
 
 

 

Proactieve aanpak oplopend verzuim!  

Workshop ‘Verzuimregie verbetert inzetbaarheid’  
 
Juist nu het verzuim in de sector verpleging en verzorging verder is opgelopen, groeit de urgentie 
om hier proactief op te gaan sturen. In onze praktische workshop ‘verzuimregie verbetert 
inzetbaarheid’ maakt u kennis met een innovatieve wijze om te kunnen sturen. 
 

 
 

Belangrijke ingrediënten zijn: hoe HR-analytics helpt, verzuimregie inrichten als risicomanagement 
proces en preventie van verzuim betekent verbetering van het werkvermogen. De workshop is voor 
zowel de Zorg als HRM en Finance in de ouderenzorg en is ontwikkeld in samenwerking tussen 
Dosaris en SistersChange.  
 

Fitheid van medewerkers 
De inzetbaarheid van medewerkers wordt beperkt door actueel verzuim of afname van 
werkvermogen dat kan leiden tot verzuim. Bij werkvermogen wordt gekeken naar de fysieke en 
psychische ‘fitheid’ van medewerkers en naar hun betrokkenheid en motivatie. Dit zijn belangrijke 
componenten uit het huis van werkvermogen (naar Juhani Ilmarinen) die beïnvloedbaar zijn. 
 

HR-analytics & risicomanagement 
U maakt kennis met modellen en met een concrete methodiek om verzuim te meten en voorspellen. 
Deels gaat deze workshop daarmee over HR-analytics: hoe wordt verzuim transparant gemaakt en 
hoe kun je verzuim voorspellen?  
 

Verzuimregie  
Verder wordt ingegaan op uw 
verzuimregie. U maakt kennis met 
nieuwe inzichten voor 
risicomanagement van verzuim.  
We bieden u praktische inzichten die u 
direct kunt toepassen in uw eigen 
organisatie 
 

Concrete maatregelen 
We nemen met u door welke gerichte 
maatregelen wenselijk zijn om verzuim 
te reduceren en te voorkomen. 
We laten u zien op welke manier u 
concreet kunt werken aan de 
verbetering van de (duurzame) 
inzetbaarheid van uw medewerkers! 

 
Figuur: HR-analytics & risicomanagement 



 
 

 

Doel workshop   
De workshop ‘Verzuimregie verbetert inzetbaarheid' biedt in een dagdeel een kennismaking met 
nieuwe uitgangspunten voor verzuimregie, als basis om concreet in uw organisatie de (duurzame) 
inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.  
Doelgroep van deze workshop is het management van Zorg, HRM en Finance, die behoefte heeft om 
proactief te werken aan inzetbaarheid. Het domein waar verzuim en werkvermogen samenkomen, 
om zo betere resultaten te bereiken. 
 

 
 

Deze workshop biedt 
 Actuele marktontwikkelingen verzuimregie 
 HR-analytics voor verzuim 
 Kennismaken met nieuwe gevalideerde methodieken voor verzuimreductie 
 Concreet inzicht in beïnvloedbaarheid verzuim en werkvermogen 
 Inzicht in totale kosten van verzuim 
 Afweging kosten, investeringen en baten van verzuim en verzuimregie (business case) 
 Stuurknoppen voor reductie en preventie van verzuim 
 Tot slot een indicatie van uw persoonlijke (organisatie-) businesscase 

 

Resultaat workshop 
Inzicht en handelingsperspectief om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren door gerichte 
reductie van verzuim en preventief versterking van het werkvermogen. Nieuwe methodieken, 
verdere professionalisering van het risicomanagement en betere resultaten. 
 

Praktische informatie workshop 
Doelgroep : Zorg- en locatiemanagers, HRM/P&O en Finance/HEAD-diensten in de ouderenzorg. 

Daarnaast is de workshop ook zeer geschikt voor beleidsmedewerkers.  
Voor een succesvolle follow-up in en integrale aanpak van sturen op formatie en verzuim 
in de eigen zorgorganisatie, adviseren deelnemers van deze workshop om met 
verschillende functionarissen deel te nemen 

Duur : 1 dagdeel 

Open workshop : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 

Op locatie : Deze workshop is ook mogelijk op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 
 

 
Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

SistersChange is specialist in het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers  

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie


 
 

 

Aanmeldingsformulier 
 

Hierbij meld ik mij aan voor de workshop: ’Verzuimregie verbetert inzetbaarheid’ 
 

   
Duur : 1 dagdeel  

Datum : 8 juni 2017 

Tijdstip : van 13:30 tot 17:00 uur 

Locatie : Utrecht 

Kosten : € 295, inclusief workshopmaterialen 

Opmerking : De workshop valt onder het btw-nultarief  

 
Gegevens deelnemer 

De heer/mevrouw :  

Voorletter(s) :  

Voornaam :  

Achternaam :  

E-mail :  

Functie :  

Telefoonnummer :  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 

Crediteurenadministratie/factuuradres 

Naam organisatie :  

T.a.v. :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 

Ondertekening deelnemer 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 
 
Mail : info@dosaris.nl (ondertekend & gescand) 
Fax : 030-6661758, t.a.v. Dosaris 
Post : Dosaris, Postbus 95, 3450 AB Vleuten 
 
 
U krijgt binnen drie werkdagen een bevestiging van ons, indien u deze bevestiging niet ontvangt vragen wij u 
telefonisch contact met ons op te nemen. Op deze inschrijving zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
SistersChange is specialist in het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers 

 

handtekening en datum 

mailto:info@dosaris.nl
http://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/ALGEMENE-VOORWAARDEN-VAN-DOSARIS.pdf

