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Onze essentie? Konsilo is een betrouwbare, luisterende #partner die het 
#betaalbaaralternatief is. Kom thuis bij “chezKonsilo”.

Thema’s

• Welzijn op het Werk –
Duurzame inzetbaarheid

• Absenteïsmebeleid

• Kwaliteit

• Milieu

Vormen

• Opleiding (IC-Open)

• Begeleiding – coaching (groep & 
individueel)

• Online & blended begeleidingen

• PA@interim

+32 (0) 497 - 473539 (Pascal Meyns) – info@konsilo.be – www.chezkonsilo.org

mailto:info@konsilo.be
http://www.chezkonsilo.org/


Opleiding

• Maatsch. assistent

• Master Filosofie 

• Prev. Adviseur N1

• Postgraduaat HR

Prof. 
hobby’s

• Aanwezigheidsbeleid

• Realiseren van 
financiële KPI’s
(kostreductie)

• Legal Compliance

• Peter VOKA (PLATO)

• Bestuurslid Prebes

Fier op…

• Preventiekronkels

• HR, management en 
preventie 
samenbrengen 

+32 (0) 497 - 473539 – pascal@konsilo.be – @pmeyns – http://preventiekronkels.wordpress.com

mailto:pascal@konsilo.be


Opleiding

• Burgerlijk ingenieur 
scheikunde 

• Preventieadviseur N1

• Lead Auditor ISO9001

• Lead auditor OHSAS18001

Specialiteiten

• Structuurbrenger en 
klankbord

• OHSAS18001 / ISO 45001 / 
DRBS

• ISO 9001

• ISO 14001

• (Strategie voor de) 
risicobeoordeling

• Legal Compliance

• Interne audits

• 5S

Fier op…

• Blog “Preventiekronkels”

• Auteur “Preventie. Hoe doe 
je dat?”

• Systemen die “draaien”

+32 (0) 497 - 473538 – myriam@konsilo.be – @konsilo – http://preventiekronkels.wordpress.com

mailto:pascal@konsilo.be
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1. Vooraf: KSF 

Wil je slagen in de toepassing van wat we vandaag 
zien? Dan….

▪ Moet je organisatie er klaar voor zijn: directie, sociale 
partners, IPA, HR, …

▪ Moet HR je toelaten in “hun domein”

▪ Moet de timing goed zitten 

▪ Moet je het juiste “level” kiezen en afwerken

6

Ga niet te snel ! 

Alles heeft zijn momentum !



1. Vooraf: Plaats in HR - model van Ulrich
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1. Vooraf: rol CPBW-sociale partners?

– Afhankelijk van type CPBW
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Formalistisch

Combatief-

ideologisch

Constructief

……



1. Vooraf: rol CPBW-sociale partners?

Geneigd te stellen “Wel” of “Niet” te 
betrekken bij:
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- Rapportage cijfers 
(barometer)

- Rapportage van sommige 
gerealiseerde acties

- “informeren om juiste 
mindset te bevorderen”

- Ook: “mentaal 
voorbereiden op next steps”

- Niet betrekken bij KPI-
setting

- Niet betrekken bij de te 
nemen stappen

- “initiatiefrecht behouden 
om wendbaar, flexibel en 
onafhankelijk te zijn in trial 
and error” ( bv te strakke 
bedrijfs-cao of AR)



1. Vooraf: zelftest

▪ Wat is je FG? Hoe sta je daarmee tov je 
sector of België?

▪ Wat is je absenteïsme %?

▪ Wat is je turnover %?

▪ Kun je een kaart tekenen van je bedrijf, 
zoals een geluidskaart, maar dan FG-
Absenteïsme-Turnover?

10



1. Vooraf: doel van deze sessie

1
• Focus op Welzijn

2
• Focus op de organisatie

3
• Focus op Output/added value
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Wat wil ik bereiken vandaag?

Extraatje sensibiliseren IPA: “dit is wat we ook gaan doen in de toekomst.”



2. WOW ? WOW !
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75% Belgische 

arbeidsmarkt 

(“werknemers”) 

=

Tertiaire sector

Arbeidsveiligheid

Arbeidshygiëne

Verfraaiing

Milieu

Ergonomie

Gezondheid

Psycho

Weg/Geg van 0,02% geen uitzondering



2. WOW ? WOW !
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1. Abs/re-int.

2. Oudere WN

3.  Gezondh. Prom

Bron: eindejaarsvraagjes Konsilo
(http://www.chezkonsilo.org/eindejaarsvraagjesresultaten)



2. WOW ? WOW !

Waarom ik niet over CAO104 wil spreken
▪ Denigrerend

▪ Betuttelend

▪ Secundaire/tertiaire preventie

▪ Politiek beladen (OR)

14



3. De Kanarie in de koolmijn

1. Primaire preventie

Kanarie is “detectiesysteem” onwelzijn

2. Collectieve primeert

“Organisatie weerbaar maken” als prioriteit

Absenteïsme/turnover zijn “kanaries”, of heel 
“vroege barometers”

15



3 De kanarie in de koolmijn

WELZIJN Op Het WERK
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Ongevallen = 

zichtbaar, “evident”

Onveilige situaties / Incidenten  

/ bijna-ongevallen 

Turnover en Absenteïsme als 

indicatoren

Primaire preventie



4. Facts & Figures: België, verzuim

– Vooral onder invloed van langdurig (+1j) verzuim

– Kort (<1m) en middellang (1-12m) blijven stabiel

– Frappant: vooral 30-34-jarigen vaker langdurig ziek 
(+21% tov 2015) 
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7,39% in 

eerste helft 

2016
Stijgende tendens

Noot: Alle cijfers in dit punt 4 zijn afkomstig van de whitepapers van Securex



4. Facts & Figures: België, verzuim

Risicogroepen langdurig ziek:

- 60-64 jarigen (17%)

- >21 jaar anciënniteit (8,29%)

- >1000 WN (5,29%)

- 40-59% deeltijds (4,42%)

- Arbeiders (4,38%)

- Henegouwen (4,2%)

Gemiddelde alle sectoren: 2,84%
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Risico-PC’s langdurig ziek:

- Beschutte en sociale werkplaatsen 
(11,8%)

- Vrij onderwijs (8,35%)

- Schoonmaak (7,7%)

- Textiel (7,6%)

Belangrijkste redenen:

- Vergrijzing

- Chronische stress 

(gebrek werk op maat en autonomie)

Belangrijkste medische redenen:

- Bewegingsapparaat (32% - 41%)

- Psychische probl. (13% - 25%)

(% afwezigheden - % afwezige dagen)



4. Facts & Figures: België, verzuim

frequentie en afwezigen:

Relatief stabiel over de jaren heen

Afhankelijk van “sterkte griep”

=> Sterk individueel op te volgen ! (Bradford – ranking in 
absoluut of percentiel)
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1,06 52,67%



4. Facts & Figures: België, verzuim

Risicogroepen kortlopend ziek:

- veel vrouwelijke WN (56% afwezigen)

- Veel jongere WN (55%)

- >1000 WN (+60%)

- Arbeiders +35-jaar (4,42%)

- Maandagen (in januari en februari)
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4. Facts & Figures: België, verzuim

Vakmedianet over werkdruk (Arbo, Nl):

▪ 65% werkgevers heeft geen plan van aanpak 

▪ 70% werkgevers neemt geen of ad hoc maatregelen

▪ 80% evalueert beleid niet
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Emotionele werkbelasting: 

invloed op duur en 

frequentie verzuim

Fysieke werkbelasting: 

invloed op duur verzuim

Gebrek aan variatie: invloed 

op langdurig verzuim

Veel en goede communicatie: 

dalend verzuim

Empowerment (zelfbeslissing over het uit te voeren 

werk, hebben van competenties, …): minder verzuim



4. Facts & Figures: België, verloop

Vrijwillig verloop

– Meer dan 30d contract, effectief gewerkt

– Privé-sector

– Excl. Interim, student, freelance, (brug)pensioen
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….% in 2015
Stijgende, dalende, 

stagnerende tendens?



4. Facts & Figures: België, verloop

“ingecalculeerd verloop”

– Tijdelijke contracten die aflopen

– Verdubbeling tov 2014

– Enorme impact op welzijn (onzekerheid weegt op tijdelijke en vaste)

– Enorme impact op veiligheid (continuïteit, ervaring, kennis)
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42,33% in 

2015 Sterk stijgende tendens



4. Facts & Figures: België, verloop

“vergrijzing doet verloop dalen”

– Brugpensioen afbouwen

– Pensioenleeftijd optrekken

– Halvering tov 2014 (14,74%)

– Enorme uitdagingen voor Welzijn op het werk
24

7,58% van 55+ 

“verloopt”in

2015
Sterk dalende tendens



4. Facts & Figures: België, verloop

“vergrijzing doet verloop dalen”

– Belg streeft niet naar veel mobiliteit

– Opleidingsbeleid en levensloopbeleid moet hier rekening mee houden

(meekunnen en mee willen)

– Interne mobiliteit als deel oplossing?

– Of… 25

6de laagste 

verloop in EU
Goed signaal? 

Griekenland, Italië, 

Portugal, Frankrijk, 

Slovenië en Kroatië 

“doen beter”



4. Facts & Figures: België, verloop
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2/3 WN heeft 

teveel stress

13% is actief 

geëngageerd 

als WN

“Angst” en “geen perspectief” 

belangrijkste redenen om niet 

te veranderen

?



4. Facts & Figures: België, verloop

Anciënniteit: 

<3j : 8,5 à 9%

>21j: 0,65%
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Mannen = vrouwen

Arbeiders > Bedienden

Provincie Antwerpen 

hoogste (7,02%)

Parttimers (5,67%) 

verlopen vaker dan 

fulltimers (4,62%)

Jongeren (<25j) 11,55%, 

veertigers nog 2 à 3%

KMO <10wn: 6,42%

KMO 100-199wn: 2,67%

PC textiel: 0,72%

PC kleinhandel voeding: 8,04%



4. Facts & Figures: wat verzamelen?
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“Cijfers”

“Employee champion” (meningen, 
ervaringen, behoeften, …) mbv

diepte-interviews  

Hard data

Soft data



4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 

Focus op je doel !

Autorijden op een glad weg?

Kijk naar waar je wilt rijden, niet naar de hindernis ! 
29
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Doel? 

Absenteïsme Turnover

Aanwezigheid Retentie

Uitingen van “Onwelzijn” tegengaan 

door 

focus op uitingen van Welzijn 

4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 



Het is mogelijk om:
1. Engagement te verhogen én tegelijk gezondheid/geluk 

te verlagen

2. Geluk/gezondheid te verhogen en tegelijk 
productiviteit of engagement te verlagen

Doel ! 
Realistisch engagement verhogen

Zwart en grijs verzuim minimaliseren

Wit verzuim: re-integratie/terugkeer faciliteren

Turnover “gezond” houden (cfr ‘restrisico’)
31

4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 
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Wit

Focus op goede terugkeer 

Grijs

“Keuze werknemer” 

beïnvloeden

MAXIMALISEREN: Motivatie en engagement

Zwart

Via kennis bestrijden

4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 
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Verzuim is een 
keuze ! Tact en 

voorzichtigheid 
nodig !

“Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”, leende ik bij Jan Vandevelde. Waarvoor dank.

4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 



Ruime definitie “aanwezigheid”:

TURNOVER

Begrip “Absenteïsme” kan moeilijk turnover 
incorporeren… 

Cfr Weg vs Geg? Forfait van “7500” dagen?
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4. Doel: duurzame geëngageerde aanwezigheid 



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 

– Ability : accent op (fysieke) gezondheid

– Agility : accent op psychische (engagement, 
veerkracht, betrokkenheid, 
talentontwikkeling)

Bruikbaar ihkv langer werken, duurzaam 
werken en re-integratie

Geeft duidelijke tijdsdimensie mee
35

Ability - Agility



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 
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Ontspannen 

werk

Uitdagend 

werk

Stressvol 

werk

Eenvoudig 

werk

Taakeisen

R
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Te simpel voorgesteld?

• Hoge werkeisen leiden tot uitputting 

(stess-gezondheid)(uitputtingsproces)

• Energiebronnen leiden tot motivatie en 

productiviteit (motivationeel proces)

 Uitputting-Energiebron: dualiteit bestaat, 

maar niet absoluut en factor tijd te 

weinig in kaart gebtracht

 Biedt denkkader bore-out

 Globaal: 1-voudig bruikbaar model

Karasek: Demand-Control-Model



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 

• Dissatifiers “hygiënefactoren”
• Eerste level BeThere

• Zorg dat het in orde is, kanaries reageren er op

• Salaris, fysieke werkomgeving, relaties met collega’s en 
HL,…

• Satisfiers “Motivatiefactoren”
• Tweede en derde level BeThere

• Promotie, opleiding, erkenning, groei, 
competentieontwikkeling, “iets bereiken”, …

37

Herzberg, 1959



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 

– A: omstandigheden, voorwaarden, organisatie, inhoud

– 5de A = interpersoonlijke relaties (arbeidsverhoudingen)

– Sterk gelinkt aan KB en dus aan “onvrijblijvendheid”

Sterke link aan “procedures KB” 

Gepolitiseerd

Conclusie: bruikbaarheid gereduceerd 

38

5 A’s



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 

Verbeteridee: output direct koppelen aan te ondernemen 
actie die de organisatie versterkt. 
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Basisidee is goed: 

- Lijst met “indicatoren” 

- Voorspellende signalen 
(bv eerdere afwezigheden, 
…)

- Niveau vd organisat

Geen acties aan gekoppeld

Vage output

Herkomst (FOD) 
(“politioneel vingertje”)

Knipperlichtenmethode



5. Bruikbare methodieken/Denkkaders 

• Mobiliteitproblematiek

• Economische context (leningen, …)

• Scheiding

• Jonge kinderen

• …

Heel groot deel absenteïsme en verloop 

gelieerd aan privé-redenen (securex: tot 50%)

40

Levensfasen en Life-events



6. KPI’s

Hoe KPI’s zetten?

2 basispunten in de visie:
▪ De mature organisatie maximaliseert zijn menselijk 

potentieel op een positieve wijze, waarbij iedereen in 
een structuur gezet wordt waar van ieder gevraagd 
wordt zich matuur te gedragen. Te geven en te nemen. 
Met een maximaal welzijn als gevolg.

▪ Openheid, duidelijkheid, correctheid zijn hierbij de 
kernbegrippen

41



6. KPI’s

▪ Absenteïsme en turn over zijn perfect 
meetbaar: 

– In organisatie

– In sector

– In land

– In departementen, en groepen mensen

42



5. KPI’s

▪ Absenteïsme en turnover zijn perfect  
differentieerbaar en berekenbaar (in Eur)

▪ Verbaannorm 
(terminologie vertaald naar België door Konsilo)

– % per leeftijd en opleidingsniveau

– Nederlands gevalideerd model

– Startpunt België:
▪ Nederlandse cijfers

▪ Sectorcijfers indien beschikbaar

▪ Bedrijfscijfers “as is”

– Targetbepaling: Nederland of %-reductie van eigen cijfers…
43



5. KPI’s

Verbaannorm, vertaling opleidingstermen naar België (Konsilo)
44

Verbaan

15-

24jaar

25-

34jaar

35-

44jaar

45-

54jaar >54jaar

LO 3,0 5,0 5,5 6,0 7,0

Beroepsonderwijs 2,5 4,5 5,0 5,5 6,0

Secundair/technisch 

onderwijs 2,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Hoger onderwijs "bachelor" 2,0 3,5 4,0 4,0 5,0

Master 2,5 3,0 3,5 4,0



6. KPI’s

▪ Verbaan - Belgische vertaalslag (Konsilo)

▪ Verbaan: bereken je GAP 

(in aantal, % of €):

– Verbaan - Realiteit

– België – jouw organisatie

– Sector – jouw organisatie

45



6. KPI’s

▪ Turnover-variant:

– Bereken je totalen of % (afh. Bedrijfsgrootte)

– Bereken je evolutie

– Volg op mbv kwalitatieve interviews: 
waarom vertrekken bepaalde profielen?

46



6. KPI’s

▪ Meten en inventariseren

– Screening cijfers

– Screening beleidstools op aanwezigheid en kwaliteit

– Turnover: a train may hide another train, 

▪ Benchen: Kennen, Afzetten tegenover 

(tijd, land, sector)

▪ Realisme, soms is behouden van wat is een 
overwinning.

47

Hoe je KPI’s bepalen?



6. KPI’s

Analyse

Evaluatie

TO DO (direct)

Jaarplanning

Meerjaarplanning
(prioretisering en doelen 
vertalen naar 
actieplannen)

48

“lean implementation”: 

cfr de lerende organisatie, snel van start gaan met “iets” en 

constant evalueren-bijsturen

DRBS-filosofie:



Onze benadering…

BeThere©, 

aanwezigheidsgids met opdrachten

49



7. BeThere©: aanwezigheidsgids

50

Be There© !

Aanwezigheidsgids mbv opdrachten

3 levels van telkens 20 key-opdrachten

Level 1

Knowing & 

Follow-up

Level 2

Drawing the 

lines & 

moving 

forward

Level 3

Guiding & 

inspiring

Dir/Kader HL ALL



7. BeThere©: aanwezigheidsgids

▪ Key opdrachten:

– Iedere opdracht is een discussie-moment, 
evaluatie-moment en aanzet tot mini-
project. 

– Een DIY-traject door een kernteam te volgen 
voor de organisatie: bepaal acties en owners
nav elke vraag !
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Geen gratuite enquête

Wel een aanzet tot actieplan



7. BeThere©: aanwezigheidsgids

Twee groeilijnen doorheen de levels:

52

Groei van 

eenzelfde 

type opdracht 

doorheen de 

levels

Nieuw thema, 

specifiek voor 

een level



7. BeThere©: aanwezigheidsgids

▪ Opdrachten in 5 categorieën:

– Aanwezigheid: meten, opvolgen, 
communicatie

– Aangepast werk – Ability

– Maturity (van de organisatie)

– Leadership

– Lifelong challenging – Agility

53



Onze aanbevolen stappen

▪ Stel een werkgroep samen

▪ Beginsituatie vastleggen

▪ Ownership per opdracht definiëren

▪ To do’s per opdracht vastleggen

▪ Vooruitgang monitoren (last step – next 
step – obstacles)

▪ Overstap naar next level: bepalen 
moment door de groep

54
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7. BeThere©: aanwezigheidsgids – Level 1

Level 1 - Knowing & Follow-up

De directie verzamelt een duidelijk beeld van de situatie, 
zowel cijfermatig als bestaande algemene afspraken en 
procedures. Dit bestaande wordt optimaal opgevolgd.

Doel: procedures en werkinstrumenten – inventaris en 
uitbouw

Betrokkenen: directie en hoger kader

55



7. BeThere©: Level 1 - Opdracht 2

▪ Ontwerp een dashboard voor het verzuim binnen de organisatie, hou hierbij 
rekening met: 

– langdurig verzuim (>12maand), middellang verzuim (>1maand, 
<12maand),kortdurend verzuim (<1maand)

– andere voor jouw organisatie relevante parameters, zoals bijvoorbeeld: 
leeftijd, anciënniteit, afdeling, scholingsniveau, zwart-grijs-wit verzuim, 
periode van het jaar, …

▪ Voorzie in een gestructureerde en terugkerende manier van updaten en 
rapporteren van deze cijfers aan de directie en de hiërarchische lijn

▪ Bepaal een updatefrequentie voor dit dashboard

▪ Duidt een owner aan voor dit dashboard

56

“Typisch Level 1”

VOORBEELD



7. BeThere©: aanwezigheidsgids – Level 2

Level 2 – Drawing the lines & moving forward

De directie communiceert over de toekomst en betrekt de HL 
in de optimale uitbouw & realisatie van het beleid.

Doel: procedures en werkinstrumenten –
(her)implementatie, theorie in praktijk brengen

Betrokkenen: directie, hoger kader, hiërarchische lijn
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7. BeThere©: Level 2 – Opdracht 3

▪ Bepaal een visie op:

– re-integratie na een langdurige afwezigheid of ongeval

– omgang en rol van de controle-arts en arbeidsgeneesheer

▪ Bepaal een afdeling of functie die owner wordt van “dossiers” (informatieve 
vragen, legal vragen, begeleiding leidinggevende en medewerkers, …) op dit 
gebied. 

▪ Bepaal of de kennis en kunde op dit moment afdoende is bij deze owner, en 
zet indien nodig de nodige stappen om tekorten weg te werken.

▪ Stel een plan van aanpak op m.b.t. updaten/ontwerpen procedures, 
communicatie policies, opvolgen wetgeving terzake,… 

58

VOORBEELD



7. BeThere©: aanwezigheidsgids – Level 3

Level 3 – Guiding & Inspiring

Iedere medewerker is volledig mee met het verhaal. De 
laatste mile wordt uitgetekend en aangevat.

Doel: met plezier komen werken, ongeacht je functie, leeftijd 
of levensfase.

Betrokkenen: Iedereen

59

Doe dit niet “te 

vroeg”, timing !



7. BeThere©: Level 3 – Opdracht 11

▪ Stel een policy inzake « demotie » op. Medewerkers die hun taken te zwaar 
of « te groot » vinden, kunnen in overleg een stapje terug doen. Dit kan in 
aantal uren, in verantwoordelijkheden of in taken zijn. 

– Hou in deze policy rekening met het feit dat een demotie ook gevolgen 
heeft voor verloning.

– Overleg deze policy met de sociale partners en communiceer ze breed 
met de gehele organisatie. 

– Je insteek bij dit alles is zorgend en warm. Het is in geen geval een 
besparingsinsteek die primeert.

– Bepaal een evaluatiemoment binnen 6, 12 en 18 maanden om het werken 
met demotie te evalueren en bij te sturen, met feedback van de sociale 
partners en medewerkers die kozen voor een demotie-traject. 

– Duidt een owner voor « demotie-trajecten » aan.

60

VOORBEELD



Onze aanbevolen stappen

▪ Stel een werkgroep samen

▪ Beginsituatie vastleggen

▪ Ownership per opdracht definiëren

▪ To do’s per opdracht vastleggen

▪ Vooruitgang monitoren (last step – next 
step – obstacles)

▪ Overstap naar next level: bepalen 
moment door de groep

61

L
aa

t 
je

 o
n
d
er

st
eu

n
en



Wil je een DIY-traject of begeleiding opstarten? Dat kan !

Ga naar onze webshop op: 

www.chezkonsilo.org

BeThere©

62

http://www.chezkonsilo.org/
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Onze essentie? Konsilo is een betrouwbare, luisterende #partner die het 
#betaalbaaralternatief is. Kom thuis bij “chezKonsilo”.
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