
Corona, verzuimpreventie en passend arbobeleid



• Corona, wat is de invloed op een 
werkgever

• Verzuimpreventie, hoe voorkom je dat 
medewerkers uitvallen

• Arbobeleid, welke stappen moeten 
ondernomen worden binnen het 
arbobeleid gerelateerd aan Corona
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Agenda



• Thuiswerken

• Quarantaine

• Financiële consequenties
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Corona
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Verzuimpreventie

Signalen van werknemers

Algemene kenmerken

• Vaker ziek

• Vaker geblesseerd

• Minder goed presteren

• Verandering van gedrag

Persoonlijke kenmerken

• Erg aanwezig zijn
- Bot, direct, vaak niet prettig samenwerken
- Trekken veel werk naar zich toe, meer dan ze aankunnen

• Terugtrekken
- Cynisch, perfectionistisch
- Worden onzichtbaar, stellen taken uit en halen doelen niet meer



• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

• Preventieve Zorg

• Bedrijfshulpverlening

• Verzuimbeleid

• Deskundige ondersteuning

• Psycho Sociale Arbeidsbelasting

• Preventief Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

• Voorlichting 

• Registratie van ongevallen

• Covid 19

• Evaluatie
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Arbobeleid



• Preventief Medische Onderzoek en Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek 
(PMO/PAGO)

• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

• Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
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Algemene meetinstrumenten



Het inschatten van alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf op verschillende gebieden. 

• Verplichting voor elke werkgever met personeel

• Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers welke gebruik maken van de branche 
erkende RI&E is toetsing niet verplicht
(www.rie.nl) 

• In alle andere gevallen is toetsing verplicht

• Betrokkenheid vanuit de preventiemedewerker en rest van het personeel. 

• OR heeft instemmingsrecht op instrument, manier van afname, RI&E en plan van aanpak 
en jaarlijkse bijstelling

• Verschil tussen maatwerk en vangnetregeling. 
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Risico Inventarisatie en Evaluatie

http://www.rie.nl/


Onder het begrip PSA vallen alle factoren die 
tijdens het werk stress 
veroorzaken: intimidatie, pesten en 
werkdruk. Als de PSA te lang hoog is kan dit 
leiden tot werkstress en uiteindelijk tot 
uitval.
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Psycho Sociale Arbeidsbelasting
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Beoordeel wat er ligt aan Arbobeleid

Betrek medewerkers in het hele traject van RI&E tot Arbobeleid

Wees alert op signalen

Maar de belangrijkste: 

Doe het vooral Samen! 

Contactgegevens Assist Verzuim

Reinier Yard
R.yard@assistverzuim.nl

0634270161
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En hoe nu verder

mailto:R.yard@assistverzuim.nl
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