Inzetbaarheidsbeleid boven verzuimbeleid
Als vraagbaak van menig zelfstandig ondernemer, word ik ook geraadpleegd daar waar het om
verzuim gaat. Een enkele ondernemer laat het zich ontvallen dat hij het verzuim van zijn werknemer
wel zag aankomen. Maar als je het ziet aankomen, waarom doe je er dan niets aan? Blijkbaar beseft
de ondernemer onvoldoende welke rol hij daarin kan spelen. Maar een werkgever heeft hiervoor
diverse instrumenten.
Er zijn diverse preventieve middelen die u kunt inzetten om verzuim te voorkomen (of te verkorten).
Menige verzekering (ziektekosten of zorgverzekering) vergoedt verschillende middelen zoals
mindfulness-programma’s, stoppen met roken cursus of afvallen. Drogisterijondernemers kunnen
hiervoor natuurlijk ook een beroep doen op stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen
(www.stichtingDID.nl).
Bovendien speelt de bedrijfscultuur een belangrijke rol bij de inzetbaarheid van het personeel. Enige
werkdruk maakt dat we goed presteren, maar de balans moet niet doorslaan. Heb aandacht voor uw
medewerkers, ook op sociaal terrein, vraag zo nu en dan naar hun (privé) situatie.
Door te focussen op inzetbaarheid en zo vroeg mogelijk het risico op verzuim te verkleinen, beperk je
het verzuim en verlaag je uiteindelijk de kosten. Bovendien voorkom je een terugval in inkomen voor je
werknemer. Dit preventieve beleid vraagt natuurlijk ook om inspanningen van de werknemer. Het gaat
om een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook de werknemer moet zich arbeidsmobiel, fit en gezond
houden. Ook de werknemer kan baat hebben bij het tijdig bespreekbaar maken van (privé)problemen
zodat op tijd maatregelen getroffen kunnen worden en naar oplossingen gezocht kan worden. Er is
heel veel mogelijk, zolang beide partijen erkennen dat ze een gedeeld belang hebben: voorkomen van
uitval. Een werknemer zit niet voor haar plezier ziek thuis.
Aandacht, aandacht en nog eens aandacht. Voor de werknemer, voor de rust op de winkelvloer, voor
uw eigen gemoedsrust en voor uw portemonnee.
Aandacht maakt alles mooier.
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