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Veerkrachtig casemanagement

M O T I V A T I E  &  V E E R K R A C H T     

Vitaal werken met plezier & grip
op geldstromen sociale zekerheid 
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Veerkrachtig is ons vakgebied

Gevonden in woordenboek op zoekterm veerkrachtig

1. Dynamisch 

2. Elastisch 

3. Flexibel 

4. Lenig 

5. Rekbaar 

6. Swingend 

7. Verend 
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Dynamiek

Casemanagement krijgt veel aandacht, ook uit politiek Den Haag 

WAAROM?
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Miljoenennota 2020: sociale zekerheid en zorg 55% van totaal

Uitgaven aan:

1. Sociale zekerheid 85,9 miljard

2. Zorg 82,2 miljard

3. Onderwijs cultuur en wetenschap 39,1 miljard

Inkomsten vanuit:

1. Loon en inkomstenbelasting 63,4 miljard

2. Omzetbelasting btw 60,4 miljard

3. Premies volksverzekeringen 41,7 miljard

4. Premies zorgverzekeringswet 43,2 miljard

5. Premies werknemersverzekeringen 26,9 miljard
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Kosten sociale zekerheid

Sociale zekerheid op rijksbegroting – uitkering- en uitvoeringskosten

+ WW-wachtgeld onderwijs – valt onder kosten onderwijs

+ hetgeen werkgever betaalt:

● 12 miljard directe verzuimkosten

● 12 miljard indirecte verzuimkosten

● Arbo- en re-integratiekosten

● ZW / WGA kosten voor ERD

Casemanagement beïnvloedt de geldstroom sociale zekerheid positief



6

WERK   WERK WERK WERK WERK WERK

Casemanagers hebben belangrijke rol bij activering richting WERK

→ grote uitdaging om dit goed te organiseren
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Waar is nog winst te behalen?

● Kunnen we al anticiperen op de werknemer die niet meer met de veranderingen 

mee lijkt te kunnen?

● Is er nog winst te behalen wanneer we sneller de echte oorzaak van 

afwezigheid herkennen?

● Kunnen we de ‘zieke’ werknemer sneller (eventueel bij de buurman) zijn 

mogelijkheden laten benutten? Wie gaat dit werk organiseren?

● Heeft u zelf nog dossiers waar snellere activering mogelijk is?
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De 5 A’s van Actief casemanagement

● Aandacht 

● Anticiperen

● Activering

● Aanjagen

Om de A van afscheid te voorkomen

Spanningsveld : ‘bedrijfscultuur doe svp rustig aan: ziek goed uit’

Spanningsveld met vakbonden: zij waren tegen een loondoorbetaling bij ziekte 

terug naar 1 jaar. CNV-voorzitter Limmen: ‘zieke werknemers worden dan nog 

sneller opgejaagd door werkgevers en verzekeraars vanuit winstoogmerk’. 
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Voorspelling : tsunami aan verzuim

● Robotisering en digitalisering

- OV-staking op dag dat eerste bus zonder chauffeur rijdt

- Banen veranderen, werk blijft

- Gaan werknemers met deze verandering mee?

● Loopgraaf van verzuim: verzuim als vluchtroute?

- Bewust de twee jaar ziek volmaken → Compensatie Transitievergoeding 

- Bij WIA : 35-min? En dan de WIA-bodemverzekering?

- WW met private aanvulling (stichting private aanvulling WW)

- Indien wel WGA: WGA-bescherming?

- Grote groep nieuwe WIA-instroom is 60 plus
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Facultatief casemanagement?

● Gaan we wachten totdat de ziekmelding er is en begeleiden we dat binnen de 

WVP spelregels? –> Juridisch verplichte casemanagement

● Bij het facultatieve casemanagement is geen sprake van een verzuimmelding

● Gesprekken gaan niet over de functie of het verzuim of de rechten en plichten

● Gesprekken gaan over de beleving bij werknemer over eigen leven

- Waar word jij blij van?

- Wat geeft je energie?

- Wat geeft je een kick?

- Vind jij je huidige werk zinvol?

- Hoe zie jij je toekomst?



11

Duidelijkheid over oorzaak afwezigheid

● Slechts 30% van verzuim heeft een medische oorzaak. 

70% van het ziekteverzuim heeft geen medische oorzaak:

→ arbeidsconflict, disfunctioneren, privézaken, thuissituatie, echtscheiding, etc. 

● Leidinggevende mag bij ziekmelding niet vragen wat er aan de hand is

● Oorzaak onderkennen → snelle interventie -- > rol voor CMTD

● CMTD focust vanaf dag 1 op mogelijkheden en bespreekt inzetbaarheid 

● Leidinggevende heeft verantwoordelijkheid tot plaatsing binnen mogelijkheden
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Casemanagement 3.0: preventie en duurzame inzetbaarheid

● “Wat heb jij nodig om vitaal je pensioen te halen?” 

- Wie voert dit gesprek? Dit vereist competenties en gesprekstechnieken → veerkrachtig 

leiderschap

- Leg de regie bij de medewerker: medewerker heeft eigen verantwoordelijkheid voor eigen 

gezondheid en vitaliteit

● Voer de dialoog

- Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn voor iedereen 

anders

- Flexibelere werktijden 

- Mentale veerkracht

● Sense of Urgency: veranderen lukt alleen bij 

Noodzaak of Passie
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Samenhang rond werk en inzetbaarheid

● Gezondheid, werktevredenheid, functioneren, kwalificatieveroudering, talenten

● Ga niet te snel uit van één oorzaak als het minder goed gaat

● Samenhang is belangrijk

- Zijn mensen nog in staat om het werk te doen?

- Kunnen ze het werk nog doen?

- Willen ze het werk nog doen?

● Houd rekening met de toekomst
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Dit staat ons nog te wachten

● Vitaliteitsmanagement: in staat zijn

● Competentiemanagement: kunnen

● En voor daarna:

- Biohacking

- De meetbare werknemer

- Kunstmatige intelligentie

- Gebruik Big data

● Nog steeds zin?
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Hoeveel zin heeft u in uw werk?

Heel veel zin

Veel zin

Beetje zin

Niet zo veel zin 

Absoluut geen zin
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Met zin naar inzetbaarheid

● U weet het nog wel: obsoletie

● Bij inzetbaarheid draait het om:
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Obsoletievorm Kernpunt Aandachtspunt

Technisch In staat zijn Psychisch en fysiek

Economisch Kunnen Competenties

Perspectivistisch Willen Zin
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De vier elementen van zin

● Het zinnelijke: het lichamelijke

● Het zintuigelijke: het esthetische

● Het zinrijke: het rationele

● Het zinvolle: het motiverende

17

‘Als je leven prettig aanvoelt, 

het er aardig uitziet, 

je begrijpt waar het over gaat en 

je de doelstelling onderschrijft, 

dan ben je een heel eind.’

Rene Gude

NB. En dat geldt ook voor werk!
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Zin hebben is goed, zin houden is beter

● Inzetbaarheid: taak werkgever of werknemer?

● Dit is de grote vraag want:

- Verschillende aandachtspunten

- Verschillende attitude

- Verschillende belangen

- Verschillende invalshoeken

- Verschillende doelen
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Verschillende aandachtsgebieden

Belasting = werkgever
Arbeidsvisie

Arbeidsinhoud

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsvoorwaarden Belastbaarheid = werknemer
Arbeidsvaardigheden

Arbeidssatisfactie

Arbeidsbeleving

Arbeidsinzet

Arbeidservaring

Arbeidskunde
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Verschillende attitude

Werknemer
Flow

Vreugde

Tevredenheid

Ontevredenheid

Weerzin

Werkgever
Sterk sturend

Sturend

Regelend

Afwachtend

Vermijdend
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Verschillende belangen

Werkgever
Optimale prestatie

Flexibiliteit

Kostenbeheersing

Betrouwbaarheid

Werknemer
Vertrouwensrelatie

Veilige omgeving

Zelfvertrouwen

Onzekerheidsreductie
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Verschillende invalshoeken

Werkgever
Ontwikkeling organisatie

Ontwikkeling medewerkers

Werknemer
Zekerheid

Persoonlijke ontwikkeling

Carrièrepad

Levensfase
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Verschillende doelen

Werkgever: geld 

verdienen
Kwantitatief: winst, return on 

investment, groei in omzet, 

afzet of winst

Kwalitatief: foutloosheid, klant-

tevredenheid

Flexibiliteit

Continuïteit.

Werknemer: werkgeluk
Purpose: een hoger doel

Engagement: betrokkenheid

Resilience: veerkracht

Kindness:  vriendelijkheid
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Hoeveel aandacht heeft de werkgever voor zin?

Heel veel

Veel 

Wel aandacht

Weinig aandacht

Geen aandacht
24
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Gemeenschappelijke belang: duidelijkheid
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Als je geen zin 

hebt in je werk

dan maken jij en je 

werk maar zin!
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