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Opleiding: 
Arbeidsverzuim en 
–ongeschiktheid. 

Introduceren van een 
geïntegreerd en 
geaccepteerd 

opvangsysteem 

Docent 
De opleiding zal gegeven worden door 
mevr. Huget Désiron. Zij is Ergothera-
peute, Europees erkend Ergonome en 
drs. Arbeid en Gezondheid. 

 

DOELGROEP 

 Veiligheidsverantwoordelijken 

 Personeelsdiensten 

 Personeel arbeidsgeneeskunde 

 Medewerkers VGV-PBW 

 Managers 

 ... 

 

ACT Desir on 

Preventie via opleiding 

ACT Desiron 



Doelstellingen 
 Verwerven van inzichten in de principes 

van het ontstaan en het beheer van ver-
zuim en ongeschiktheden. 

 Verwerven van basiskennis over de van 
toepassing zijnde wetgeving. 

 Kunnen toepassen van deze inzichten 
en principes in de eigen bedrijfspraktijk. 

 Komen tot het opbouwen van een voor-
stel dat binnen het eigen bedrijf ge-
ïmplementeerd kan worden, inclusief de 
werkwijze die voor het eigen bedrijf het 
best benut kan worden. 

 

Door de basisinzichten direct toe te pas-
sen en te vertalen  naar de eigen bedrijfs-
praktijk kan de cursist direct het nut 
van de vorming ervaren en overbrengen 
aan zijn organisatie. Hierdoor kan het ren-
dement van de opleiding ook snel her-
kenbaar worden in de resultaten van het 
verzuimbeleid. 

Opleiding 
Een methodische en systematische wijze om 
met verzuim en ongeschiktheid om te 
gaan, moet door alle betrokkenen 
(werkvloer & management)  kunnen onder-
schreven worden om succesvol te zijn. 
 
Deel 1 :  
 Reden voor verzuim, afwezigheid, aanwe-

zigheid 
 Absenteïsme, presenteïsme 
 Wettelijk kader voor verzuimbeleid 
Deel 2 : 
 Actoren in een verzuimbeleid 
 Krachtlijnen van een verzuimbeleid 
Deel 3 : 
 Opzetten van een actieplan, achterliggen-

de inzichten 
 praktijkvoorbeeld  & kritische reflecties 
Deel 4 : 
  Uitwerken van eigen actieplan 
 Do’s & don’ts om een succesvolle realisa-

tie van het actieplan tot stand te brengen 

Praktische info 
Aansluiten bij in het bedrijf al aanwezige 
procedures is wenselijk. 
Optimaal resultaat wordt behaald via een 
groep van max 10 mensen (interactieve 
leerstijl) en duurt 4 halve dagen of 2 vol-
ledige dagen. 
De cursus kan doorgaan op een vooraf te 
bepalen lokatie (ACT  Desironof uw be-
drijf) 
ACT Desiron kan desgewenst instaan 
voor follow-up in de vorm van coaching 
van de implemenatie van het uitgewerkte 
plan. 
 

Kostprijs 

Het totale pakket, inclusief voorbereiding: 
1800 €,  excl. BTW en excl. km-
vergoeding (0,3€ / km).  

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met Evi Van 
Hofstraeten op het nummer 
011 27 29 38 of via 
info@act-desiron.be 


