Heb je voldoende sport en ontspanning?
Ervaar je voldoende vr�e t�d?

Verzuim
Hoe gaat het met je?
Heb je het idee dat het beter met je gaat sinds jouw ziekmelding?
Heeft de coronacrisis invloed op jouw herstel?


