


VERHOOG UW VERZUIMDREMPEL 
met een doortastend aanwezigheidsbeleid van Securex

Voor een dag afwezigheid betaalt uw organisatie gemiddeld … 277 euro.*

De verdere vergrijzing en de stijging van werkstress laten hun sporen na: 

het aantal afwezigen en vooral het lange absenteïsme nemen sterk toe.

Daarom stelt Securex deze acties voor:

SENSIBILISEREN 

Laat uw mensen de kwalijke gevolgen 

van absenteïsme inzien.

CONTROLEREN 

Verhoog de verzuimdrempel met medi-

sche controles en laat de follow-up van 

uw medewerker over aan een specialist. 

AANPAKKEN 

Breng uw verzuimcijfers in kaart, en 

werk een praktisch beleid uit.

OPROEPEN 

Nodig zieke medewerkers – die uit huis 

mogen – uit in de dokterspraktijk via 

een rechtstreekse convocatie.

Dring absenteïsme doeltreffend terug!
• U grijpt de controle over de aanwezigheidscijfers van uw organisatie.

• U verhoogt de drempel voor frequent kort verzuim.

• U steunt zieke werknemers en toont dat ze onmisbare teamleden zijn.

• U creëert tevreden en productieve werknemers.

• U vermindert uw verzuimkosten.

• U versterkt de sociale relaties tussen uw mensen.

• U krijgt snel informatie over zieke medewerkers en betaalt minder kosten als u 

gebruikmaakt van rechtstreekse convocatie.

“De procesmatige en geïntegreerde aanpak van Securex werkt in eerste instatie in 

op het korte en frequente absenteïsme en op het aantal afwezigen. 

Met als gevolg een daling met minimaal 5%, maar veelal met 20 à 30% in 2 tot 3 jaar tijd. 

Per 200 medewerkers betekent dit een jaarlijkse kostenreductie van 50.000 

tot 300.000 euro.” *

Securex: de expert voor uw aanwezigheidsbeleid
De meest efficiënte aanpak van absenteïsme? Op zoek gaan naar de wortels 

van het probleem. Bij Securex staan meer dan driehonderd artsen en experts 

klaar om u daarbij te helpen.

Vertrouw op hun advies en hun begeleiding 

bij de uitbouw van uw beleid. 

Een proces verloopt in zes stappen:

1. Bepaal uw visie op absenteïsme.

2. Analyseer uw verzuimcijfers.

3. Ga op zoek naar oorzaken.

4. Stel een actieplan op.

5. Train de sleutelpersonen in uw 

organisatie.

6. Breng uw beleid tot leven met onze 

hulpmiddelen.

* Securex white paper Absenteïsme, 2012 Ontdek meer details over onze absenteïsme-aanpak.
Surf naar www.securex.be/aanwezigheidsbeleid

Securex denkt aan 
uw comfort
Beheer online uw afwezigheden, 

genereer statistieken en vraag medi-

sche controles aan via

www.securex.be/emcm 

Securex deelt 
zijn kennis met u
Download gratis onze jaarlijkse 

white paper over absenteïsme op 

www.securex.be/whitepapers



“DSV Solutions nv – Site Automotive werkt al 

een hele tijd samen met Securex, onder meer 

voor medische controles. Door zijn expertise, 

betrokkenheid en brede visie was Securex 

de geknipte partner om ook het absenteïsme 

in onze onderneming aan te pakken. Samen 

rolden we een sterk aanwezigheidsbeleid uit.”

Luc De Grave

HR Manager

DSV Solutions nv 

- Site Automotive

“

”Uw aanwezigheidsbeleid nu 

in eigen handen nemen? 

Bel 02 729 92 85 

of mail naar contact@securex.be. 

www.securex.be/aanwezigheidsbeleid

“OCMW Gent wil de beschikbare overheids-

middelen efficiënt inzetten. Daarom bouw-

den we in samenwerking met Securex een 

praktisch aanwezigheidsbeleid uit. Via een 

professionele begeleiding toetsten we ons 

buikgevoel rond het absenteïsme in onze 

organisatie aan objectief cijfermateriaal. We 

gaven onze leidinggevenden een belangrijke 

rol in de follow-up van afwezige werknemers. 

En maakten van medische controles een on-

dersteunend signaal. Securex hielp ons dus 

bij een positieve aanpak van absenteïsme.” 

  

Kelly Kuylen

Diensthoofd

OCMW Gent


