
1. Lean en efficiënt werken bij 

Liantis



Floris Carron

Eigenaar Kids of Tomorrow

Dubbelinterview 

Sara Keirse

Business manager 

zorgsector Liantis



2. Interpretatie van 

absenteïsmecijfers en het voeren 

van een aanwezigheidsbeleid



Hoe absenteïsmecijfers 
helpen om verspilling tegen te 

gaan

Muda van skills en 

talent



1. Absenteïsme: muda van skills en talent

2. De rol van de HR manager

3. Van ruwe loongegevens tot relevante KPI

4. Aan de slag in de praktijk
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De complexiteit van afwezigheden

gezondheids-
klachten

Willen hoe gemotiveerd is de werk-
nemer om te komen werken

Kunnen kan de werknemer in deze functie
komen werken gezien de ernst
van de gezondheidsklachten

Mogen hoe strikt gaat de organisatie  
om met afwezigheden

Maatschappelijke context 

Privésituatie

Persoonlijkheid

bedrijfsbeleid

ziekteverlof
(met ziektebriefje )

ziek maar  
toch aanwezig

voorbereiding 
op terugkomst

terug 
aan de slag



• Bevlogen aan het werk

• Skills optimaal inzetten door medewerkers 

veerkrachtig en gezond aan het werk houden

• Zorgprotocol

• signalen die wijzen op nakende uitval capteren 

• Alert zijn voor presenteïsme

• Afwezigheid- en re-integratie 

• Re-integratie aanmoedigen op gepaste wijze en 

tijdstip 

• Begeleiding tijdens en na de terugkeer om herval te 

vermijden 

Muda van skills en talent



De absenteïsme vragen die  

je als HR manager 

voorgeschoteld krijgt



Globaal 
absenteïsmepercentage

Kort, middellang, lang 

afwezig
In progressieve 

tewerkstelling

Frequentie van 

afwezigheid
Bradfordfactor





In de praktijk aan de slag 

met absenteïsmecijfers



Van vermoeden naar nood aan data

12

• Eén woonzorggroep met 10 voorzieningen

Autonomie in verbondenheid

• Vermoeden van stijgende afwezigheid in enkele voorzieningen

=> vraag van Bestuur:

– Wat is de oorzaak?

– En vooral, wat is de oplossing?



Van data naar analyse

13

• Nood aan data

• Correct – objectief – efficiënt

• Interpretatie van data

• In dialoog met diverse betrokkenen (directeur – coördinatoren, 
arbeidsarts)

• Vanuit positieve insteek (aanwezigheid ipv afwezigheid)

• Vertrekkende van beschikbare data (objectieve knipperlichten)

• Maar bredere focus dan de objectieve  data (subjectieve 
knipperlichten)

• Uittekenen proces als basis voor beleid

• Ter borging van gestructureerde aanpak van analyse



Van analyse naar beleid

14

• Betrokkenheid
• Leidinggevenden (Directie, Coördinatoren,…)
• Experten (arbeidsarts, vertrouwenspersoon, preventieadviseur,…)
• Overlegorganen (Bestuur, syndicale partners)

• Beleidsdocument
• Creatie van beleidsdocument rond aanwezigheidsbeleid
• Gegroeid vanuit dialooggesprekken per voorziening
• Met praktische handvaten

• Een aanwezigheidsbeleid die overlapt met andere processen 
• Leiderschap
• Groei
• Welzijn
• …



3. Begroten van uw 

personeelskost



✓ Online tool

✓ Op basis van actuele gegevens uit je loonadministratie

✓ Automatische verwerking loonindexaties

✓ Automatische verhoging baremieke anciënniteit

✓ Regelgeving van de sector standaard opgenomen 

Efficiënt begroten 



✓ Doorvoeren van collectieve en individuele wijzigingen :

▪ Wijzigen van loon en loonelementen

▪ Wijzigen van kostenplaatsen 

▪ Wijzigen van het betaaleffectief

▪ Uit dienst zetten van een medewerker

▪ Een nieuwe medewerker toevoegen of kopiëren

Mogelijkheden  



✓ Individueel begroten of op kostenplaatsen

✓ Wijzigingen zijn traceerbaar

Mogelijkheden



✓ Permanente opvolging begrotingsresultaten en actuals

✓ Rapportering exporteerbaar naar excel 

Opvolging en rapportering 



✓ Eenvoudig verschillende scenario’s uitwerken en simuleren

✓ Flexibel inspelen op veranderingen 

✓ Zelf beheren of je laten bijstaan door je klantenadviseur 

Opvolging en rapportering 



Getuigenis: Psychiatrisch Centrum 
Menen – Jana Verstraete



✓ middelgroot psychiatrisch ziekenhuis met 233 bedden

✓ 300 personeelsleden

✓ behandeling van volwassenen en ouderen

✓ volledige hospitalisatie, dag hospitalisatie, nazorg, 

psychiatrische zorg in de thuissituatie

Psychiatrisch Centrum Menen



✓ Ziekenhuis is een dynamische omgeving met 

verschillende types personeel

✓ Personeelskost: vinger aan de pols houden

Conclusie: 

een gedetailleerde personeelsbegroting is essentieel in 

onze sector om strategische Hr-beslissingen te nemen.

Waarom een personeelsbegroting?



Twee elementen in de begroting van de personeelskost: 

1. Opmaak van de begroting 

2. Opvolging van de begroting 

Meerwaarde begrotingstool 



1. Opmaak van de begroting

Verleden: 

▪ Manuele opmaak van de begroting –

gevolg hoger foutenpercentage

▪ Registratie was tijdrovend

Heden:

▪ Duidelijke afspraken met 

klantenadviseur via intake gesprek

▪ Opstart begroting door klantenadviseur

▪ Onze taak: finaliseren van de begroting 

op een efficiënte manier



1. Opmaak van de begroting 

▪ automatisering

▪ daling foutenpercentage

▪ gebruiksvriendelijke tool

▪ onmiddellijk zichtbaar resultaat

Wat betekent de tool voor ons:



Actuals worden ingelezen:

✓ kort inspelen na de loonberekening

✓ gedetailleerd overzicht in één muisklik 

✓ efficiënte werkwijze bij verschillen 

2. Opvolging van de begroting



2. Opvolging van de begroting

Op niveau van organisatie:



2. Opvolging van de begroting

Op niveau van individu:



Rapportering:

✓ overzichtelijke rapportering bij zowel opmaak als opvolging

✓ excel 

✓ beleidsinstrument 

2. Opvolging van de begroting




