
Ik kan niet naar mijn werk … 
Of toch wel?

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door 
SBCM, A&O-fonds sociale werkvoorziening.
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Je wordt ’s morgens wakker. Je hebt hoofdpijn. 
Of je bent gisteren gevallen. En hebt een gekneus-
de enkel. Of misschien word je gepest op het werk. 
Dit zijn situaties dat je denkt: kan ik gaan werken? 
Of toch maar niet?

Wanneer je hoofdpijn hebt, kun je een parace-
tamol innemen. En misschien kun je werken in 
een rustige omgeving. Met een gekneusde enkel 
kan je wel zittend werk doen. Bijvoorbeeld dozen 
inpakken. Dan kun je toch naar het werk. En als je 
gepest wordt, dan is een gesprek met je leiding-
gevende het eerste dat je moet doen.

Dat je wilt verzuimen, overleg je met je leiding-
gevende. Samen ga je kijken of je echt niet kunt 
werken. Vaak kan je je eigen werk doen met 
aanpassingen. Of is er ander werk dat je kunt 
doen. En soms moet je gewoon terug naar bed. 
Bijvoorbeeld bij hoge koorts of een zware 
hersenschudding.

Wat is verzuim?

Verzuimen betekent dat je niet naar je 
werk gaat, terwijl je wel moet werken. 

Wat voor werk kan ik nog wel doen?

1. Het is belangrijk dat je er bent 

Je werkt bij een SW-bedrijf. Voor het werk dat 
jij doet:
• krijg je salaris;
• kun je je ontwikkelen;
• heb je een weekritme en 
• heb je contacten met andere mensen. 

Voor de organisatie is het belangrijk dat je er bent. 
Er zijn afspraken gemaakt met klanten. Dat werk 
moet voor een bepaalde datum klaar. Of je collega 
gaat op vakantie. Van jou wordt verwacht dat je het 
werk overneemt. Je organisatie en je collega’s heb-
ben jou nodig. Het is belangrijk dat je naar je werk 
gaat.

Je collega’s hebben je nodig. Het is belangrijk dat je naar 
je werk gaat.

2. Samen afspraken maken 

tting
Je overweegt thuis te blijven. Dan heb je een keuze. 
Kan ik proberen te werken? Of is het echt nodig dat 
ik thuisblijf? Denk hier goed over na. Je leiding-
gevende gaat vragen of er taken zijn die je nog wel 
kunt doen. En hij wil weten wat de reden is dat je 
niet komt. Heeft dit te maken met het werk? Dan 
gaan jullie samen op zoek naar oplossingen.

Heb jij samen met je leidinggevende of bedrijfsarts 
besloten dat je mag verzuimen? Dan moet je er 
alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het 
werk te gaan. Hierover maak je samen afspraken. 
Je bespreekt wanneer je denkt dat je weer kunt 
werken. Je bespreekt wat je doet om weer aan 
het werk te kunnen. Je bent verplicht je aan deze 
afspraken te houden. 

Samen met je leidinggevende of bedrijfsarts maak je 
afspraken over je verzuim.

Wat kun je doen om zo 
snel mogelijk weer te 
gaan werken?

Maak een afspraak met je huisarts. Hou 
je daarna aan de adviezen die hij geeft. 
•  Als je medicijnen krijgt voorgeschreven 

van je arts: hou je daar ook aan.
• Rust goed uit.
• Eet gezond.
•  Vraag ook advies aan de bedrijfsarts 

als je twijfelt over je mogelijkheden.

3. Je verzuimt. Wat nu? 

Je bespreekt met je leidinggevende of je wel of niet 
kunt werken. Jullie besluiten samen dat je thuis-
blijft. Wanneer je verzuimt, wordt je geholpen om 
zo snel mogelijk weer  aan de slag te gaan. Deze 
ondersteuning kun je krijgen van je leidinggevende. 
Maar ook van de bedrijfsarts, de personeelsconsu-
lent of Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Natuurlijk kan iemand uit je eigen omgeving je 
helpen. Bijvoorbeeld je partner, een familielid 
of een vriend of vriendin. Hij of zij kan ook mee 
wanneer je een gesprek met je leidinggevende of 
bedrijfsarts hebt. Zo weet je zeker dat er goede 
afspraken worden gemaakt. En dat ze duidelijk 
voor je zijn.

De mensen met wie je te maken krijgt wanneer je 
verzuimt.

Wat voor werk kan ik 
wel doen?

Er is iets met je aan de hand. Je over-
weegt te verzuimen. Denk na welke 
taken je nog wel kunt doen. Of welke 
aanpassingen nodig zijn om te kunnen 
werken. Een paar voorbeelden.
•  Vervoer naar je werk. Bijvoorbeeld 

omdat je niet kunt fi etsen of auto-
rijden.

•  Werken in een rustige omgeving. 
Bijvoorbeeld bij hoofdpijn.

•  Zittend werk. Bijvoorbeeld bij een 
gekneusde enkel.

•  Staand werk. Bijvoorbeeld bij pijn in 
je rug.

•  Gesprek met collega’s. Bijvoorbeeld 
omdat je het gevoel hebt dat collega’s 
je pesten.
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4. Kort op een rij

1.  Er is iets met je aan de hand. Je wilt thuis-
blijven. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Is er werk dat ik wel kan doen?
 •  Kan er iets veranderen op het werk waardoor 

ik wel kan werken?

2.  Je belt naar je werk. De persoon waar je je ver-
zuim moet melden, vaak je leidinggevende 
of bedrijfsarts, stelt je vragen:

 • Waarom kom je niet naar het werk?
 • Wat kun je nog wel doen? En wat niet?
Er zijn dingen die je nog wel kunt doen: dan ga je 
aan het werk.

3.  Samen hebben jullie besloten dat je thuisblijft. 
Je maakt dan afspraken over:

  •  Wat je doet om zo snel mogelijk weer aan het 
werk te gaan;

 • Wanneer jullie weer contact hebben;
 •  De datum wanneer je verwacht weer te 

kunnen werken.

Colofon
Deze folder is gemaakt door SBCM in nauwe samenwerking met een aantal SW-bedrijven. 
De tekeningen zijn gemaakt door Bert Otten, SW-medewerker bij Presikhaaf.

Je verzuimt. Je doet er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen werken.
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