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Voorwoord 

Dit is het verslag van mijn afstudeeronderzoek bij CBZ (Controle Buro Ziekteverzuim) te Haarlem. 

Het onderzoek is de afronding van de studie tot technisch bedrijfskundig ingenieur aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit onderzoek omvat het bestuderen van een praktijksituatie waarbij aanpassingen in de 

organisatie nodig blijken om met het toenemen van de bedrijfsdrukte goed te kunnen blijven 

functioneren. 

Door de veelzijdigheid van de opdracht heb ik veel ervaring opgedaan. Het in mij gestelde 

vertrouwen heeft het mogelijk gemaakt de voorgestelde verbeteringen direct te implementeren. 

Oat was voor mij een stimulans en de uitvoering heb ik als zeer leerzaam ervaren. 

Door de veranderingen in de organisatie is het mogelijk dat bepaalde informatie in dit verslag 

achterhaald is. 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

rapport. 

Steije Renes 

Haarlem, juni 1996 



Abstract 

Due to bottlenecks at the order entry, CBZ does not function in the desired way. Improving the 

way the orders are sent in by the customers and getting the orders in earlier makes it possible to 

control the process. 

This report describes how the choices for improvements have been made and in what way 

these improvements have been realised. 
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Samenvatting 

Dit is een onderzoek naar verbeteringen in het voortbrengingsproces van CBZ (Controle Bureau 

Ziekteverzuim) te Haarlem. Dael van dit onderzoek is het orderaanleveringstraject te 
herontwerpen opdat het voortbrengen van de dienst, huisbezoeken verrichten , makkelijker zal 

verlopen. 

De aanleiding van het onderzoek is dat CBZ wil automatiseren om daarmee makkelijker en 

efficienter te kunnen functioneren . Op dit moment gaat veel tijd verloren aan dagelijkse 

communicatie met klanten en tussen de CBZ vestigingen onderling. De communicatie met de fax 

verloopt vaak moeizaam, is traag en er is veel papier mee gemoeid. 

CBZ verwacht op korte termijn een sterke groei door te gaan maken. Met die volumestijging van 

de opdrachten wordt een nog grotere aanslag op de capaciteit van het voortbrengingsproces 

gedaan. De organisatie zal her dan ook op voorbereid moeten zijn . 

Uit vooronderzoek blijkt de huidige organisatie een aantal knelpunten te bevatten waardoor het 

functioneren verstoord wordt. Deze knelpunten liggen bij de orderaanlevering. Zowel de wijze 

waarop als de vorm waarin wordt aangeleverd zijn niet zodanig dat de rest van de 

voortbrengingsketen daar efficient mee kan werken. De conclusie van het vooronderzoek is 

derhalve dat allereerst deze knelpunten moeten warden verholpen alvorens aan automatisering 

gedacht moet worden. Daarbij blijken uit dit vooronderzoek de meeste klanten van CBZ nog niet 

de middelen te hebben om elektronische gegevens uit te wisselen. Het voordeel en de 

mogelijkheid te automatiseren zijn daardoor beperkt. 

De oplossing van het probleem wordt als volgt uitgewerkt: 

De doelstelling is op te splitsen in drie delen: 

• herontwerp van het voortbrengingsproces 

• reduceren van de complexiteit veroorzaakt door gebruik van veel afwijkende klantafspraken 

• reduceren van de complexiteit door gebruik van veel verschillende formul ieren . 

De volgorde waarin deze delen uitgewerkt zijn is conform bovenstaande volgorde , metals reden 

dat de klantafspraken en de formulieren het proces moeten gaan ondersteunen. 

Voor procesherontwerp wordt op basis van de criteria die aan het proces gesteld warden , een 

keuze gemaakt uit verschillende oplossingen. Daarbij bestaan twee richtingen , het aanpassen 

van de besturing van het primaire proces of het herontwerpen van het orderaanleverings- en 

voortbrengingsproces. Herontwerp blijkt de meeste voordelen op te leveren en verdient zodoende 

de voorkeur. De punten waarop het proces is verbeterd zijn eerder aanlevering van opdrachten , 

reductie van de hoeveelheid benodigde communicatie en standaardisering. Dit maakt een 

efficienter procesverloop mogelijk. 

Bij de klantafspraken zijn wel en niet noodzakelijke afspraken te onderscheiden. Niet 

noodzakelijke afspraken kunnen beperkt warden. Afspraken met een specifiek karakter voor die 

klant, nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren warden werkbaar gemaakt door deze in een 

handboek te verzamelen. 

Ill 



ledere klant wordt met rapportageformulieren specifiek voor die arbodienst bedient. Dat levert 

logistieke problemen op in die zin dat bij uitvoer van de opdracht altijd die specifieke formulieren 

aanwezig moeten zijn . Daarbij resulteren al die verschillende formulieren in een onoverzichtelijk 

geheel. Bij bestudering van de formulieren blijken zij inhoudelijk nagenoeg gelijk te zijn. Het 

maken van een nieuw formulier waarmee alle andere formulieren warden afgedekt blijkt 

zodoende goed mogelijk. 

Resultaat: 

De verbeteringsvoorstellen uit dit onderzoek blijken goed realiseerbaar te zijn . Voor een deel zijn 

zij reeds ge"i"mplementeerd. De bedrijfsdrukte bij CBZ is conform de verwachtingen sterk 

gestegen en het proces wordt beter beheersbaar. 
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Summary 

The environment 

Taking care of the work circumstances at companies is the service the 'Arbodienst' provides. A 

part of that service is absence control. Visiting employees who are absent due to illness is a part 

of this service. It is very difficult to forecast the number of employees to be visited, which results 

in a very difficult capacity estimation. Days with almost no work, and days with capacity shortage 

cannot be prevented. Therefore providing this service themselves is not always profitable. The 

solution is to hire another company that provides such services. 

CBZ (Controle Buro Ziekteverzuim) 

Two years ago CBZ started providing services to Arbodiensten. The service they provide is to 

visit employees which are absent due to illness. It is a franchise organisation that operates 

nationally and consists of seven regions. Each region has it's own customers and has the 

certainty that only one CBZ operates in this region. Visits that are not in the own region have to be 

passed on to the other region . 

The advantage CBZ has is that they work for a lot of Arbodiensten. 

• The number of visits the CBZ makes is much higher than those of the single Arbodiensten. 

This results in a smaller average distance per visit. 

• The variation of the total number of visits is also lower for CBZ. Lower demand of one 

customer can be compensated by the high demand of another. 

The service 

CBZ visits employees which are absent due to illness. The purpose of a visit is to find out 

whether an employee is actually ill or not, the cause of the illness , the actions undertaken, and the 

time necessary to recover. In the morning orders come in by fax. The orders are divided over a 

number of routes . Each route is allocated to an employee of CBZ, who on his turn pays the visits . 

At the end of the day visiting reports are made, and send to the customers. 
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CBZ supplies three different type of visits : 

Urgent control : 

First day control : 

Third day control : 

If the order is supplied before 1 0.00am, this visit will be covered the same 

day. Special attention has to be paid to distrust. 

If the order is supplied before 10.00am, this visit will be covered the same 

day. There is no reason for distrust. 

This visit will take place within three days. 

To keep providing these services in the future , CBZ has to pay attention to the following aspects. 

CBZ is flexible to her customers. She provides special treatment to customers with special 

wishes. For example when a customer has a problem that is reported to late , CBZ will do it's best 

to real ise that visit. 

The quality of the product is very important. Much attention has to be paid to the customer's 

employee, and his or her illness. The obtained information must be specified in a report that will 

be send to the customer. 

Problem definition 

CBZ is confronted with the fact that her present work method consumes a lot of time, paper, and 

telecommunication. Automation can be a solution to this problem. 

CBZ distinguishes the following problems: 

• The faxes are sometimes difficult to read. 

• Because of the number of faxes , the faxmachine is often engaged. 

• Many different layouts are used which causes indistinctness. 

• The orders of different customers have to be treated specifically which causes indistinctness 

too. 

• A lot of telecommunication is used to realise the work. 

• The co-ordination within CBZ becomes more, and more difficult. 

Before trying to solve the problems with automation , a preliminary investigation of the aspects is 

required to confirm that there is a real problem. This may conclude no problem or to many 

different problems. 
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The environment has determined the way the investigation is set up. CBZ is the first company to 

provide this kind of services. Therefore it is difficult to compare this case with other cases. 

Because the problem is not yet clear, a description, and analysis of the situation may be very 

valuable. 

Preliminary investigation 

The investigation consists of a description and analysis of the situation. 

It seems there are elements of the process that cause problems. These problems have their 

effect on the other processes. The figure below shows the relationships between factors that can 

cause problems. Subsequently the different elements which are of concern will be explained. 

• An order has to arrive before 10:00am. This is because the routes have to be planned before 

the employees can start visiting. In practice it takes sometimes till 1 :00pm before all orders 

have arrived. 

• All orders are sent by fax , and consist of one page A4. Most orders arrive between 9:30am 

and 10:30am. This causes an overcrowded faxmachine. 

• The engaged faxmachine causes delayed orders. 

• Most of the faxed information is not necessary, because it is always the same. 

• Regularly faxes are not clear. Reasons for this are the bad quality of the faxmachine and/or 

the original. The original is often not readable due to the layout of the page which is not logical. 

• The different tasks at CBZ are not clearly specified. This leads to situations where it is not 

clear who does what and what part of the work is not done at all. 

• The execution of the visits themselves does not cause problems. 

The conclusion is that the problems arise in the front of the chain and not in the execution of the 

order. The figure shows that these problems cause trouble for the rest of the chain. The time 

pressure increases and the co-ordination is getting more complex. 

The problem seems to be the difficulty of the operation and the co-ordination of the process, 

caused by process complexities. The process is complex due to different forms and 

appointments and the late orders. 

The problem becomes even bigger if the fact is considered that besides being a franchise 

organisation, this location also manages a region. Some aspects of the region operations are 

being underexposed. Examples are: financial planning, capacity planning , customer service, and 

division of labour and responsibilities. 
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Due to a the available time and the extension of the case , the objective is restricted. 

The objective of the case is : 

Redesign of the order entry so that the visits can be carried out more effective and 

efficiently. 

Investigation framework 

The objective is split up into three different parts. 

• Improvement of the way the process elapses 

• Reduction of the complexity caused by different appointments. 

• Reduction of the complexity caused by different forms. 

These three aspects are worked out separately as much as possible. The first part has to be 

worked out first , because the other two have to be adapted to the first one. 

Improvement of the way the process elapses 

The way the process is organised is very important for the functional character of the 

organisation. The improvement of the process is divided into conditions and objectives. 

The conditions must be met and the objectives have to be fulfilled as much as possible. 

Conditions: 

• An effective process 

• A minimum of errors 

• The possibility of volume increases 

• No adaptions required for co-operation between (potential) customers and CBZ. 

Objectives 

• Customer satisfaction. 

• Durability. 

• Minimum amount of work per order. 

• Minimum number of activities on critical path. 

Various solutions can be imagined according to these conditions and objectives. There are two 

kinds of solutions. One is adaption to late supply, the other is the intention to reduce the moment 

of supply. 
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The solutions have different advantages and disadvantages on the various aspects of the 

process. It seems that the reduction of the moment of supply is the best for the constraints. The 

other solution has a negative influence on almost all subjects. 

Now the three solutions are: 

1 The realisation of improvements for the process 

The choice of improving the order entry has been made. This is something specific for every 

customer. One of the customers which supplies his orders very late will be subject of the 

following part of this research. 

A lot of time is lost in their own process, illness is most of the time not reported until about 9.00 

AM . Subsequently it takes until 13.00 PM before CBZ gets the order. It would be advisable to 

investigate why this takes this amount of time. 

After looking through the chain searching for activities that do not add value , it seems that one 

activity that does not add value takes a lot of time. After the elimination of this activity the 

customer is able to supply one hour earlier and further reduction is still possible. 

Apart from the sending moment of the order, the time spend on transmitting is also important. 

Studying the incoming faxes it seems that every order has a lot of equal information. By sending 

only the order-specific information it is possible to send three orders on one page. The number of 

pages that have to be faxed is only one third of the number that is send now. The communication 

time will be reduced to one third. The introduction of new forms is needed to cover this problem. 

This will be worked out in the third paragraph. 

2 Reduction of the complexity caused by different agreements. 

In the past CBZ has made different agreements with all customers. The consequence is that the 

number of different agreements increases with the growth of CBZ. Employees of CBZ cannot 

remember all these agreements , the consequence is that they errors are made. Making more 

different agreements then needed must be prevented. However a lot of special data cannot be 

reduced because it is specific for each customer. The conclusion of this part of the case is that 

the complexity caused by different agreements cannot be reduced. The information has to be 

reorganised so that people can work with it efficiently. 

The result is a book with all the agreements sorted out per customer. Everybody at CBZ 

possesses a copy. One person has the responsibility to update this book, and make sure that all 

the employees have the latest version. 

Now employees are assured that they work with the present agreements, and the number of 

errors decreases. 
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3 Reduction of the complexity caused by different forms 

Each customer is now served with his own forms. This results in a lot of different forms. It would 

be much easier for the employees if they could use one form for each customer. The stock of 

forms can be reduced. It is impossible to use false forms and there is no more seeking for forms. 

The considered aspects are : 

• The correct data 

• The possibility to combine the order data and the report 

• The most practical layout to fill in the form 

• The most practical layout to read the form 

The new order form contains the information of three customer employees that have been 

reported ill. The data on this order form can be combined on the feedback report. The data on the 

form is a combination of the data from all the other forms. Almost every customer wants to be 

served with these new forms. 
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lnleiding 

CBZ vermoedt dat 'automatisering ' noodzakelijk is om geed te kunnen blijven functioneren met 

de toenemende bedrijfsdrukte in ogenschouw genomen. Deel daarvan is 'makkelijker' te zullen 

functioneren. 

Vooronderzoek levert op dat automatiseren voorlopig niet het beoogde resultaat zou 

bewerkstelligen. In plaats daarvan blijken aanpassingen in het voortbrengingsproces nodig zijn. 

Daarbij gaat het met name om de orderaanlevering en de orderverwerking. Door het moeizame 

verloop daarvan wordt uitvoering van de rest van de activiteiten negatief be"invloed. 

De problemen zijn terug te voeren op: 

• Verstoringen in de opdracht aanlevering 

• Complexiteit door veel verschillende afspraken met klanten 

• Complexiteit door gebruik van veel verschillende formulieren 

Het onderzoek is gericht op de oplossing van deze drie facetten. 

In Hoofdstuk 1 wordt de organisatie en de omgeving van CBZ besproken. De 

probleembeschrijving en het tot stand komen van de defin itieve opdrachtformulering volgen in 

hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een opsplitsing gemaakt van het probleem en daar wordt de 

opzet voor het verdere onderzoek gegeven. Hoofdstuk 4 behandelt het herontwerp van het 

voortbrengingsproces , hoofdstuk 5 het werkbaar maken van de diversiteit aan afspraken met 

klanten en hoofdstuk 6 de diversiteitreductie van formulieren . In hoofdstuk 7 worden tot slot de 

conclusies en aanbevelingen besproken. 



Hoofdstuk 1 Controle Buro Ziekteverzuim 

1.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk geeft een omschrijving van Controle Bureau Ziekteverzuim (CBZ). Beschreven 

wordt hoe het bedrijf ontstaan is , hoe de organisatie en haar omgeving er uit zien. Verder wordt 

een korte produkt- en procesbeschrijving gegeven , een grove schets van de markt en de 

doelstellingen van CBZ. 

1.2 Het ziekteverzuimproces 

Werkgever 

Arbozorg 

Arbodienst 

H u is b e z o e k e n 

CBZ 

Figuur 1.1 De omgeving van CBZ 

Werkgevers zijn ter bewaking van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van hun 

werknemers veelal aangesloten bij een arbodienst. De zorg voor de arbeidsomstandigheden en 

de gezondheid wordt geheel of gedeeltelijk aan zo'n arbodienst uitbesteed. Binnenkort is iedere 

werkgever verplicht zich bij een arbodienst aan te sluiten. 

Arbodiensten verlenen een scala aan diensten, zoals aanstellingskeuringen , het bewaken van 

veiligheidsaspecten , het geven van aandacht aan ergonomische aspecten en het begeleiden van 

ziekteverzuim. 

Ziekteverzuimbegeleiding omvat verschillende elementen ; het begeleiden van mensen op de 

werkplek, het analyseren van ziekteverzuimcijfers, het verrichten van medisch onderzoek, 

telefonische controle bij ziekmelding van de werknemer en het verrichten van huisbezoeken. 

Het is voor arbodiensten vaak niet rendabel huisbezoeken zelf uit te voeren. De arbodiensten 

hebben niet het schaalvoordeel dat CBZ heeft. Bij dit schaalvoordeel gaat het om twee 

verschillende voordelen die CBZ heeft boven een arbodienst: 
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1. De reductie van de variatie in het aantal opdrachten per dag; CBZ heeft niet de variatie die 

iedere afzonderlijke arbodienst heeft maar de variatie van de totale vraag van alle bij haar 

aangesloten arbodiensten. 

2. De kosten als gevolg van de geografische spreiding nemen af met het toenemen van het 

aantal opdrachten in een gebied. Dit komt door de daling van het gemiddelde aantal 

kilometers per opdracht en zodoende afname van het tijdsbeslag per bezoek. 

Om de huisbezoeken niet uit te hoeven voeren en toch aan te kunnen bieden , besteden 

arbodiensten die uit. Dit deel van de ziekteverzuimbegeleiding neemt CBZ van hen over en 

daarbij hoeft een arbodienst bij uitbesteding van de ziekteverzuimrapportage aan CBZ zelf geen 

personeel in dienst te hebben, waarmee zij het risico voorkomen van leegloop van hun capaciteit. 

Met verandering van de wetgeving is de werkgever voor de eerste 2 a 6 weken , afhankelijk van 

de grootte van het bedrijf, financieel verantwoordelijk geworden voor het ziekteverzuim van zijn 

werknemers. Deze periode zal in de toekomst nog verlengd worden. Door deze ontwikkeling is de 

vraag naar huisbezoeken aan het stijgen. 

1.3 CBZ (Controle Buro Ziekteverzuim) 

1. 3. 1 Het ontstaan van CBZ 

Enkele rapporteurs van de BVG zijn niet tevreden over hun werkomgeving. Zij krijgen het idee de 

rapportageactiviteiten zelf uit te gaan voeren , op commerciele basis. Het bedrijf dat zij dan op 

zetten heet Controle Bureau Ziekteverzuim (CBZ). De oprichters vormen nu de leiding van CBZ. 

Haar diensten verleent CBZ in eerste instantie vanuit een plaats. Al snel blijkt dat het landelijk 

aanbieden van deze diensten belangrijk is voor een zo groot mogelijke kans van slagen van het 

bedrijf. Het feit dat CBZ landelijke dekking biedt is voor veel klanten een belangrijke re den om 

gebruik te maken van haar diensten. Veel arbodiensten werken zelf niet landelijk, het is dan een 

groot voordeel als zij een werknemer die zich op dat moment waar dan ook in Nederland bevindt, 

altijd kan laten bezoeken. 

1. 3. 2 De organisatie 

CBZ heeft een franchisevorm. In Haarlem zit zowel de franchisegever als CBZ Haarlem. De 

andere zes CBZ vestigingen zijn allen franchisenemer. In dit verslag zullen verder alle 

vestigingen met de plaatsnaam achter "CBZ" warden aangeduid en de gehele 

franchiseorganisatie met "CBZ". Zie voor organogram bijlage 1.1. 

ledere zelfstandige franchisenemer heeft zijn eigen rayon waarbinnen zij klanten werft en 

bedient. leder rayon heeft rayonbescherming , dit houdt in dat dit rayon recht heeft op alle 

opdrachten die voor haar regio binnenkomen. Het is echter mogelijk dat dit rayon deze opdracht 

alsnog uitbesteedt aan een ander CBZ. 

Bij CBZ Haarlem worden nagenoeg alle taken gezamenlijk uitgevoerd en worden beslissingen 

gezamenlijk genomen. Alleen voor wat betreft het commerciele gedeelte en de 
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kwaliteitsbewaking zijn de taken onderverdeeld. Direct onder deze leiding werken vijf rapporteurs. 

Van verdere onderverdeling is nag geen sprake aangezien CBZ een kleine , jonge organisatie is. 

1. 3. 3 De dienst 

De dienst die CBZ verleent is het uitvoeren van huisbezoeken. Dit houdt in dater op verzoek van 

een klant een visite wordt gebracht aan een werknemer die zich arbeidsongeschikt heeft gemeld. 

Het doel daarbij is het inwinnen van informatie ; in hoeverre acht de werknemer zichzelf 

arbeidsongeschikt, wat zijn de klachten , wat is de oorzaak, wat doet de werknemer ten behoeve 

van herstel en wanneer denkt hij/zij weer het werk te kunnen hervatten. Naar aanleiding van deze 

visite wordt een rapportage gemaakt en vindt terugkoppeling aan de klant ( de arbodienst) plaats. 

Op basis van deze rapportage kan de arbodienst haar oordeel baseren of een werknemer al dan 

niet arbeidsongeschikt is en kan zij beslissen de werknemer op te roepen bij de bedrijfsarts. 

Zie voor een korte omschrijving van het produkt aanbod bijlage 1.2 "Folder" 

De dienst wordt in drie varianten geleverd: 

Spoedcontrole 

Eerstedags huisbezoek 

Derdedags huisbezoek 

Er is sprake van wantrouwen , de werknemer wordt dezelfde dag 

bezocht. Het bezoek heeft een controlerend karakter. 

Geen sprake van direct wantrouwen, de werknemer wordt wel 

dezelfde dag bezocht. 

Idem, het bezoek vindt binnen drie dagen plaats. 

CBZ streeft een aantal doelstelling na bij haar produkt, daarbij gaat het om de flexibiliteit die zij 

tegenover haar klanten wil hanteren en de kwaliteit van het produkt. Dit brengt een aantal 

kenmerken met zich mee, met deze kenmerken zal rekening moeten warden gehouden met 

eventuele veranderingen in het produkt als gevolg van aanpassingen in het proces. De 

belangrijkste kenmerken waar rekening mee gehouden dient te warden zijn : 

• Bij aanlevering voor 10.00 uur ·s ochtends warden de aangevraagde bezoeken nag dezelfde 

dag uitgevoerd. CBZ is wel zo flexibel dat, als een arbodienst na 10.00 uur nag graag een 

huisbezoek uitgevoerd wil hebben , zij er moeite voor doet dit te realiseren. 

• Er wordt in grate mate gehoor gegeven aan de specifieke wensen van klanten , zij kunnen 

opgeven wat er precies gevraagd moet warden en indien gewenst is een snelle telefonische 

terugkoppeling mogelijk. 

• Het produkt is pas geslaagd als een goed informatief gesprek is gehouden en daarvan een 

duidelijke rapportage is gedaan. De kwaliteit van het produkt wordt door de klant als goed 

ervaren en de prijs is gunstig gezien de prijzen die de arbodiensten voor deze dienst aan hun 

klanten doorberekenen en de prijs van de concurrentie. 

1. 3. 4 Het voortbrengingsproces 

De meeste opdrachten komen per fax binnen. Het betreft hier zowel opdrachten van eigen 

klanten als opdrachten van andere CBZ vestigingen. De opdrachten die buiten de eigen regio 

vallen warden naar het CBZ gefaxt binnen wiens regio deze wel vallen. De huisbezoeken die de 

vorige dag/dagen zijn blijven liggen komen bij de voorraad voor de huidige dag. Dit kunnen 

derdedags bezoeken zijn of bezoeken die de vorige dag te laat zijn aangemeld. 
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Afhankelijk van het aantal mensen dat die dag beschikbaar is , wordt een aantal routes gemaakt, 

waarover de opdrachten worden verdeeld. Nadat de opdrachten verdeeld zijn bereidt de 

rapporteur zijn route voor en gaat rijden . Na uitvoering komt iedereen terug op kantoor en koppelt 

zijn opdrachten per fax terug. Voor de administratie en de facturering vult iedere rapporteur een 

dagrapport in. 

1.4 De markt 

De klanten van CBZ zijn uitsluitend arbodiensten. Met het direct aanbieden van verzuimcontrole 

aan bedrijven zou CBZ concurrent worden van haar beste klant. Daarnaast worden werkgevers 

verplicht zich bij een arbodienst aan te sluiten. Als CBZ voor werkgevers zou werken raakt zij 

deze op den duur kwijt als opdrachtgever wanneer die zich aansluiten bij een arbodienst. Dit zijn 

redenen om alleen voor arbodiensten te werken. 

In de toekomst kunnen verzekeraars een nieuwe klantenkring vormen. Hoe het geheel van de 

ziektewet of de plaatsvervanger er uit komt te zien is vooralsnog niet bekend. 

De markt waarop CBZ opereert is voortdurend in beweging . Een belangrijke oorzaak hiervoor is 

de veranderende regelgeving . Bovendien vinden er onder arbodiensten regelmatig fusies plaats, 

verdwijnen er arbodiensten en komen er nieuwe bij . 

1.4.1 De vraag 

Het volume van de vraag is aanzienlijk. Doordat werkgevers zelf voor het verzuim moeten 

betalen willen zij graag controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Door de sterke invloed 

van het seizoen , het weer en griepgolven is er een behoorlijke fluctuatie in de vraag. 

1.4.2 Het aanbod 

Er is concurrentie op de markt in de vorm van rapporteurs van de arbodiensten zelf. Die neemt 

echter af omdat het voor de arbodienst vaak niet rendabel is. Daarnaast zijn er afsplitsingen van 

deze arbodiensten en bedrijven als CBZ. Deze laatsten zijn controlebureaus die later op de markt 

zijn gekomen dan CBZ, zij besteden veelal minder aandacht aan de manier waarop de bezoeken 

worden verricht en landelijke dekking weet vooralsnog geen van de concurrenten waar te maken 

(bron : klantenkring van betreffende bedrijven). 
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1.5 Doelstelling en strategie van CBZ 

Doelstelling op korte termijn 

CBZ wil de organisatie zo inrichten dat ze in staat is een toenemend aantal opdrachten te 

verwerken. Hiertoe heeft CBZ een aantal plannen gemaakt die moeten leiden tot een meer 

specifieke taakverdeling . De verschillende taken krijgen meer inhoud en activiteiten moeten meer 

gestructureerd plaats gaan vinden. Met de stijgende activiteiten zal het faxverkeer toenemen , dit 

neemt een grate hoeveelheid tijd in beslag en brengt veel papierwerk met zich mee. Dit probleem 

wil CBZ door middel van automatisering oplossen. 

De doelstelling op lange termijn 

De continurteit moet gewaarborgd warden en het bedrijf moet winstgevend en waardevol zijn . 
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Hoofdstuk 2 Probleembeschrijving 

2.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de vraag van CBZ. Uit de analyse van het probleem dat ten grondslag ligt 

aan deze vraag blijkt een aantal achterliggende problemen. Deze warden samengevat om tot een 

definitieve probleemstelling te komen. Na afbakening wordt een definitieve opdrachtformulering 

gegeven, dit is de opdracht die in dit verdere onderzoek wordt uitgevoerd. 

2.2 De vraag van CBZ 

De wens van CBZ is : "zo veel mogelijk automatiseren om van de vele en moeizame 

communicatie met het daarmee gepaard gaande volume aan papier af te komen". De 

communicatie betreft hier communicatie met klanten en tussen CBZ vestigingen onderling. Met 

het oog op de groei die CBZ verwacht is het aanpakken hiervan noodzakelijk om goed te kunnen 

blijven functioneren. 

2. 2. 1 Oorzaken van de vraag en de verbanden tussen die oorzaken 

CBZ beoogt met de vraag te "automatiseren" eenvoudiger te zullen functioneren . Automatiseren 

moet het werken effectiever en efficienter maken. Hieronder volgt welke problemen aan dit idee 

ten grondslag liggen. 

CBZ signaleert een aantal problemen : 

• Het slecht leesbaar zijn van de binnengekomen opdrachten. 

• Het overbezet zijn van de fax door een groot volume aan binnenkomende faxen. 

• Veel papier in de vorm van faxen , rapportageformulieren en 'achterlaatformulieren '. 

• Geregeld onduidelijk is onduidelijk welke formulieren gebruikt moeten warden. 

• Niet bij iedereen is bekend wat de laatste afspraken zijn met de betreffende arbodiensten. 

• Veel telefoneerwerk met klanten en tussen CBZ vestigingen onderling , met name om 

problemen op te lessen. 

• Het aansturen van het bedrijf wordt voortdurend lastiger. De zaken gaan niet meer als 

"vanzelf" . 

Deze punten tezamen geven CBZ het idee dat het tijd is voor aanpassingen om de 

bedrijfsvoering hanteerbaar te maken. Als gevolg van de groei die CBZ beoogt zullen deze 

problemen alleen maar groter worden. 

In Haarlem wordt niet alleen de eigen vestiging geleid maar ook de franchiseorganisatie. De 

organisatie van deze, op zich losstaande werkzaamheden , wordt echter volledig door elkaar 

gevoerd. Oat bevordert de overzichtelijkheid van de bedrijfsvoering niet. 

Automatiseren moet er voor zorgen dat alles zo veel mogelijk 'vanzelf' gaat, dat communicatie 

makkelijker verloopt en dat er minder papier in omloop is. 

7 



2. 2. 2 Onderzoekspunten naar aanleiding van de vraag van CBZ 

Alvorens met het hiervoor genoemde probleem aan het werk te gaan is het de vraag of CBZ 

inderdaad moeilijk beheersbaar is en zo ja wat daarvan de oorzaken zijn. Misschien zal bij het 

beantwoorden van die vraag blijken dat deze problemen in werkelijkheid niet of in mindere mate 

bestaan en wellicht komen er andere problemen naar voren. 

Uiteindelijk blijft de vraag over of automatiseren zinvol is en in hoeverre het uberhaupt mogelijk 

is. 

2.3 Plan voor probleemanalyse 

Deze paragraaf geeft aan hoe de probleemanalyse leidt tot de definitieve probleemstelling. 

2. 3. 1 Doe/stelling prob/eemanalyse 

De doelstelling van de probleemanalyse is te komen tot de definitieve probleemstelling. Gezien 

de beschikbare tijd , de omvang van het probleem en het belang van de verschillende elementen 

van het probleem, wordt een afbakening gemaakt, om tot de definitieve opdrachtformulering te 

komen. 

2.3.2 De onderzoeksvorm van de prob/eemanalyse 

CBZ is een jonge informeel opgezette organisatie. Mede door het ontbreken van een formele 

opzet is het geheel niet direct te overzien. Dit maakt het vaststellen van het werkelijke probleem 

lastig. Een beschrijving van de organisatie zal dit beter mogelijk maken. Deze noodzaak tot 

beschrijven bepaalt voor een groot deel de vorm waarin het vooronderzoek plaats zal vinden. 

De vorm van het onderzoek wordt door meerdere factoren bepaald. Vergelijk met soortgelijke 

bedrijven is niet echt mogelijk daar dit bedrijf uitgesproken uniek is. CBZ is het eerste bedrijf dat 

zich op deze markt heeft toegelegd en het produkt is zeer specifiek. Eventueel zijn er relaties te 

leggen met transportbedrijven waar ook verschillende plaatsen worden aangedaan. De overlap in 

produkt ontbreekt echter, zodat de organisatie die dat produkt nodig is niet vergelijkbaar is. Direct 

tot actie over gaan en daarmee het onderzoek gaandeweg uit te voeren is wellicht in een later 

stadium mogelijk maar is ongeschikt in de fase van de probleemanalyse. 

De voorgaande aspecten en het feit dat er een te bestuderen situatie is, maken een gevalstudie 

tot de meest voor de hand liggende onderzoeksvorm om te gebruiken bij deze probleemanalyse 

[ 1 ]. 
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2.4 Probleemanalyse 

In deze paragraaf vindt de probleemanalyse plaats. Zoals in de vorige paragraaf vermeld , wordt 

dit een beschrijving van de organisatie met daaropvolgend een analyse van het functioneren van 

het bedrijf. 

2. 4. 1 Beschrijving van het proces en de activiteiten 

Onder proces wordt verstaan : 

"Een serie transformaties tijdens de doorvoer, als gevolg waarvan het ingevoerde element 

verandert in plaats, vorm , afmeting , functie , eigenschap of enig ander kenmerk." [2]. 

Aan de hand van een afbeelding betreffende de wijze waarop CBZ werkt worden het proces en 

de activiteiten beschreven. Hierbij zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid CBZ Haarlem en 

CBZ gescheiden. 

CBZ Haarlem 

De beschrijving van het proces en de bestuurlijke-, en onderhouds activiteiten zijn voor de 

overzichtelijkheid van elkaar gescheiden. 

Procesbeschrijving 

Hieronder volgt een afbeelding van het voorste gedeelte van het proces lopend tot aan de 

daadwerkelijke uitvoering van de opdrachten. De onderdelen hiervan worden vervolgens 

beschreven. 
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Figuur 2.1 Procesbeschrijving 

• Traject dat vooraf gaat aan de binnenkomst van de opdracht 

Een werknemer meldt zich, v66r het tijdstip waarop hij normaal op het werk komt, ziek bij zijn 

werkgever. De werkgever geeft dit vervolgens door aan zijn arbodienst. De arbodienst bepaalt op 

basis van een aantal gegevens of bij de werknemer een huisbezoek zal worden afgelegd. 

Factoren op basis waarvan dat wordt bepaald zijn: 

- Speciaal verzoek van de werkgever. 

- Aanvullende informatie waaruit wantrouwen blijkt. 

- Verzuimverleden van de werknemer. 

- Het protocol , bijvoorbeeld reguliere steekproeven of standaard eerstedags controle 

(afhankelijk van het afgesloten contract). 

Als de arbodienst besluit dat controle nodig is, wordt per fax een opdracht naar CBZ gestuurd. 

• Binnenkomst opdrachten 

De opdrachten komen allen per fax binnen. De klanten faxen iedere ochtend de bezoeken die zij , 

afhankelijk van het soort opdracht, dezelfde dag of binnen drie dagen gereden willen hebben. 
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• Verdelen in eigen regio, andere regio en zo nodig doorsturen 

CBZ werkt met een een loket functie , dat wil zeggen dat iedere klant (arbodienst) slechts met een 

CBZ te maken heeft terwijl zij opdrachten door het hele land kan aanvragen. Als er bij dit CBZ 

een opdracht voor een andere regio binnenkomt wordt deze opdracht door gestuurd naar het CBZ 

dat deze regio beslaat. 

• Verdelen van de opdrachten over verschillende routes 

Zodra het merendeel van de opdrachten binnen is worden deze verdeeld over een aantal routes. 

Het aantal routes is afhankelijk van het aantal mensen dat die dag beschikbaar is. 

• Voorbereiden van de route 

De rapporteur ontvangt een aantal opdrachten en gaat na eventuele uitwisseling van opdrachten 

met collega's zijn optimale route bepalen . Vervolgens zoekt hij de straten op om daarna zo 

gemakkelijk mogelijk alle adressen te kunnen vinden. Bij iedere opdracht verzamelt hij de 

bijbehorende formulieren. 

• Bezoeken afleggen 

Na het voorbereiden van de route gaat de rapporteur naar de te bezoeken werknemers , houdt 

daar een gesprek en rapporteert de bevindingen op het rapportageformulier. Na het laatste 

bezoek gaat de rapporteur terug naar kantoor om van daar terug te koppelen naar de 

arbodiensten. 

Hieronder volgt een afbeelding van de bestuurlijke en onderhoudsactiviteiten , deze worden 

vervolgens beschreven. 
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Figuur 2.2 Bestuurlijke- en onderhoudsactiviteiten 
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Bestuurlijke activiteiten: 

• Capaciteitsplanning 

In de loop van de tijd is een trend te onderscheiden en een globale verwachting voor de 

hoeveelheid binnenkomend werk. Het is echter niet mogelijk exact te bepalen wat het 

werkaanbod voor een volgende dag zal zijn . De werkdruk varieert daardoor sterk. 

De derdedags bezoeken , bezoeken waarvoor drie dagen de tijd is, geven speelruimte om 

onverwachte drukte op te vangen. De capaciteitsplanning wordt op ervaring en op gevoel 

gedaan. 

• Personeelszaken 

Personeelszaken is een taak die inmiddels bij een persoon is ondergebracht. Deze zorgt voor de 

werving en selectie van personeel, voert functioneringsgesprekken en regelt de overige zaken die 

het personeel aangaan zoals bijvoorbeeld vakantieplanning. 

• Aansturen van de werkvloer 

Een persoon zorgt er iedere ochtend voor dat alle opdrachten worden verdeeld en dat iedereen 

de weg op komt. Eens per twee weken vindt werkoverleg plaats om nieuwe regels of afspraken 

door te voeren . 

• Kwaliteitsbewaking 

Van binnen gekomen klachten wordt nagetrokken wat daarvan de oorzaak is en hoe ze 

voorkomen kunnen worden. Geregeld worden controles onderling besproken en wijzen de 

rapporteurs elkaar zo nodig op fouten . Beoogd wordt de klanten optimaal te bedienen en 

tevreden te stemmen. 

Onderhoudsactiviteiten 

• Klantenwerving en onderhoud van relaties 

Werving bestaat uit het toezenden van informatiemappen aan arbodiensten. Als een arbodienst 

ge"interesseerd is in de diensten die CBZ aanbiedt wordt een afspraak gemaakt om te komen 

praten . Door duidelijk te maken hoe CBZ functioneert en hoe de dienst er uit ziet wordt doorgaans 

een potentiele klant spoedig klant. 

Op het moment dat een bestaande klant een gesprek wil hebben, wordt dat op korte termijn 

gevoerd, hetgeen echter incidenteel plaatsvindt. 

• Financien 

De financiele planning wordt in grote lijnen uitgezet op basis van de verwachtingen. De financiele 

administratie en boekhouding is volledig uitbesteed. 

• Bewaking van de efficiency en de effectiviteit 

Het is de bedoeling om met een zo klein mogelijke bezetting zo veel mogelijk opdrachten uit te 

voeren. Alie opdrachten die binnen de eerstedagsgarantie liggen worden in ieder geval die dag 

gereden. Als het te druk is worden de huisbezoeken naar de volgende dag doorgeschoven. 
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CBZ (Nederland) 

De volgende punten worden op dit niveau onderscheiden: 

• Strategie bepalen ; marktaandeel , wijze van aanbieden , reclame. 

• Produkt bewaking. 

• Onderhoud van de franchiseorganisatie . 

• Aansturen van gecentraliseerde activiteiten zoals bijvoorbeeld ; assurantie en reclame. 

Gezien het verdere verloop van het onderzoek worden deze punten niet uitgewerkt. Bij de 

aanbevelingen wordt op enkele van deze punten nader ingegaan. 

2. 4. 2 Analyse van de activiteiten 

Bij het beschouwen van het proces blijkt een aantal elementen uit het voortbrengingsproces 

verstorend te werken. Op deze aspecten wordt hieronder ingegaan. 

2. 4. 3 Kritische elementen van het voorlbrengingsproces 

• Tijdstip van aankomst 

De aanlevering van de opdrachten die dezelfde dag gereden moeten warden dient in principe 

v66r 10.00 uur te geschieden. Werknemers melden zich over het algemeen v66r aanvang van 

hun werktijd ziek bij hun werkgever. Dit is voor de meeste werknemers rond 9.00 uur. De 

werkgever geeft dit door aan de arbodienst. De arbodienst zorgt er voor dat, indien gewenst, een 

aanvraag voor een huisbezoek naar CBZ gaat. De meeste arbodiensten slagen er in de 

aanvragen voor 10 uur in te dienen. Een aantal arbodiensten lukt dat niet, soms loopt het uit tot 

13.00 uur. 

• Communicatietijd 

Alie opdrachten warden per fax aangeleverd. De meeste opdrachten komen tussen 9.30 uur en 

10.30 uur binnen. Oat levert grote drukte op voor de fax. De aanspraak op de faxcapaciteit wordt 

bepaald door het aantal opdrachten en de hoeveelheid informatie per opdracht. Voor iedere 

opdracht komt een volledige pagina A4 binnen, bij sommige arbodiensten loopt dat zelfs op tot 

vier pagina's. 

• Wachttijden voor klanten door een bezette lijn 

Door de hoge bezetting van de faxcapaciteit is de kans dat de lijn bezet is groot. Het is voor de 

arbodienst vervelend te moeten wachten. Daar komt bij dat de persoon die wil faxen ondertussen 

wat anders gaat doen , waardoor de orders nog later binnen komen. 

• De hoeveelheid informatie op een opdrachtformulier is groot 

Van een volledige pagina A4 wordt slechts een klein gedeelte gebruikt, namelijk: de naam, het 

adres, de woonplaats , het soort controle en eventuele bijzonderheden. De rest van de 

vermeldingen op het opdrachtformulier zijn niet opdrachtspecifiek. Het is daardoor overbodig om 

bij iedere opdracht het rapportageformulier of andere standaardinformatie te faxen . 
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• De leesbaarheid van een fax 

De faxen zijn vaak slecht leesbaar, dit heeft twee oorzaken . 

Ten eerste de kwaliteit van de apparatuur (dit is inmiddels ondervangen met een goede A-4 fax). 

Ten tweede de leesbaarheid van het origineel dat wordt gestuurd. Dit origineel is vaak onduidelijk 

geschreven en de opbouw verschilt per klant. 

• De informatie over nemen op een rapportageformulier 

Enkele arbodiensten leveren de gegevens aan op een rapportageformulier. Voor de arbodiensten 

die dit niet doen moeten de gegevens op een rapportageformulier worden overgenomen. Oat 

overschrijven kost tijd terwijl de rapporteur eigenlijk de weg op wil/moet. 

• De verschillende afspraken 

Met iedere arbodienst zijn specifieke afspraken gemaakt. Bij het groeien van het aantal 

arbodiensten waarvoor CBZ werkt wordt het dan ook steeds onoverzichtelijker welke afspraken 

met welke arbodiensten zijn gemaakt. 

• De verschillende formulieren 

ledere arbodienst heeft zijn eigen manier van aanleveren , eigen rapportageformulieren en eigen 

achterlaatbriefjes. Resultaat is een grote hoeveelheid verschillende formulieren die uiteindelijk 

allen op hetzelfde neer komen. Niet alle formulieren zijn even goed en het werken met veel 

verschillende formulieren is lastig. 

De reden dat dit zo ontstaan is ligt bij de manier waarop gestart is. Ten behoeve van de 

klanttevredenheid die CBZ nastreeft werd destijds de arbodiensten gevraagd aan welke 

formulieren men de voorkeur gaf. 

• Door elkaar lopen van de verschillende activiteiten 

De taken binnen CBZ zijn niet goed gedefinieerd, derhalve is het niet altijd duidelijk wie wat doet 

en wat wel of niet wordt gedaan. Oat maakt het geheel onoverzichtelijk en rommelig . 

• De daadwerkelijke uitvoering van de huisbezoeken 

Als de rapporteur uiteindelijk opdrachten gaat rijden worden uitsluitend nog problemen 

veroorzaakt door het niet compleet hebben van de formulieren of het niet duidelijk zijn van 

afspraken met de arbodienst. 
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Knelpunten liggen niet zo zeer in het proces bij CBZ als wel bij de klanten en bij de afstemming 

tussen CBZ en die klanten. Als de opdrachten bij CBZ eenmaal compleet zijn om uitgevoerd te 

worden , verloopt het verdere traject zonder noemenswaardige problemen. 

De aankomst wordt voor een groot deel door de hoge bezettingsgraad belemmert. De meeste 

opdrachten komen in een tijdsbestek van ongeveer 45 min. aan. Dit heeft zijn gevolgen op dat de 

bezettingsgraad van de fax. Bij binnenkomst van 80 opdrachten met een gemiddelde tijd van 31 

sec. Is de bewerkingstijd 41 minuten. De bezettingsgraad is dan 41 / 45 = 0.91 . Uit het effect dat 

blijkt uit de formule van Pollackzek [ 3 ] blijkt dat een hoge bezettingsgraad grote invloed heeft op 

de wachttijd. 

Een reductie van de bezettingsgraad zou voordeel opleveren voor de doorlooptijd die immers uit 

bewerkingstijd en wachttijd bestaat. Met het terugbrengen van de hoeveelheid over te brengen 

informatie tot 1/3e zou ook de bezettingsgraad tot 1/3e van de huidige bezetting warden 

gereduceerd. 

De problemen liggen aan het begin van het voortbrengingstraject. Zeals blijkt uit het oorzaak

relatieschema verstoren deze problemen daarmee alle achterliggende activiteiten met als 

voornaamste reden dat de rapporteur moet wachten met rijden totdat alle opdrachten binnen zijn. 
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Voor onduidelijke opdrachten is het noodzakelijk de opdrachtgever te bellen. De verschillende 

formulieren moeten worden verzameld en gegevens moeten worden genoteerd op de 

rapportageformulieren. Dit alles komt ender tijdsdruk te staan doordat de opdrachten te laat 

binnen komen . 

Buiten dat het voor de rapporteur vervelend is wordt de planning die tech al vrij ingewikkeld is 

verstoord door de te late binnenkomst van de opdrachten en is het niet meer mogelijk om 

optimale routes te rijden hetgeen uiteraard direct zijn invloed heeft op de efficiency. 

Met het groeien van de organisatie, het verder stijgend aantal opdrachten en het toenemen van 

de diversiteit aan opdrachten worden deze problemen groter. Het komt inmiddels voor dat 

rapporteurs pas na 13. 00 uur de weg op kunnen en zodoende niet meer in staat zijn veel 

opdrachten te verwerken. Gezien het feit dat de doelstellingen reeel zijn , de perceptie van de 

problemen klopt en er derhalve daadwerkelijk een situatie bestaat die verbetering behoeft, betreft 

het een realiteitsprobleem [ 4 ]. De beslissing wordt genomen de realiteit te wijzigen, daartoe 

wordt een plan gemaakt dat vervolgens wordt uitgewerkt. 

2.5 Definitieve probleemstelling 

Het werkelijke probleem van CBZ is dat het voortbrengingsproces moeilijk beheersbaar is 

geworden. Oat heeft niet als reden dater automatisering ontbreekt maar wel dat de ontvangst 

van opdrachten moeizaam, onduidelijk, en vaak te laat plaats vindt. Er is een grote mate van 

variatie in afspraken met klanten en in de te gebruiken formulieren . Dit resulteert in een zeer 

complex voortbrengingsproces. 

Buiten de problemen in het voortbrengingsproces, ontbreekt de scheiding in de activiteiten ten 

behoeve van de franchiseorganisatie en CBZ Haarlem, hetgeen het besturen neg lastiger maakt. 

Daarnaast behoeft het aansturen van CBZ Haarlem neg veel maatregelen op het gebied van 

financiele planning , capaciteitsplanning en de verdeling van verantwoordelijkheden. 

2.6 Afbakening 

De definitieve probleemstelling is te breed om in zijn geheel aan te pakken in verband met de 

beschikbare tijd en gezien de omvang van het probleem. 

Bij dit onderzoek wordt het voortbrengingsproces als onderwerp genomen. Er zijn twee redenen 

om hiervoor te kiezen: 

Ten eerste zal het herontwerpen van het voortbrengingsproces zorgen voor rust in de organisatie. 

Waardoor er tijd vrij komt om aandacht te besteden aan de overige problemen. 

Ten tweede levert verbeteren van het proces op korte termijn resultaat op. Dit is belangrijk om 

CBZ nu geed te laten functioneren en daarmee de te verwachten groei mogelijk te maken. 

Uitsluitend CBZ Haarlem is onderwerp van dit onderzoek. Omdat de overige CBZ vestigingen 

later zijn begonnen dan deze vestiging spelen deze problemen daar neg niet. Wei is zeker dat zij 

deze problemen neg zullen krijgen. Dit onderzoek kan als voorbeeld fungeren voor de overige 

vestigingen. 
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2. 7 Definitieve opdrachtformulering 

Na afbakening van de probleemstelling luidt de definitieve opdracht als volgt: 

Herontwerp van het opdrachtaanleveringstraject zo dat het voortbrengen van de dienst 

"huisbezoeken verrichten " makkelijker zal verlopen. 

Orie punten van aandacht zijn hierbij van belang om te verbeteren : Het proces op zich , de 

afspraken met arbodiensten en de formulierenstroom. Uit de probleemanalyse is naar voren 

gekomen dat dit sterk verstorende elementen van het voortbrengingsproces zijn . Door deze drie 

aspecten aan te pakken zal een meer voorspoedig procesverloop gerealiseerd worden. 

De toegepaste verbeteringen moeten het mogelijk maken dat het bedrijf in de toekomst 

eenvoudiger te besturen is en dat verdere groei zonder noemenswaardige problemen tot de 

mogelijkheden behoort. 
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Hoofdstuk 3 De onderzoeksopzet 

3.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 is op basis van de uitgewerkte probleemstelling de definitieve opdrachtformulering 

tot stand gekomen. Dit hoofdstuk geeft de opzet voor het verdere onderzoek. Het probleem 

bestaat uit meerdere facetten , dientengevolge wordt allereerst een opsplitsing van het totale 

probleem gemaakt. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk voor de verschillende deelgebieden 

aangegeven hoe de oplossing van deze problemen er uit zal zien. 

3.2 Opsplitsing van de probleemformulering in deelgebieden 

De probleemstelling zoals naar voren gekomen in hoofdstuk 2 bestaat uit meerdere facetten. Er 

zijn drie deelgebieden te onderscheiden : 

• herontwerp van het voortbrengingsproces 

• reduceren van de complexiteit veroorzaakt door veel afwijkende klantafspraken 

• reduceren van de complexiteit veroorzaakt door gebruik van veel verschillende formulieren . 

De laatste twee van de bovenstaande punten moeten ondersteunend zijn aan het proces. Door 

eerst het proces vorm te geven zal blijken aan welke criteria de afspraken en de formulieren 

moeten voldoen. Daarom worden deze drie facetten in deze volgorde behandeld. 

3.3 Plan voor herontwerp van het voortbrengingsproces 

In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat het voortbrengingsproces aanpassingen behoeft. Deze 

aanpassingen zullen in het begin van het voortbrengingsproces liggen of bij de klanten die de 

opdrachten aanleveren. 

Om het proces in de toekomst zo goed mogelijk aan de eisen te laten voldoen vindt vooraf een 

inventarisatie plaats van wat de belangrijkste voorwaarden en doelstellingen van het proces zijn . 

Op basis van deze voorwaarden zijn verschillende alternatieven om verbeteringen tot stand te 

brengen denkbaar. Deze alternatieven zijn gebaseerd op het maximaal vereenvoudigen van het 

proces om daarmee zo snel mogelijk te kunnen werken binnen de randvoorwaarden die het 

produkt bepalen. Deze randvoorwaarden worden voornamelijk bepaald door de mogelijkheden 

waarbinnen het produkt kan varieren rekening houdend met de eisen van de klant. Binnen deze 

mogelijkheden hebben de alternatieven nog hun voor- en nadelen. Door een afweging te maken 

van de voor- en nadelen van de alternatieven, zal blijken bij welk alternatief de gestelde 

doelstellingen maximaal verwezenlijkt wordt. 

Het aanbrengen van verbeteringen bestaat voornamelijk uit het invoeren van mogelijke 

vereenvoudigingen en het elimineren van overbodige activiteiten binnen het proces. Hierdoor zal 

de belangrijkste doelstelling , namelijk het proces maximaal te versnellen , het best gediend zijn. 
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Aan de implementatie zal een pilot met een geselecteerde klant voorafgaan om na te gaan in 

hoeverre verbeteringen inderdaad mogelijk zijn. 

Nadat dit succesvol is gebleken en eventuele toevoegingen hebben plaats gevonden, kan ook de 

afstemming met de overige klanten worden gerealiseerd. 

3.4 Plan ter reductie van complexiteit 

De complexiteit is het gevolg van het hebben van meerdere klanten en het aanbieden van 

diensten aan deze klanten op exact die manier die elke klant beoogd. De diversiteit die dan 

ontstaat wordt met name veroorzaakt door de vele verschillende af spraken per kl ant die word en 

gemaakt en door de vele verschillende formulieren waarmee CBZ moet werken. De nu volgende 

paragraven geven het plan om deze diversiteit zo mogelijk te reduceren en/of werkbaar te 

maken. 

3. 4. 1 Werkbaar maken van de vele verschillende k/antafspraken 

Er is onderscheid te maken tussen de specifieke wensen die de arbodienst heeft. 

Een gedeelte is wat zij graag zouden willen , maar wat eventueel gemist kan worden. Hierbij gaat 

het met name om afspraken als het terugkoppelen v66r een bepaalde tijd , het terugkoppelen aan 

zowel het bedrijf als aan de arbodienst, het telefonisch terugkoppelen, het toepassen van 

speciale coderingen , het bij de arbodiensten afhalen van de opdrachten , het krijgen van een 

specifieke rapporteur of het bezoeken op een bepaalde tijd. 

Een ander gedeelte komt voort uit de noodzakelijke afstemming tussen CBZ en de arbodienst. 

Het gaat hier om de manier waarop de arbodienst werkt en gegevens die specifiek zijn . 

Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

• Het protocol van een arbodienst; arbodiensten verschillen in de manier waarop zij de 

betrokkenen benaderd willen zien en of de lekenrapporteur op basis van zijn bevindingen al 

dan niet een oproep bij een arts mag afgeven. 

• De telefoonnummers die gebeld moeten worden bij verschillende mogelijke situaties. 

• Het al dan niet hebben van spreekuren , de tijden daarvan en de namen van de artsen. 

Het al dan niet ingaan op alle specifieke wensen is een afweging die bij de bepaling van het 

produkt hoort. De manier waarop CBZ haar produkt wil aanbieden stelt bepaalde eisen aan het 

tegemoet komen van de wensen van de klant. Met het ingaan op alle specifieke wensen wordt 

het moeilijk foutloos en efficient te blijven functioneren . Daarom zal uitgezocht dienen te worden 

in hoeverre de verschillende afspraken te beperken zijn . De afspraken die minimaal nodig zijn 

moeten zo goed mogelijk werkbaar worden gemaakt. 

Aandachtspunten daarbij zijn hoe de informatie beschikbaar moet worden gesteld aan de 

rapporteurs en hoe deze informatievoorziening onderhouden moet worden opdat deze altijd up to 

date is. ledere rapporteur is dan altijd op de hoogte van de afspraken met de verschillende 

arbodiensten. 
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3.4.2 Terugbrengen van het aantal verschillende formulieren 

De formulierenstroom kan het beste 20 eenvoudig mogelijk 2ijn om te voorkomen dat door 

onbekendheid met het formulier fouten worden gemaakt of dat iemand de benodigde formulieren 

niet bij 2ich heeft. Een onderzoek moet aantonen of het mogelijk is voortaan met een uniform 

CBZ formulier te werken. Dit is afhankelijk van: 

• De mogelijkheid alle verschillende formulieren terug te brengen tot een standaard formulier 

dient ge·,nventariseerd te worden , door de informatie van de huidige formulieren naast elkaar 

te leggen, de overlap te bekijken en na te gaan in hoeverre het mogelijk is de2e samen te 

voegen. 

• De mate waarin de arbodiensten het acceptabel vinden om met een standaard CBZ formulier 

te werken. Een gesprek met diverse arbodiensten dient hierover uitsluitsel te geven. 

Bij het ontwerpen van het formulier is de indeling van belang om maximaal gebruikersvriendelijk 

te 2ijn. Een belangrijk aspect daarbij is de manier waarop de aangeleverde gegevens samen 

moeten worden gevoegd met het rapportageformulier. 

Alvorens de nieuwe formulieren in gebruik worden genomen worden 2ij in een pilot getest. Voor 

wat betreft de aanlevering van gegevens gebeurt dat direct in combinatie met de pilot van de 

procesaanpassingen bij een van de klanten. De rapportageformulieren worden getest bij enkele 

rapportages. Na eventuele aanpassingen en gebleken succes kan begonnen worden met het 20 

veel mogelijk vervangen van bestaande formulieren door de eigen CBZ formulieren . 

3.5 Slot 

De opdrachtformulering is in dit hoofdstuk opgedeeld en uitgewerkt tot een aanpak voor het 

verdere onderzoek. De drie plannen die hier 2ijn opge2et worden in de nu volgende hoofdstukken 

4, 5 en 6 uiteenge2et. 
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Hoofdstuk 4 Herontwerp van het voortbrengingsproces 

4.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat aan het begin van het voortbrengingsproces problemen 

zitten , die de rest van dit proces verstoren. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe deze problemen 

warden aangepakt om tot een voorspoediger verloop van het voortbrengingsproces te komen . Na 

inventarisatie van de voorwaarden waaraan het proces moet voldoen en de afweging van de 

verschillende mogelijkheden wordt een keuze gemaakt. Deze oplossing wordt vervolgens in een 

pilot getoetst. 

4.2 Voorwaarden en doelstellingen bij het herontwerp van het 

proces 

De wijze waarop het proces georganiseerd wordt, is van wezenlijk belang voor het functioneren 

van de organisatie. Het voortbrengingsproces moet aan bepaalde randvoorwaarden voldoen , 

daarnaast kunnen er nog wensen zijn waarvan het goed zou zijn als het proces ook daar aan 

voldoet. Deze punten in ogenschouw nemend moet een goede balans gevonden warden tussen 

het zo eenvoudig mogelijk voortbrengen van het produkt en de beoogde tevredenheid van de 

klant over het produkt. Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en de doelstellingen. 

Voorwaarden: 

• Effectiviteit 

CBZ moet goede huisbezoeken uitvoeren (op tijd , heldere rapportage en de juiste inhoud). 

• Kwaliteit. 

Het produkt komt direct bij de klant terecht, er is geen uitgangscontrole. Oat houdt in dat iedere 

fout die wordt gemaakt ook direct bij de klant terecht komt en mogelijk grote gevolgen heeft. 

Bijvoorbeeld: een werknemer komt op een verkeerd tijdstip bij de arbodiensten mist daardoor 

het spreekuur of kan zelfs ten onrechte ziekgemeld blijven. 

• Het moet mogelijk zijn een groot volume te verwerken. 

Het aantal opdrachten is gedurende dit onderzoek sterk gegroeid. De verwachting is dat het 

aantal in de toekomst verder stijgen. Het voortbrengingsproces moet daar dan ook op ingericht 

zijn . Ter indicatie: bij aanvang ongeveer 30 stuks per dag, nu rond de 80 stuks per dag 

• Zo veel mogelijk arbodiensten moeten zich aan kunnen sluiten. 

Voor zowel CBZ als de klant mag aansluiting van de arbodienst bij CBZ geen probleem 

vormen. De noodzaak van grote aanpassingen bij een of bij beide partijen dient voorkomen te 

warden. 
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Doelstellingen: 

• Klanttevredenheid. 

Het proces moet zo ingericht zijn dat het een produkt oplevert dat de klant tevreden stelt. De 

tevredenheid over het produkt dat CBZ levert is met name belangrijk omdat dit voor veel 

arbodiensten het doorslaggevend argument is gebruik te maken van de diensten van CBZ. 

Het verrichten van extra activiteiten voor een klant die niet direct noodzakelijk zijn moet zo veel 

mogelijk vermeden worden. 

• Duurzaamheid. 

Door veranderingen in de omgeving mag de wijze waarop de organisatie is ingericht niet direct 

onbruikbaar worden. 

• Efficiency 

Bij de efficiency zijn de order ontvangst tot vrijgave en de daadwerkelijke uitvoering te 

onderscheiden : 

1. Van order ontvangst tot werkvrijgave: 

Tijdverlies door overbodige of te bewerkelijke handelingen is met name storend als deze 

handelingen op het kritieke pad liggen. Onder het kritieke pad wordt in dit geval verstaan 

dat als een van de activiteiten op dit pad uit loopt meteen de totale doorlooptijd !anger 

wordt. 

Dit terwijl de doelstelling is dat iedere rapporteur zo snel mogelijk met een goede route de 

weg op gaat; pas op dat moment wordt er geld verdiend. 

Activiteiten die verricht moeten worden voordat een opdracht mee kan met de rapporteur 

vormen al snel een bottleneck. Als extra administratieve handelingen een half uur kosten, 

gaat iedere rapporteur pas een half uur later weg en kan hij minder opdrachten uitvoeren. 

2. Uitvoering van de opdracht: 

Een opdracht moet zo min mogelijk werk opleveren naast de werkzaamheden puur voor 

het bezoek. 

Hoe minder werk er naast het daadwerkelijk verrichten van het huisbezoek hoeft te worden 

verricht hoe beter. Zoekwerk, problemen oplossen en het overschrijven van gegevens op 

een rapportageformulier kosten veel tijd. Alie tijd die de rapporteurs hier in steken kunnen 

zij niet aan het daadwerkelijke rapporteren besteden. 

• Optimalisatie van het proces van capaciteitsplanning en werkordervrijgave. 

De inrichting van het proces moet CBZ in staat stellen zo veel mogelijk opdrachten met een zo 

beperkt mogelijke capaciteit te rijden. 

1. Als routes niet goed ingedeeld worden of paste laat vrij worden gegeven om te rijden , is de 

tijd die daardoor verloren gaat nooit meer in te halen. 

2. De gemiddelde afstand tussen de bezoeken is aan het afnemen als gevolg van het 

toenemen van het aantal uit te voeren bezoeken. Door het afnemen van die afstanden 

neemt het aantal bezoeken dat per uur wordt afgehandeld toe. Het gevolg van tijdsverlies 

wordt daarmee ook groter, het scheelt immers meer opdrachten als er bijvoorbeeld een 

half uur verloren gaat. De invloed van het aantal bezoeken op het gemiddelde aantal 
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kilometers per bezoek is groat. Tot zeven opdrachten blijkt ieder extra bezoek nag veel 

extra kilometers met zich mee te brengen . Vanaf zeven opdrachten blijkt dater weinig 

kilometers extra afgelegd behoeven te warden om deze extra controles uit te voeren. Oat 

zijn dan oak de controles waarmee de efficiency verhoogd kan warden. Voor verdere 

toelichting zie bijlage 4.1 "aantal opdrachten/aantal kilometers per opdracht". 

• De arbeidsvreugde van de werknemers moet zo veel mogelijk bewaakt warden. Op het 

moment dat zij niet meer hun eigen route kunnen indelen en rijden, maar iedere keer terug 

naar kantoor moeten komen of iedere keer moeten bellen , gaat bij hen een deel 

zelfstandigheid verloren.[ 5 ] 

4.3 Keuze van de oplossingsrichting voor procesherontwerp 

Er zijn verschillende alternatieven voor een herontwerp. In deze paragraaf komt een aantal 

mogelijke oplossingen naar voren. Door in te gaan op de voor- en nadelen van de verschillende 

alternatieven zal duidelijk warden welke oplossingsrichting wel en welke niet geschikt is in deze 

situatie. Oak op de "automatiseringsvariant" wordt hier nader ingegaan. 

4. 3. 1 Verschillende moge/ijkheden voor procesverbetering 

Het proces moet zo ingericht zijn dat rapporteurs zo snel mogelijk de weg op kunnen met een zo 

optimaal mogelijke route . Daarnaast moet er zo veel mogelijk rekening gehouden warden met de 

aandachtspunten uit § 4.2. 

Uit de analyse van de processen en activiteiten is naar voren gekomen dat de problemen van het 

proces in besturingsgedeelte liggen en dat zij invloed heeft op het primaire proces. 

Twee oplossingsrichtingen zijn denkbaar: 

• Het aanpassen van de besturing aan de huidige manier van opdrachtaanlevering. Daarbij zijn 

verschillende aanpassingen denkbaar zoals 

- na ieder bezoek pas het volgende bezoek aan de rapporteur doorgeven 

- een ochtend route en een middag route rijden 

- geregeld doorgeven van extra controles aan de rapporteurs 

- een tweede ploeg inzetten die later vertrekt 

- huisbezoeken aanbieden in een 24 uurs dienst. 

• Aanpassen van het orderaanleverings- en verwerkingsproces opdat de rest van het 

voortbrengingstraject ongewijzigd kan blijven. Daarbij zijn verschillende aanpassingen nodig : 

- op tijd binnen laten komen van de opdrachten 

- makkelijk en snel kunnen verwerken van de binnenkomende opdrachten ; zo min mogelijk 

activiteiten die zo voorspoedig mogelijk verlopen. 
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4.3.2 Voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden voor procesverbetering 

Om tot een oplossingsrichting te komen moet uit deze verschillende alternatieven worden 

gekozen. leder alternatief heeft zijn invloed op de verschillende aspecten . Ten behoeve van de 

overzichtelijkheid is in de onderstaande tabel voor ieder alternatief aangegeven of de invloed op 

de verschillende aspecten al dan niet positief is of mogelijk negatief . 
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Q) a. 
Q) ... E 
E en 

0 0 
:::J ~ u --9 Q) "C Q) 

"C "iii "C 
C a. .c C) "C 
Q) ~ :::J "iii 
~ 0 -~ Q) .c .... ... Q) 5 .... 
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ca ... ca ca ~ ~ en ca .... "C .:!::: Q) :::J ..c 
~ :::J 3: "C "iii C 

en 0 ..c ca 
Q) Q) ~ ~ ~ -;::::;: 

per opdra chtdoorgeve n - - - + - -

a a npassing- ochte nd / m1dda g route - - - + 0 0 
geregeld opdr. nageven - - - + - 0 

besturing later een tv\.eede ploeg - - - + u u 
24 uurs die nst - - - - 0 0 

aanpassen op tJJd la ten komen van opdr. + + + 0 + + 
orde ra a nlev. bespoed1gen van veM.erk1ng + + + 0 + + 

verklaring tekens: + = positief effect 0 = neutraal - = negatief effect 

Tabel 4.1 lnvloed van de oplossingsrichtingen op de onderscheiden aspecten. 

In§ 4.3.3 wordt op basis van de resultaten uit deze tabel en rekening houdend met de eerder 

genoemde voorwaarden en doelstellingen , een keuze uit de verschillende oplossingsrichtingen 

gemaakt. De onderscheiden aspecten vertegenwoordigen de voorwaarden en doelstellingen. 

4. 3. 3 Keuze van de oplossingsrichting voor de procesverbetering 

Uit tabel 4.1 blijkt dat iedere maatregel gericht op aanpassing van de besturing als nadeel heeft 

dat de bewerkelijkheid en de complexiteit van het proces toenemen, waardoor dit proces minder 

efficient wordt. Het voordeel van die maatregel is de verrijking van het produkt. Het wordt voor 

klanten mogelijk later controles aan te vragen die nog wel dezelfde dag worden gereden. Hoewel 

het produkt zoals in§ 1.3.3 beschreven , als belangrijk kenmerk van de dienst gezien moet 

worden , is het de vraag hoeveel moeite het voor de arbodienst is om ook deze controles op tijd 

aan te leveren waardoor het voordeel wellicht vrij beperkt is. Daar komt bij dat het voor CBZ 

moeilijker wordt zich altijd aan haar afspraken te houden. Gezien de daling van de efficiency zal 

de prijs van de huisbezoeken stijgen. De vraag is of de klant bereid is die prijs te betalen. 
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De 24 uurs dienst biedt geen voordeel , het risico dat de werknemer te laat bezocht wordt is dan 

net zo groot als bij een tweededagscontrole. 

Uit de tabel blijkt dat de laatste twee alternatieven op nagenoeg alle aspecten goed scoren. Dit 

zijn meteen mogelijkheden om het proces te vereenvoudigen. 

Voor de eerste drie mogelijkheden geldt dat de route die zal warden gereden niet optimaal is , de 

meest optimale route is namelijk pas uit te zetten op het moment dat alle opdrachten voor die dag 

binnen zijn . Op het moment dat enkele opdrachten later binnen komen en alsnog warden 

ingevoegd kan de route die dan verkregen wordt hooguit even goed zijn als de optimale route 

maar nooit beter. Er is een kans dat de rapporteur reeds in de buurt is geweest bij de plaats van 

de later binnen komende opdracht, in dat geval kost het altijd meer kilometers om deze opdracht 

alsnog mee te nemen, zoals reeds genoemd staat een meer uitgebreide toelichting hierop in 

bijlage 4.1 " aantal opdrachten/aantal kilometers per opdracht" 

Al met al blijken het terug brengen van de aankomsttijd en het treffen van maatregelen die het 

proces bespoedigen het meest effectief te zijn . In de nu volgende paragraaf wordt hier dan ook 

nader op ingegaan. 

Normaliter zou bij het kiezen van de manier van oplossen de gewogen factorscore methode 

gebruikt kunnen warden [ 6 ]. In dit geval is het produkt het echter het enige punt waarvoor het 

aanpassen van de orderaanlevering niet direct positief is , maar ook zeker niet negatief. De 

aanpassing van de orderaanlevering zou dan ook ruimschoots het beste scoren. 

Automatisering: 

"Automatiseren" zoals in eerste instantie de wens was levert in dit geval weinig toegevoegde 

waarde; als dit bedrijf nu niet naar wens functioneert, functioneert het na automatisering 

geautomatiseerd niet naar wens. De mogelijkheden voor succesvolle elektronische uitwisseling 

van gegevens met de klanten zijn voorlopig beperkt, de klanten van CBZ zijn vooralsnog niet 

ingericht op elektronisch gegevens uitwisseling [ 8 ). Voor CBZ loont het voorlopig dan ook niet 

zich met de door haar bedoelde automatisering en elektronische gegevensuitwisseling bezig te 

houden. Het invoeren van alle opdrachten voor verdere verwerking kost tijd terwijl op dat moment 

juist geen tijd verloren mag gaan. Bij het daadwerkelijk uitvoeren van het huisbezoek levert het 

geen verbetering op en uiteindelijk zal toch weer per fax warden teruggekoppeld. 

4.4 Ontwerp van procesverbeteringen 

In deze paragraaf warden de te verrichten aanpassingen uitgewerkt. Uit §4.3 blijkt dat de 

problemen in de aanlevering en verwerking van orders ligt. Oat wil zeggen bij de klanten van CBZ 

en bij de overdracht van opdrachten van de klant aan CBZ. 

4. 4. 1 Aanpassing bij de k/anten opdat zij eerder faxen. 

Het tijdstip waarop de faxen van een arbodienst binnen komen is afhankelijk van een aantal 

factoren : 

25 



• Aankomsttijd ziekmelding bij de arbodienst; hierbij is de arbodienst op haar beurt weer 

afhankelijk van het moment dat de werkgever zijn werknemer ziek meldt. 

• Wachttijd voor bewerking ; de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de ziekmelding bij de 

arbodienst aankomt en behandeld wordt. 

• Bewerkingstijd; de tijd die het kost de beslissing te nemen CBZ al dan niet een huisbezoek te 

laten verrichten en het toevoegen van eventuele aanvullende informatie. 

• Wachttijd voor het faxen ; het wachten met het gaan faxen en het bezet zijn van de faxlijn . 

• Faxtijd ; de tijd om de opdrachten over te sturen. 

Om tot een zo vroeg mogelijk tijdstip van verzenden te komen moeten activiteiten die niets 

bijdragen aan de opdracht, zo veel mogelijk, v66r het moment van verzending worden 

weggenomen. Bij iedere arbodienst die haar opdrachten niet op tijd aanlevert moet bekeken 

worden in hoeverre daar sprake is van dergelijke activiteiten . Hiervan komt bij de implementatie 

in § 4.5 een voorbeeld aan de orde. Het gaat hier meer om het idee en het voorbeeld voor 

mogelijke verbeteringen dan om de daadwerkelijke uitvoering van dit specifieke geval. 

Welke stappen overbodig zijn is makkelijk te vinden door uit te zoeken welke stappen wel 

toegevoegde waarde hebben , de rest is dan overbodig. Alles wat overbodig is kan na het faxen 

gedaan worden. 

In de toekomst zal op deze manier bij die klanten die geregeld laat zijn met het aanleveren van 

aanvragen onderzocht moeten worden op welke punten hun aanlevering bij CBZ bespoedigd kan 

worden. 

4. 4. 2 Aanpassingen in communicatietijd en bewerkingstijd 

De communicatietijd per opdracht is afhankelijk van de hoeveelheid informatie per opdracht en 

de snelheid waarmee deze informatie wordt verstuurd. Het versturen van de opdrachten wordt 

per fax gedaan. Alternatieve methoden met snellere communicatiemiddelen zeals een modem 

blijken zeals in§ 4.3.3 vermeld vooralsnog niet mogelijk. De fax is dan ook voorlopig het meest 

geschikt voor opdracht aanlevering. 

Bij bestudering van de opdrachtformulieren blijkt dat iedere aangeleverde opdracht ofwel op een 

opdrachtformulier staat met veel informatie die voor iedere opdracht hetzelfde is, ofwel op een 

rapportageformulier staat dat standaard is voor iedere opdracht van die arbodienst. 

ledere keer dezelfde basisinformatie aanleveren heeft weinig zin . Alleen de opdrachtspecifieke 

informatie hoeft aangeleverd te worden. De rest van de informatie kan bij CBZ liggen. De 

informatie die opdracht specifiek is, bestaat uit: 

• NAW gegevens • eerste ziektedag 

• geboortedatum • reden van controle 

• naam opdrachtgever en werkgever • ziektefrequentie 

• soort controle • eventueel een oproep 

Als uitsluitend deze gegevens aangeleverd worden kunnen er zeker drie meldingen op een 

pagina A4 , hiermede wordt de benodigde hoeveelheid communicatie met een factor drie 

gereduceerd. 
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Na binnenkomst moeten de opdrachten zo snel mogelijk bewerkt warden opdat ze uitgevoerd 

kunnen warden. Oat wil zeggen dat op een zo snel mogelijke manier de opdrachtgegevens en het 

rapportageformulier moeten warden samengevoegd. Het verdere traject moeten deze gegevens 

bij elkaar blijven. De formulieren moeten het proces hierbij ondersteunen , dit komt in hoofdstuk 6 

aan de orde. 

4.5 lmplementatie 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van een pilot, daarbij staat een eerste 

implementatie centraal , die plaats vindt bij een arbodienst. 

V66r aanvang van de pilot heeft CBZ een klant gekregen die zeer moeilijk te bedienen was. Deze 

klant is om een aantal redenen onderwerp van deze pilot geworden: 

• Het was nauwelijks meer mogelijk aan de wensen van deze klant te voldoen ; om samen te 

kunnen blijven werken moest er op korte termijn actie warden ondernomen. 

• CBZ genereert bijna de helft van haar omzet uit deze klant (20/80 regel, een klein gedeelte van 

de klanten en met name deze klant, levert het grootste gedeelte van de probleemgevallen). 

• Het is de klant die het proces van CBZ het meest verstoort. Verbetering van dit geval levert het 

meeste rendement van allemaal in het voortbrengingsproces van CBZ. 

4. 5. 1 Beschrijving van de uitgangssituatie 

De aanlevering van de opdrachten van deze arbodienst verloopt op een aantal punten niet goed: 

• De aanlevering geschiedt om 13. 00 uur. 

• Het sturen van ongeveer 60 faxen kost veel tijd en er treden regelmatig storingen op. Hierdoor 

wordt het noodzakelijk opnieuw te faxen, omdat niet meer bekend is wat wel en niet 

aangekomen is. 

• Bij de opdracht moeten codes van de organisatie en de werknemer warden opgenomen. 

• De persoonsgegevens op de achterlaatbriefjes mogen uitsluitend getypt warden 

achtergelaten. Om dit te bewerkstelligen kunnen de achterlaatbriefjes per fax aangeleverd 

warden wat nog eens een verdubbeling van het aantal faxen betekend, of ze moeten bij CBZ 

gemaakt warden. 

Om te beginnen is het de vraag waarom een opdracht pas om 13. 00 uur aankomt. Hieronder 

volgt een afbeelding van de manier waarop bij de betreffende klant een melding aan CBZ tot 

stand komt. Dit schema dient als uitgangspunt voor de verbeteringen waarop in§ 4.5.2 wordt 

ingegaan. 
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Figuur 4.1 Oude situatie van aanleveringstraject bij de arbodienst 

4. 5. 2 Verbeteringsvoorstellen 

De doelstelling is zo veel mogelijk handelingen die v66r het tijdstip van het versturen van de 

opdracht liggen te elimineren metals doel het faxen zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. 

Veel stappen zijn niet te elimineren als gevolg van de toegevoegde waarde die zij leveren. Een 

stap levert echter geen bijdrage. De gegevens van een te bezoeken persoon warden uit een 

systeem uitgedraaid en overgetypt in een tekstverwerker om vervolgens weer uit te draaien en te 

faxen. Deze stap kost, mede door een krappe capaciteit , veel tijd terwijl deze achterwege kan 

blijven. Na enkele aanpassingen komen de gegevens van de te bezoeken persoon nu zodanig uit 

het systeem dat ze direct gefaxt kunnen worden. Na het elimineren van deze stap blijft het proces 

over zoals hieronder afgebeeld. Daarbij blijkt verder dat in tegenstelling tot de verwachting de 

eigen administratie tijdverlies veroorzaakt in plaats van het externe administratiekantoor. 

Uiteindelijk ontstaat de mogelijkheid om rond 10.30 uur compleet te zijn. 
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Figuur 4.2 Nieuwe situatie van aanleveringstraject bij de arbodienst 

4. 5. 3 Bereikte situatie 

Het resultaat van deze pilot omvat een aantal punten : 

Arbo die n st 

• Het aantal faxen is gereduceerd tot ongeveer eenderde door de nieuwe manier van 

aanlevering . 

• De opdrachten komen een uur eerder binnen , de arbodienst is aan het werken aan verdere 

vervroeging hiervan. 

• De aanlevering is nagenoeg foutloos . 

• Het overnemen van de gegevens op rapportageformulieren vergt niet veel tijd meer doordat 

alles op stickerformaat wordt aangeleverd en zo doende per sticker op het 

rapportageformulier wordt overgebracht, dit geldt eveneens voor de achterlaatbriefjes. 

4.6 Slot 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er veel voordeel te behalen is uit het herontwerpen van het begin 

van het voortbrengingsproces. Het resultaat van dit hoofdstuk is niet zo zeer het herontwerp zelf 

als wel dat het mogelijk blijkt de klant aanpassingen te laten doen. In hoofdstuk 6 wordt 

teruggekomen op de formulieren die de vernieuwde manier van werken mogelijk moeten maken. 
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Hoofdstuk 5 Werkbaar maken van de diversiteit aan 

afspraken 

5.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dater een aantal aspecten van de werkzaamheden van 

CBZ te complex is. Een daarvan is de diversiteit aan afspraken. In dit hoofdstuk wordt 

aangegeven in hoeverre daar iets aan is te doen en hoe men dient om te gegaan met die 

diversiteit. 

5.2 De verschillende afspraken met de klanten 

ledere arbodienst waarvoor CBZ werkt heeft andere afspraken , zoals andere tijden van 

bezoekuren , andere namen van bedrijfsartsen en andere telefoonnummers. Dit zijn allemaal 

gegevens die specifiek zijn voor een arbodienst. Door het grote aantal arbodiensten is het lastig 

al deze kennis zo paraat te hebben. Met name doordat CBZ landelijk werkt kan een rapporteur 

een opdracht van een klant krijgen die hij totaal niet kent. Hij dient echter wel uit naam van die 

klant te handelen en op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. 

5. 2. 1 Onmogelijkheid de diversiteit aan afspraken te reduceren 

CBZ neemt voor een dee! het werk van een arbodienst over en handelt op dat moment uit naam 

van de betreffende arbodienst en specifiek voor die arbodienst. Dit houdt in dat overeenkomstig 

het protocol van de betreffende arbodienst wordt gehandeld. Sommige arbodiensten willen 

bijvoorbeeld dat de rapporteur wanneer hij twijfelt een oproep voor de bedrijfsarts afgeeft, andere 

arbodiensten willen dat uitsluitend de constateringen worden teruggekoppeld. Als een oproep 

plaats moet vinden moet wordt aan de werknemer medegedeeld waar hij en op welk moment 

moet zijn . 

De arbodienst heeft niets aan de diensten van CBZ op het moment dat niet volgens hun protocol 

wordt gewerkt en met de specifieke afspraken. Het is derhalve niet mogelijk deze afspraken te 

standaardiseren zodanig dat deze voor iedere arbodienst gelden. In § 5.2.2 wordt bekeken hoe 

met de diversiteit aan afspraken om te gaan. 

Bovenstaande geldt niet voor speciaal verzoek van arbodiensten om bijvoorbeeld te coderen of 

terug te koppelen aan zowel werkgever als arbodienst. Dergelijke specifieke afspraken moeten 

zoveel mogelijk gemeden worden. Hiertoe is besloten in§ 4.3.3. 
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5. 2. 2 Registreren van de afspraken met de klanten 

De diversiteit blijkt niet te reduceren. Om toch tot een werkbaar proces te komen moet iedere 

rapporteur op de hoogte zijn van alle afspraken. Er zijn twee manieren waarop de rapporteur 

ge"informeerd kan worden : 

• Bij iedere opdracht het protocol van die arbodienst mee te geven. 

• Eenmalig het protocol voor iedere klant te geven en dit vervolgens up to date houden. 

Het meegeven van het protocol bij iedere opdracht zorgt voor een grote hoeveelheid extra papier 

waarop iedere keer hetzelfde staat. Op het moment dat een opdracht wordt doorgestuurd naar 

een andere CBZ vestiging legt dit nog eens extra beslag op de faxcapaciteit. Een ander probleem 

is het telefonisch doorgeven aan de rapporteur van te laat aangevraagde controles , want dan zou 

daarbij het betreffende protocol doorgegeven moeten worden. 

Deze nadelen kent de tweede mogelijkheid niet. Als iedere rapporteur alle afspraken in zijn auto 

heeft liggen kan hij te allen tijde iedere afspraak opzoeken. Daarbij moet er voor gewaakt worden 

dat iedere wijziging overal wordt doorgevoerd. 

5.3 lmplementatie 

Deze paragraaf geeft aan hoe het arboafsprakenboek tot stand wordt gebracht en hoe in de 

toekomst het onderhoud ervan zal plaatsvinden. 

5. 3. 1 Ontwikkelen van het arboafsprakenboek 

Met het verzamelen van alle arbodienstspecifieke gegevens blijkt dat ongeveer een pagina A4 

per arbodienst is samen te stellen. Dit door de informatie gesorteerd per arbodienst en voor 

iedere arbodienst op dezelfde wijze te rangschikken waardoor het mogelijk is de afspraken snel 

te raadplegen. De invoering bestaat uit een aantal stappen die moeten worden doorlopen: 

• lnventariseren van de arbodienstspecifieke informatie. 

• Ontwikkelen van een standaard notatie. 

• Verspreiden van de "lege" bladen over alle vestigingen, opdat deze de afspraken met hun 

klanten daarop kunnen noteren en terugsturen. 

• Het samenvoegen van alle bladen tot een document. 

• Het verspreiden van dit document onder alle CBZ vestigingen en hun werknemers. 

• Wijzigingen-protocol opzetten voor het onderhoud van het verkregen boekwerk. 

In bijlage 5.1 "Arboafsprakenboek" staat een voorbeeld van een blad zoals dat nu voor iedere 

arbodienst bestaat. 
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5. 3. 2 Onderhouden van het arboafsprakenboek 

Van groot belang is het onderhoud van het boek. leder boek in het gehele land moet namelijk 

altijd up to date zijn. Hiertoe dient het onderhoudsprotocol opgesteld te worden dat er als volgt 

uitziet: 

• Bij ieder CBZ liggen blanco bladen waarop mutaties of afspraken met nieuwe klanten worden 

ingevuld. 

• leder rayon geeft wijzigingen door aan de persoon die verantwoordelijk is voor onderhoud van 

het boek. 

• De wijziging wordt aangetekend op een wijzigingenlijst. Alie CBZ vestigingen staan daarop 

vermeld. Ze worden afgevinkt als zij de betreffende wijziging hebben ontvangen. 

5.4 Resultaat van het beheersbaar maken van de diverse 

afspraken 

Het aantal telefonische meldingen van gemaakte fouten en de daaruit voortvloeiende 

communicatie tussen CBZ vestigingen is nagenoeg voorbij . Dit ondanks de groei die is 

doorgemaakt en de dientengevolge toename van het aantal afspraken. 

Er moet op toegezien worden dat slechts gewerkt wordt met een bestand daar anders het 

overzicht verloren gaat. 

5.5 Slot 

Het tegengaan van de problemen die voortvloeien uit de diversiteit aan afspraken blijkt niet te 

elimineren te zijn door het aantal verschillende afspraken te beperken. Daarom zijn de afspraken 

nu zo vastgelegd dat iedere rapporteur op ieder moment op de hoogte is van alle afspraken die 

CBZ met haar klanten heeft gemaakt. 

Met het vastleggen van de afspraken is een deel van de complexiteit in het voortbrengingsproces 

beheersbaar geworden. In hoofdstuk 2 is tevens naar voren gekomen dat op het gebied van de 

formulieren ook een grote mate van diversiteit bestaat. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk 

nader ingegaan. 
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Hoofdstuk 6 Reductie van diversiteit aan formulieren 

6.1 lnleiding 

Uit hoofdstuk 2 is blijkt dat een groat aantal verschillende formulieren in omloop is, die alien het 

zelfde doel dienen. In dit hoofdstuk warden de formulieren naast elkaar gelegd om te bekijken of 

vereenvoudiging mogelijk is. Daarbij zijn er in hoofdstuk 4 procesaanpassingen gedaan waarbij 

ondersteuning van formulieren noodzakelijk is. Het resultaat is dat er eenvoud in de formulieren 

komt en dat deze het proces op de gewenste manier ondersteunen. 

6.2 Reduceren van het aantal verschillende formulieren 

CBZ heeft in het verleden arbodiensten gevraagd naar de rapportageformulieren om hen van 

dienst te kunnen zijn . lnmiddels werkt CBZ voor ongeveer 50 verschillende klanten en zodoende 

wordt er met evenzovele verschillende formulieren gewerkt. Zie voorbeeld in bijlage 6.1 "huidige 

aanmelding- en rapportageformulier" . 

De vraag die hieruit volgt is of er een reductie mogelijk is in de diversiteit aan formulieren . 

Bij analyse van de verschillende formulieren blijkt het goed mogelijk te zijn met een nieuw 

formulier alle huidige formulieren af te dekken. 

6.3 Wat vindt de arbodienst van standaard CBZ formulieren 

Uit interviews met klanten blijkt dat een groat deel van hen het niet bezwaarlijk vindt als een 

standaard CBZ formulier wordt gebruikt. Zeker op het moment dat de inhoud van de rapportage 

behouden blijft en de kwaliteit toeneemt door betere leesbaarheid. Op de achterlaatbriefjes willen 

de meeste arbodiensten wel graag hun logo vermeld zien. Voor het rapportageformulier dat enkel 

intern wordt gebruikt is dit niet belangrijk. 

In tegenstelling tot de verschillende afspraken blijkt het terug dringen van het aantal verschillende 

formulieren dan oak goed mogelijk. Op basis van de criteria waaraan een standaard CBZ 

formulier moet voldoen en rekening houdend met de wensen wordt een nieuw ontwerp gemaakt. 
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6.4 Doelstellingen bij de formulieren 

Een nieuw rapportageformulier moet aan een aantal doelstellingen voldoen. 

6. 4. 1 Wijze van gegevensverzameling voor het nieuwe rapportageformu/ier 

Er zijn verschillende manieren om te inventariseren wat er op een rapportageformulier moet 

komen te staan : 

• Een enquete houden onder de diverse arbodiensten. 

• Zelf de wensen van de arbodiensten inschatten en een proefversie overhandigen met de 

vraag eventuele op- of aanmerkingen te geven. 

• Verzamelen van de gegevens van oude formulieren en een totale overlap maken. 

• In overleg treden met een ervaren verzuimrapporteur. 

Het houden van een enquete verdient in dit geval niet de voorkeur daar de klanten op dat moment 

gaan bedenken wat er allemaal op kan en niet zo zeer wat nou eigenlijk noodzakelijk is. Het 

ontwikkelen van een uniform formulier zou dan moeilijk warden. De overige drie punten gaan 

goed samen , het verzamelen van de gegevens en vervolgens met een ervaren rapporteur een 

nieuw formulier opstellen dat door een arbodienst wordt beoordeeld zal het gewenste resultaat op 

moeten leveren. 

6. 4. 2 Doelstellingen bij het nieuwe formu/ier 

Een nieuw formulier moet, om goed te functioneren aan een aantal criteria voldoen : 

• De rapportage moet overzichtelijk en goed leesbaar zijn . 

• Eenvoudig en snel in te vullen (optimaal de aandacht voor het bezoek zelf mogelijk maken en 

zo min mogelijk tijd besteden aan invullen). 

• Objectiviteit van de rapportage waarborgen (informatie niet be"invloeden). 

• Het moet het uitvoeren van het huisbezoek ondersteunen. 

• Fouten maximaal voorkomen. 

• Zo veel mogelijk klanten tevreden stellen. 

6.5 Ontwerp van het standaardformulier 

In deze paragraaf wordt het standaard rapportageformulier ontwikkeld. Daarbij moet het mogelijk 

zijn de gegevens van de betrokkene en het rapportageformulier samen te voegen. 

6. 5. 1 De gegevens die op het formu/ier moeten komen 

Door de gegevens van alle bestaande formulieren te verzamelen ontstaat een opsomming van 

alle punten die op een uniform formulier moeten voorkomen. Zodoende kan een formulier 
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gemaakt warden dat alle andere formulieren afdekt. De uitwerking daarvan staat in bijlage 6.2 

"inventarisatie informatie op de rapportageformulieren". 

Na het verzamelen van alle punten blijkt een aantal van deze punten synoniem aan elkaar te zijn . 

Het resultaat is de volgende lijst: 

• De opdrachtgegevens. 

• Moment van bezoek. 

• Hoorbaarheid bel. 

• Contact gehad met werknemer ja/nee. 

• Wat de klachten zijn en sinds wanneer. 

• De oorzaken van de klachten . 

• Beperkingen t.a. v. eigen functie of ander werk. 

• De activiteiten die de betrokkene heeft ondernomen gericht op herstel. 

• Eventueel bezoek aan arts. 

• Vermoedelijke herstel- en werkhervattingsdatum. 

• Bijzonderheden. 

6. 5. 2 Samenvoegen rapportageformu/ier en de opdrachtgegevens 

Uit hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat er meerdere opdrachten op een pagina kunnen 

warden aangeleverd. Die gegevens moeten op verschillende rapportageformulieren terecht 

komen. Overschrijven of overtypen van de gegevens kost veel tijd terwijl deze activiteiten v66r 

het vertrek van de rapporteur juist zo min mogelijk tijd in beslag mogen nemen. Een alternatief is 

de gegevens uit te draaien op stickervellen en op het rapportageformulier te plakken. Oat levert 

verschillende voordelen op : 

• Het maken van overschrijffouten is onmogelijk. 

• De arbodienst krijgt haar gegevens op exact dezelfde wijze terug als waarop zij deze zelf heeft 

aangeleverd. 

• Eventuele codes waarmee de arbodienst werkt ter identificatie blijven op deze manier bij de 

rapportage gehandhaafd terwijl CBZ daar niets voor hoeft te doen. 

6. 5. 3 lndeling van het rapportageformulier en de aanmeldingskaart 

Het rapportageformulier moet eenvoudig in te vullen en makkelijk leesbaar zijn. De belangrijkste 

punten waarmee bij het ontwerp rekening moet warden gehouden warden hieronder behandeld. 

Voor het invullen blijkt uit het bekijken van oude formulieren dat sommige teksten bijna altijd 

warden opgeschreven , dit is met een aankruisvakje te ondervangen. Het bespaart schrijfwerk en 

leest makkelijker. Aankruisvakjes waarmee een oordeel wordt gegeven over de betrokkene zijn in 

dit geval niet raadzaam daar informatie hierdoor verloren kan gaan. Het aankruisen van een vakje 

kan de rapportage be"invloeden doordat een kruisje zetten snel gebeurd is en de tekst bij dat 

kruisje het beeld wellicht niet volledig of niet goed verwoordt. 
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De arbodiensten koppelen geregeld een gedeelte , als het ware een samenvatting zonder 

medische gegevens, terug aan de werkgever. Het is dan handig als direct onder de 

persoonsgegevens deze gegevens staan , de rest is dan makkelijk weg te laten. 

De ruimte om te schrijven mag enigszins beperkt zijn om lange onoverzichtelijke verhalen te 

voorkomen. De rapporteur kan zo hij wil altijd een losse toelichting bijvoegen. 

Voor de rapporteur is het van belang dat het soort controle en de reden van controle niet 

bovenaan het formulier vermeld staan. De betrokkene probeert vaak mee te lezen en zou deze 

gegevens dan onder ogen kunnen krijgen. Als deze gegevens onder aan het formulier staan is dit 

te voorkomen. 

De aanmeldingskaarten moeten ruim genoeg zijn opgezet zodat ze met de hand ingevuld kunnen 

worden en ook na het faxen geen informatie naast de sticker komt te staan. Mede gezien de 

noodzakelijke splitsing van de informatie is drie opdrachten per pagina het maximaal haalbare 

aantal. 

Bij het ontwerpen van het formulier is met bovenstaande punten rekening gehouden , het resultaat 

vindt u in bijlage 6.3 "rapportageformulier, aanvraagkaart en achterlaatbrief". 

6 .6 In gebruik nemen van de nieuwe formulieren 

Alvorens het formulier definitief in gebruik te nemen geeft de uitvoering van een pilot de laatste 

ideeen voor verbetering. Allereerst is proef gedraaid door er fictieve rapportages mee uit te 

voeren. Later is een aantal rapporteurs er een dag mee gaan werken en heeft een aantal 

arbodiensten ernaar gekeken. De kritiek van de rapporteurs is verwerkt, de arbodiensten hadden 

geen toevoegingen. 

Door een bezoek te brengen aan de arbodiensten en de nieuwe formulieren en werkwijze te 

presenteren gingen de arbodiensten snel over tot het gebruik ervan. De drempel om het te gaan 

gebruiken is laag , met name doordat deze wijze van aanlevering zelfs te gebruiken is indien er 

met de hand wordt ingevuld. Een voorbeeld van de ingevulde aanvraagkaart en een rapportage 

vindt u in bijlage 6.4 "gebruik formulieren" 

6.7 Slot 

Met de ontwikkelingen van de formulieren die het proces ondersteunen is de laatste stap 

gemaakt voor de vernieuwde manier van werken. Met de realisatie is inmiddels begonnen. Bij de 

aanbevelingen in hoofdstuk 7 zal naar voren komen dat ook de klanten die nog niet zijn benaderd 

bezocht moeten worden. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen 

7.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk bevat de conclusie van het onderzoek. Het beoogde resultaat van dit onderzoek 

wordt naast het werkelijke resultaat gelegd. Aan het einde van dit hoofdstuk komt een aantal 

aanbevelingen naar voren. Dit betreft aanbevelingen over aspecten die gezien de afbakening 

zoals gesteld in § 2.6 niet uitgewerkt zijn . 

7 .2 Conclusies 

Aan het oorspronkelijke verzoek te "automatiseren" is niet voldaan . De reden daarvoor is dat 

automatiseren voor CBZ niet het gewenste resultaat zou opleveren. CBZ heeft voorlopig veel 

meer baat bij het z6 inrichten van haar organisatie dat zij zo goed en efficient mogelijk 

functioneert. Later kan wederom onderzocht worden of een vorm van automatiseren interessant 

is geworden. In dat geval is het verstandig opnieuw bij klanten te rade te gaan wat hun 

mogelijkheden zijn om de gegevens voor opdrachten elektronisch aan te leveren. Daarbij zal altijd 

van te voren moeten worden overwogen of CBZ er beter door zal functioneren , of het een 

bijdrage aan de efficiency oplevert en of automatiseren de kwaliteit van het produkt verbetert. 

Bij CBZ blijken daarentegen wel andere verbeteringen noodzakelijk te zijn . Het goed laten 

functioneren van het voortbrengingsproces is voorlopig het doel. Aanpassingen zijn met name 

van belang om de voorziene stijging in het aantal opdrachten te kunnen verwerken. Deze 

toename in het aantal opdrachten is gaandeweg het onderzoek reeds gerealiseerd. 

7. 2. 1 Beoogd resu/taat 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat een aantal aspecten de uitvoering van het primaire proces 

belemmert. Het doel van dit onderzoek is dan ook geworden aanpassingen in de besturing aan te 

brengen opdat de dienstverlening in de toekomst efficienter zal verlopen. Daarbij zijn twee 

aspecten onderscheiden ; het terugbrengen van de aanmeldingstijd naar de tijd die oorspronkelijk 

bedoeld was maar inmiddels voortdurend overschreden wordt en het beheersbaar maken van de 

complexiteit die in de loop van de tijd ontstaan is. 

7. 2. 2 Behaa/d resultaat 

Herontwerp van het proces 

• Verbetering in de orderaanlevering en het verwerkingsproces zorgt er voor dat de uitvoering 

van huisbezoeken eenvoudiger en efficienter wordt. Deze verbeteringen omvatten met name 

het uitoefenen van invloed op de door de klanten aan te leveren gegevens, welke verstoring 

van het proces veroorzaken. Deze verbeteringen bestaan uit het bespoedigen van het 

binnenkomen van opdrachten , zowel voor wat betreft het tijdstip van aanlevering , de 

communicatietijd en vorm waarin wordt aangeleverd. 
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Reductie van complexiteit op het gebied van k/antafspraken en formulieren 

• De afspraken met de klanten liggen alien vast in een boek. Onduidelijkheid voor de rapporteur 

is gereduceerd en de kans op het maken van fouten is sterk afgenomen doordat alle 

afspraken vast liggen in het boekwerk dat iedere medewerker van CBZ heeft. Dit maakt het 

werken eenvoudiger en kwalitatief beter. 

• Nieuwe standaard CBZ aanmeldingskaarten en rapportageformulieren zijn ontwikkeld, een 

deel van de klanten wordt inmiddels met een standaard CBZ rapportageformulieren en 

aanmeldingskaarten bediend. De overige klanten dienen hiervoor nog benaderd te worden. 

De eenvoud levert een sterke reductie op van het aantal formulieren op en vermindert de kans 

op het maken van fouten . Daarnaast beperkt het de communicatietijd. 

7.3 Aanbevelingen ten behoeve van verdere verbeteringen bij CBZ 

Uit het vooronderzoek is een groot aantal problemen bij CBZ aan de orde gekomen. Na deze 

verbeteringen zijn er dan ook nog veel problemen op te lessen. Daarvan volgt hier een 

opsomming met aanbevelingen. 

• De activiteiten voor CBZ Nederland en CBZ Haarlem moeten volledig van elkaar gescheiden 

worden om daarmee overzichtelijkheid terug te winnen die in de loop van de tijd verloren is 

gegaan. 

• Taken en verantwoordelijkheden vaststellen. Hiertoe moet ge'inventariseerd worden welke 

activiteiten plaats moeten vinden. Vervolgens kunnen teken samen worden gesteld en per taak 

beschreven worden wat daar onder wordt verstaan en wie dat gaat doen. Zodoende zal ook 

een beter gestructureerde leiding voor zowel CBZ Nederland als CBZ Haarlem ontstaan. 

• De gegevens over uitgevoerde opdrachten worden voor de administratie ingetikt. Dit zijn 

gegevens die CBZ als management informatie kan gebruiken. Vooralsnog wordt dit te beperkt 

gebruikt. Ze zouden gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld voorspellingen met betrekking 

tot de vraag te doen of om te bekijken hoe de verschillende werknemers presteren. 

• Het accepteren van een later moment van aanlevering of toevoegingen waardoor de 

complexiteit toeneemt kan met de huidige opzet niet gerealiseerd worden. Aanpassing van het 

voortbrengingsproces hierop zal altijd met een hogere kostprijs gepaard gaan. Hiermee kan 

CBZ haar eigen positie in gevaar brengen, met name de invloed op de winstgevendheid zal 

aanzienlijk zijn . Het verdient dan ook de aanbeveling goed te waken voor het aannemen van 

dergelijke opdrachten. 

• Er bestaat op dit moment een gevaar in het produktaanbod. Avondcontroles zijn namelijk 

nauwelijks duurder dan de eerstedagscontroles. Arbodiensten zullen van een dagcontrole die 

te laat wordt aangevraagd een avondcontrole maken om hem alsnog uitgevoerd te krijgen. Het 

verdient aandacht hier iets aan te doen daar anders in de toekomst vaker opdrachten pas later 

op de dag zullen worden aangeleverd. 
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• CBZ Haarlem is als eerste begonnen en gaat dientengevolge de overige CBZ vestigingen in 

de ontwikkeling voor. De andere CBZ vestigingen zullen dan ook veel dezelfde problemen 

tegen komen. Het is aan te bevelen de opgedane ervaring door te geven, dit geldt met name 

voor het bewaren van de eenvoud. 

• Nog niet alle klanten zijn benaderd met de nieuwe wijze van opdrachtaanlevering. Hoe meer 

klanten aansluiten hoe eenvoudiger de uitvoering van de werkzaamheden zullen verlopen. Het 

verdient dan ook de aanbeveling de nieuwe aanlevering verder te implementeren. 

7.4 Slot 

Gedurende dit onderzoek is er veel veranderd bij CBZ, het is van een kleine onderneming tot een 

behoorlijk bedrijf uitgegroeid. Met name de bedrijfsbeschrijving verouderde sneller dan hij 

geschreven was. De manier waarop het produkt tot stand kwam bleef in grote lijnen onveranderd, 

dat stelde mij in staat om het onderzoek ondanks het groeiproces goed te volbrengen . 

Bij deze rest mij CBZ heel veel succes te wensen bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
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1.2 Folder 

Werkgebied 

CBZ voert huisbezoeken door heel 
Nederland uit. U kunt de huisbezoeken 
aanvragen via ans aanvraagformulier. Bel 
voor verdere informatie met CBZ Haarlem 
of met de vestiging in uw regio. 

Bereikbaarheid: 

CBZ is op werkdagen bereikbaar op: 

T elefoon 023 5345 225 

b.g.g. 06 5289 5998 

Fax 023 5345 144 

Tarieven (excl. BTW) 

Standaardhuisbezoek 

Eerstedagshuisbezoek 

f 40,00 

f 45,00 

Spoedcontrole f 45,00 

Incl. telefonische terugkoppeling f 50,00 

Avondcontrole (ma t/m vr) f 55,00 

Weekendcontrole zaterdag f 55,00 

Weekendcontrole zondag f 65,00 

CBZ 
Controle op maat 



CBZ 

CBZ (Centraal Buro Ziekteverzuim) heeft 
zich gespecialiseerd in het huisbezoek als 
instrument om het ziekteverzuim terug te 
dringen. CBZ verricht in opdracht van 
arbodiensten huisbezoeken bij 
werknemers die zich ziekgemeld hebben. 

CBZ is dan oak geen arbodienst, maar 
rapporteert aan de bedrijfsarts of 
arbeidsgeneeskundige van de arbodienst. 

Verzuimcontrole 

De verzuimrapporteur (voorheen: 
lekencontroleur) bezoekt de ziekgemelde 
werknemer thuis en verzamelt de 
volgende informatie: 

• aanwezigheid van de werknemer; 

• reden van ziekmelding; 

• mogelijkheid van vervangend werk; 

• relatie tussen arbeidsomstandigheden 
/verhoudingen en het verzuim; 

• herstelactiviteiten (huisarts 
geraadpleegd, medicatie) ; 

• wanneer de werknemer zelf verwacht 
weer arbeidsgeschikt te zijn ; 

• de indruk van de rapporteur zelf. 

Wanneer de verzuimrapporteur de 
arbeidsgeschiktheid aannemelijk acht, 
kan hij/zij een werkhervattingsafspraak 
maken. In andere gevallen verwijst de 
rapporteur de betrokkene door naar de 
arbeidsgeneeskundige van de arbodienst. 

De verschillende verzuimcontroles 

Standaardhuisbezoek: 

Uitvoering vindt binnen drie dagen plaats 
bij aanvraag voor 10.00 uur. 

Eerstedagshuisbezoek: 

Uitvoering vindt de zelfde dag plaats mits 
voor 10.00 uur aangemeld. 

Spoedcontrole 

Uitvoering vindt de zelfde dag plaats mits 
voor 10.00 uur aangemeld. Deze controle 
heeft een meer controlerend karakter. 

Avondcontrole 

Aanvragen voor 18.00 uur per semafoon 
Terugkoppeling geschied de eerst 
volgende werkdag. 

Weekendcontrole 

Aanvragen voor 10.00 uur per semafoon. 
Terugkoppeling geschied de eerst 
volgende werkdag. 

Effectiviteit 

De effectiviteit van het huisbezoek is 
afhankelijk van de vervolgactie van de 
werkgever en de arbodienst. Daarom is 
goede afstemming van werkwijze tussen 
arbodienst en CBZ noodzakelijk. CBZ 
overlegt vooraf hoe de verzuimcontrole 
het beste aansluit bij de 
verzuimbegeleiding van de arbodienst . 

Waarom verzuimcontrole? 

De werkgever wil in de meeste gevallen 
zo snel mogelijk weten of een werknemer 
zich terecht heeft ziekgemeld en hoe lang 
het verzuim gaat duren. 

Een werkgever kan uiteraard een en 
ander zelf aan de werknemer vragen. In 
sommige gevallen kiest een werkgever er 
echter voor om dit uit te besteden aan een 
onafhankelijke verzuimrapporteur. 
Bijvoorbeeld in het geval van een 
arbeidsconflict, verstoorde 
arbeidsverhoudingen, wantrouwen, of 
omdat de werkgever zich niet in de prive
omstandigheden van de werknemer wil 
mengen. 

Een 'eigenverklaring ziektegegevens' 
( de schriftelijke vorm van verzuimcontole) 
levert vaak minder informatie op. Daarbij 
komt de informatie dan pas rand de derde 
dag van het ziektegeval bij de arbodienst 
aan. 

Een bezoek aan huis is een snelle manier 
om adequate verzuimbegeleiding te 
starten. 



4.1 Aantal opdrachten/aantal kilometers per opdracht 

Gemeten over in totaal 82 bezoeken. Daaruit blijkt dat inderdaad het aantal 
kilometers per bezoek af neemt met het toenemen van het aantal bezoeken per dag. 
Het echte omslagpunt ligt bij 7 bezoeken, dan gaat het aantal kilometers per bezoek 
echt naar beneden. Deze evens blijken uit de volgende tabel en grafiek. 

Aantal bezoeken Aantal kilometers per bezoek 
1 49,5 
2 45 
3 46,86 
4 41,45 
5 38 ,33 
6 35 ,26 
7 28 ,03 
8 27 ,33 
9 26,57 
10 23,22 
11 20,45 
12 17,92 

Gemiddeld aantal kilometers per bezoek 

aant.bezoeken per route 

Hieruit blijkt al snel dat een stijging in aantal bezoeken in de toekomst in sterke mate 
van invloed is op de winstgevendheid. 
De kilometersgegevens per rapporteur blijken nagenoeg gelijk te zijn , ongeacht de 
regio die ze voor hun rekening nemen. Daarbij moet wel opgemerkt warden dat de 
regio 'naar boven' niet bij wordt gehouden en derhalve ontbreekt. 
Hoe zijn de kilometers tot stand gekomen, hoe is het aantal kilometers opgebouwd. 
Er warden kilometers gemaakt voor (1) woon-werk verkeer, vervolgens warden zijn 
de kilometers te splitsen in kilometers (2) naar het gebied toe en (3) kilometers in het 
gebied zelf, om de controles uit te voeren. 
Woon-werk verkeer zijn kilometers die mensen afleggen van huis naar schiphol en 
terug. Dit zit nu meestal op zo'n 40 kilometer per dag. Als er meer opdrachten komen 
en er kleinere gebieden ontstaan, is het mogelijk de woon-werk kilometers te 
elimineren door mensen te zoeken die in het betreffende gebied wonen en alles met 
electronische informatie uit te wisselen. Zowel de woon-werk kilometers als de 
kilometers naar het gebied toe nemen dan af. 



5.1 Arboafsprakenboek 

Arbodienst Haarlem 

Adres Oudeweg 8 
2031 CC Haarlem 
Tel : 0235158658 
Fax: 0235317976 

Klant van CBZ 

Vaste rapporteur Ellen de Jong, tevens coordinator huisbezoeken 

Uit naam van Arbodienst Haarlem 

Rapporteren op Opdrachtformulier 

Naar wie faxen Ellen de Jong (0255514401 ), op de dag van uitvoering 

Spoedcontroles terugkoppelen voor 16.00 uur, alleen indien het nadrukkelijk op de opdracht staat. 

Wie te bellen Joke Urbanowitz (0235158522) of John Turenhout 
(0235158518) 

lnloopspreekuur Tussen 8.00 - 8.30 uur bij Ellen de Jong (bij twijfel) 

Niet-thuis/herstel brief: arbo of CBZ Groene kaartje (Arbo) 

Bijzonderheden Bij bezoek van WNs in de omgeving van Alkmaar bestaat de 
mogelijkheid ze op het inloopspreekuur te laten verschijnen bij 
de dependance te Alkmaar op de Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 
DL om 8.00 uur. 

Watte doen bii: 
Geen werkhervatting WN moet bellen met Ellen de Jong, 8.30 -9 .30 uur 

(0235158614) 
Niet thuis geen gehoor WN moet bellen met Ellen de Jong, 8.30 -9 .30 uur 

(0235158614) 
Uitstel WN moet bellen met Ellen de Jong 8.30 -9.30 uur 

(0235158614) . 
Zo min mogelijk gebruik van maken. 

Oproepen Aangeven op rapportageformulier. 

Twijfel WN moet op inloopspreekuur van Ellen de Jong komen. Of op 
inloop s.u. van b.a. Alkmaar komen mits de reisafstand redelijk 
is. 

Eventuele aanvullingen: 



6.1 Huidige aanmelding- en rapportageformulier 
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bqd 
BEDRIJFSGEZONDHEIDSDIENST 

REGIONALE ARBO•DIENST MIDDEN·HOLLAND 

Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda 

INTERNE RAPPORT AGE SPOEDKONTROLE I HUISBEZOEK 

Spoedkontrole I Huisbezoek 

Uitgevoerd door: .... . ... ... . .. . .. .... . .... .... .. . .......... . . 

Op datum: ... . -.. ,.-19... . Tijd: . ... u .. . . 

Bij : dhr/mw ... . . ... .. .. .. . .. .... ...... . .... . ........ . .. . . . ... . . 

W erkzaam bij : ... . . .. .. .. . . ... ......... .. ..... . ..... . ... .. ... . . . 

- Werd betrokkene op opgegeven adres aangetroffen? 

Zo ja, . 

- Wat is de reden van het staken van het werk? 

· - Waarom acht betrokkene zich arbeidsongeschikt? 

- Heeft betrokkene een arts geraadpleegd? 

- Wat zijn de adviezen van deze arts? Medicijnen? 

- Is er sprake· van een arbeidskonflikt? 

- Is er sprake van twijfel over de arbeidsongeschiktheid? 

- Wat is er met betrokkene afgesproken? 

- Hij / zij gaat hervatten op: .. . ...... dag, .... - .. .. 19 .. . . 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

JA I NEEN 

. - Hij / zij moet heden om ....... uur op de BGD komen voor 

een beoordeling door een bedrijfsarts I VG 

- Zijn er nog bijzonderheden opgevallen? Zo ja, welke? 

- lndien betrokkene· niet aangetroffen werd, is de boodschap achtergelaten dat 

betrokkene zo spoedig mogelijk kontakt met zijn/haar werkgever moet opnemen? 



6.2 lnventarisatie informatie op de rapportageformulieren 

Analyse lnhoud rapportageformulier 

Welke informatie wil een Arbodienst van een werknemer die zich 
arbeidsongeschikt heeft gemeld krijgen 

Alie Arbodiensten: 
Controle van de personalia (inclusief werkgever) 
Terugkoppeling datum eerste ziektedag 
Arbodiensten in het bijzonder 

Utrecht, RDGG en Avios: 
Datum en tijdstip van de uitvoering van de controle 
Of de betrokkene thuis was 
Wat de reden is van het staken van het werk 
Of de betrokkene een arts heeft geraadpleegd, wat zijn de adviezen van deze arts 
evt. medicijnen 
Is er sprake van een arbeidsconflict 
Is er sprake van twijfel over arbeidsongeschiktheid 
Afspraken met de betrokkene over hervatting werk 
Afspraken met de betrokkene over het melden op een spreekuur bij de arbodienst 
Bijzonderheden 
Bij niet thuis, is er een melding achtergelaten at de betrokkene zo spoedig mogelijk 
contact opneemt met zijn/haar werkgever. 

Haarlem: 
Is de werknemer thuis aangetroffen 
Is de werknemer bedlegerig 
Is de werknemer onder behandeling van huisarts of specialist, zo ja naam, adres arts 
Is de ongeschiktheid naar oordeel werknemer t wijten aan werkzaamheden zo ja, 
welk verband geeft de werknemer aan 
Geeft de werknemer aan wanneer hij/zij het werk weer kan hervatten, zo ja 
voorlopige hersteldatum 
Gebruikt de werknemer medicijnen zo ja, welke 

BGD Arnhem: 
Huisarts geraadpleegd 
Medicijnen 
Ongeval ja/nee 
Overtreding voorschriften ja/nee 
Hersteld per 
Gegevens doorgebeld aan werkgever 
Opmerkingen 

RBB 
Wat zijn uw klachten 
Is uw verzuim het gevolg van een ongeval , zo ja, buiten werktijd ja/nee, tijdens 
werktijd in verband met het werk ja/nee 
Hebt u de laatste tijd problemen op uw werk gehad 
wat is uw belangrijkste probleem op het werk op dit moment 



welk probleem heeft er toe bijgedragen dat u nu thuis bent 
Hebt u de laatste tijd problemen gehad in de prive steer 
Hebt u de huisarts en/of specialist geraadpleegd zo ja, naam huisarts en/of 
specialist, datum bezoek 
Gebruikt u medicijnen i.v.m. uw huidige klachten, zo ja, naam medicijn, datum afgifte. 
kunt u het spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken 
Wat is de vermoedelijke datum van herstel , vindt u het goed dat deze datum wordt 
doorgegeven aan uw werkgever 
Actie verzuimrapporteur: achterlaten herstelbrief 

aanbeveling: oproepen SU 
afspraak SU/tel SU 
achterlaten "niet thuis brief' 

Arbodienst West 
Werd de betrokkene op het opgegeven adres aangetroffen 
Wat is de reden van het staken van het werk 
Waarom acht de betrokkene zich arbeidsongeschikt 
Heeft de betrokkene een arts geraadpleegd, wat zijn de adviezen, medicijnen 
Is er sprake van een arbeidsconflict 
Is er twijfel over de arbeidsongeschiktheid 
Wat is er met de betrokkene afgesproken met betrekking tot datum werkhervatting , 
bezoek aan de BGD voor een beoordeling door een bedrijfsarts / VG 
Bijzonderheden opgevallen 
lndien de betrokkene niet thuis was, is er een boodschap achtergelaten dat hij/zij 
contact met de werkgever moet opnemen 

BGD Rijnmond 
Datum bezoek 
Bel hoorbaar 
Gesproken met 

BGD Rijnmond 
De patient zegt te lijden aan 
Medische behandeling 
Huisarts 
Specialist 
Advies 
Ziekenhuis 
Reisvaardig nee/ja 

Trace, ST&deJ en Delftland 
Rap portage 

AGW 
Datum bezoek 
Klachten 
Beleid 
Wg ge·1nformeerd dd 

rapporta .doc 



Geheel: 
Controle van de personalia (inclusief werkgever) 
De werknemer zelf gesproken ja/nee, zo nee wie wel 
Terugkoppeling van eerste ziektedag 
Datum en tijdstip van de uitvoering van de controle 
Of de betrokkene thuis was 
Wat zijn de klachten 
Was de werknemer bedlegerig 
Wat de reden van het staken van het werk 
Of de betrokkene een huisarts of specialist heeft geraadpleegd en wat zijn adviezen 
waren , naam, adres van de betreffende arts , datum van bezoek 
Gebruikt de werknemer medicijnen in verband met de huidige klachten , zo ja welke, 
datum van afgifte 
Ongeval ja/nee, zo ja binnen of buiten werktijd , als binnen werktijd overtreding 
voorschriften ja/nee 
Is er sprake van een arbeidsconflict 
Hebt u de laatste tijd problemen op uw werk gehad, wat is het belangrijkste probleem 
op dit moment, welk probleem heeft er toe bijgedragen dat u nu thuis bent 
Heeft u de laatste tijd problemen in de prive steer gehad 
Is de arbeidsongeschiktheid volgens de werknemer te wijten aan de 
werkzaamheden, zo ja welk verband geeft de werknemer aan 
Is er sprake van twijfel over de arbeidsongeschiktheid 
Afspraken met de betrokkene over hervatting van het werk, mag dit aan de 
werkgever doorgegeven warden 
Afspraken met de betrokkene over bezoek van het spreekuur van de arbodienst 
Is de werknemer in staat een spreekuur te bezoeken 
Bijzonderheden 
Bij niet thuis is er een bericht achter gelaten dat de betrokkene contact op moet 
nemen met de werkgever, was de bel goed hoorbaar 

rapporta .doc 



6.3 Rapportageformulier, aanvraagkaart en achterlaatbrief 

Rapportageformulier 

Afspraken met werknemer: D Werkhervatting __ - 19_ 
D lnloopspreekuur _-_- 19_, _-_ uur, ...... ....... .. . 
o Telefonisch contact opnemen met arbodienst 
D Telefonisch contact opnemen met werkgever 
D Arbodienst zal contact opnemen met werknemer 

Datum bezoek: _-_-19_ Tijd: _-_ uur 
Bel hoorbaar ·: o Ja o Nee 
Contact gehad met werknemer: D 

D 
Ja 
Nee, wel met: 

Naam rapporteur: 

reden: ...... ...... .. ... .. ........ .. ........ ........... ..... ........ ... .......... . 

Wat zijn de klachten: ....... .......... .. ..... .. ... .. ...... ... .... ..... .... .. ... .... ........ ... ..... ... .. ... ... ....... ... ... ..... ... . . 
. ... .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinds wanneer .... .... .... ........ . 

Oorzaak klachten: D werk D prive D ongeval D overigen 

Beperking t.a.v. functie of ander werk: ............. .......... ..... ............................. ........ .. .. .. ... .. ....... . 

Activiteiten gericht op hervatting: 
D Huisarts .. .. ........ ... ...... ........ ... D Specialist ............................ ....... ,datum __ -19_ 
o Advies .... ....... ...................... ......... ............ .... ..... ......... ...... ......................... ................ .......... . 
D Medicatie, naam: ........... ................ ........... ...... .. ... .... ..... ....... , afgifte datum _-_-19_ 
o Zelf medicatie D Bedlegerig 

Wanneer verwacht de werknemer hersteld te zijn: __ - 19 
Wanneer verwacht de werknemer het werk te hervatten: __ - 19_ 

Bijzonderheden: ... .... ...... .... .... ..... ... ....... ..... ......... .... ... ............. ..... .... ... .. .. .. ........ ... ..... ... .. .. .. ... . . 



Aanvraagkaart huisbezoeken 

Naam en voorletters : Naam arbodienst : 
Verblijfadres : Eerste ziektedag : 
Woonplaats : Ontvangen ziekmelding : 
Geb.datum : Ziekte frequentie : 
Naam organisatie : 
Nr Organisatie : Werknr.nr : 

Soort bezoek: □ Huisbezoek □ Eerste dags huisbezoek 
D Spoedcontrole, reden spoed: .... .... .... .. .. ..... ......... ..... ..... ... ... .. .......... .. ... ... .... . 
D Avond / weekend controle, reden : ..... ... ... .. ........ ... ............................. .... ..... . 

Bijzonderheden: ........ ......... .... .... ........... .... .. ............ ..... ... ...... ...... ... .. ...... .. .. ... ... .. ..... .. ...... ... ... .. .... .... .... .. .. . . 

□ Oproep voor vervolgcontact: ... ..... ... ... ..... .... .. .... ...... ......... .... ... ....... ... ... .. .... .... ... .......... .... ... .... .... ... ... . 

Naam en voorletters : Naam arbodienst : 
Verblijfadres : Eerste ziektedag : 
Woonplaats : Ontvangen ziekmelding : 
Geb.datum : Ziekte frequentie : 
Naam organisatie : 
Nr Organisatie : Werknr.nr: 

Soort bezoek: D Huisbezoek D Eerste dags huisbezoek 
□ Spoedcontrole, reden spoed: ......... ....... ... ... ... ..... ............... ..... .... .. ... .. ... ...... . 
□ Avond / weekend controle, reden : .... .. .. .... .... .. ... ..... ... .. ... .. .... .. .. .... .... ..... .... . 

Bijzonderheden : .. .. ............ ... ....... ... ..... ........................ ........ .. ... ... .. ... ... .. ... ..... ..... .... .... .... .. ....... ........ .... .. ... . 

D Oproep voor vervolgcontact: .. ........... ... .. ... ... .... ... ............. .... .. .. .. ...... .... ... .. ..... .. ...... ... ............ ........ .. . . 

Naam en voorletters : Naam arbodienst : 
Verblijfadres : Eerste ziektedag : 
Woonplaats : Ontvangen ziekmelding : 
Geb.datum : Ziekte frequentie : 
Naam organisatie : 
Nr Organisatie : Werknr.nr : 

Soort bezoek: □ Huisbezoek D Eerste dags huisbezoek 
□ Spoedcontrole, reden spoed: .. ........... .......... ... ... .. ....... ... .. .... .......... ....... .. .... . 
□ Avond / weekend controle : ... .. .. ..... .... ....... .. ... .... ... ...... ...... ..... ......... ..... .... .. . . 

Bijzonderheden: ... ... .... .... ... .............................................. ... .... .......... .... .. ... .. ... ... .. ...... .... ..... ... .... .. .. ... ... .. .. . 

□ Oproep voor vervolgcontact: ... .... ..................... .. .... .. ........ ............ ..... .... ......... ...... ..... ........ ... ..... ..... .. . 



Datum: ____ dag, _ - _ - 19_ 

Aan de heer/ mevrouw : ... ...... ...... .... .... ..... ....... ..... . 

Adres: ................................................................... . 

Plaats: ......................................................... ......... . 

D In verband met uw ziekmelding heb ik u vandaag bezocht. Helaas trof ik u niet 
thuis / kreeg ik geen reactie op het aanbellen. Uw werkgever zal door de 
arbodienst hierover ge"informeerd warden. 

O Met u is afgesproken dat u verwacht zich beter te kunnen melden op: 
__ -19_. 

D Met u is afgesproken dat u verwacht (volgens rooster) het werk te hervatten op: 
____ dag, _ - __ - 19_ . Uw werkgever wordt hiervan op de hoogte 
gesteld. 
lndien u niet in staat bent uw werkzaamheden op bovengenoemde datum te 
hervatten, wordt u verzocht: 

D U wordt verzocht: 

D het inloopspreekuur van uw arbodienst te bezoeken en wel op 
____ dag, __ - __ - 19_ om _ : __ uur, te ............... .. ... .... ...... .... . . 

o telefonisch contact op te nemen met uw arbodienst op 
____ dag, _ - _ - 19_, _:_ uur, tel.nr: ...... ..... .. .. ....... .. ........ .. . 

o telefonisch contact op te nemen met uw werkgever voor 
____ dag, _ - __ - 19 __ , __ :_ uur. 

D Met u is afgesproken dat u van de arbodienst een schriftelijke dan wel 
telefonische uitnodiging ontvangt voor een vervolgcontact. 

Met vriendelijke groet, 

verzuimrapporteur. 



6.4 Gebruik formulieren 

Aanvraagkaart huisbezoeken d.d. 1996106101 

Naam en voorleucrs : Ohr. KOOMSON, S.K. 
Verblljfadrea : BOENINLAAN 269 

Arbodicnsl GG&GD 
Vcstlging Amsterdam 

Woonplaats ; 1102 TK AMSTERDAM Et:rste z.iektcdag : 1996/06/07 
Gcboone datum : J9S!'i/12/23 Ontvangen ziekmclding : 1996/06/07 
Na.am organisatie : SCHOONMAAKBEDRIJP GEMEEN'fE AMSTERDAM:ickte frequentic : 3 
Nr Organisatie : 09921-01 Afdnr./Brinnr. school: 00)0008 Werkncmersnr : 11945 

Soort bezoek L l Huiabczock l J Ecrstc dag:. hulsbezoek. [ J Avond/week.end controle 

[X) Spocjlco11:l~ 

Bljt.ondcthcdc:n: . :1. w.1{·::'f ~-!It ... f .. 
1 

... t·· ............. .. \{ s· .. ·'I) .... :··;.:_ ...... _\) 
[ J Oprocp voor ver,olJlWnw.1 .l'l. e..\l. r e«.t1.lP. ....... ..tb1Yl.3.! (Y 

Naam en voorletter11 : Mevr. BLIKSLAOE.R, E. 
: P/A TUOELAWEG 107 B 

Arbodiensr GG&GD 
Vestigillg Amsterdam 

V erulijfadtcs 
Woonplaats 
Gcboorte datum 
Naam orgmiH.lic 
Nt' Organisatlc 

: 1091 VS AMSTERDAM Eerste zlektedag : 1996/06/07 
: 1950/04/08 Ontvangc:n 7.lckrnelding : 1996/06/07 
: SCHOONMAAKBEDRIJP GEMEENTE AMSTERD~lekte frcqucntlc : 1 
: 09921-01 Afdnr./Brlnnr. school : 0010005 Werknemersnr : 17041 

Soott bczock [ J lluisbewck f J Ecn1tc dags huisberoek f J A voml/wcekend conuole 

[XJ~-' ~t,: le. ·;;:~ 
Bijtoodemeden: ... L .............. \·c·-)··-1-·-/-···················~·r·tl· ....... :: p 
[ J Oproep voor vervolgkonlakt .. IQ .. U . .:+.Jr.b ... ~ ... cP. ... ...... ~.l ) I 

Arbodienst GG&GD 
Naam en voorlcttcrs ; Mcvr. NUNEZ. M. Vesliging Am"ltcrdam 
Vcrblijfadrca : UITIIOORNSTRAAT 63 -I 
WoonplaalS ; 1078 SW AMSTERDAM Eerslc :t.icklcdag : 1996/06/07 
Geboorte datum ; 1963/02/11 Ontvangcn :Lielundtling : 1996/06/07 
Naam organiaatie : SCHOONMAAKBEDRlll~ OBMBENTE AMSTERDAM:iek.te frequentie : 3 
Nr Organlsaiic : 09921-01 Aftlnr./Brlnor. school: 0010002 Wcrlmcmcrsnr : 18509 

Soon bezock l J Huisbczock f l Ecntc dag1 huisbcwek l J A vood/weekend controlc 

IX] Spoo~11,,1e. 

Bij""'6erbedell, .. .f.~1::-:L···)·-tJ .. ·~· .............. ~-r ··n·······i····· ) 
r l Oprocp voor vcrvoJgkontakt .J.Q ... C ..... r,. ... ~ .J! ........ J.~).,1 d) 



Rapportageformulier 

Neam en voor1.: . .. ... ... . 
Verblljfadres : 'cc>e:'4. "'°"' ~ L lo-c."" 
Woonplaats : '2-1- , "i BO VDQ ~ 1.. ...... 1: 

Naam arbodlenst : West Lelderi 
Eerste zlektedag : 1 o- J'-'~i -0 , 

Gab.datum: 2 ,i _ o ~- ~ ... 
Naam warkgever : ,p ~ R !,oofv 

Code werkgever : 'Pc R 

Zlekte f requentie : 

Werknr.nr: 

Afspraken met werknemer: o Werkhervatting __ - 19_ 
o lnloopspreekuur _-_- 19_, _-_ uur, .. ... ..... ..... . 
~ !elefonisch contact opnemen met arbodienst 
\Df--..T elef onisch contact opnemen met werkgever 
D Arbodienst zal contact opnemen met werknemer 

Datum bezoek: JQ_-_6_-19 M Tijd: /s__-1{)__ uur 
Bel hoorbaar : ~a D NeP-
Contact gehad met werknemer~ Ja 

Naam rapporteur: f/tz 
D Nee, wel met: 

reden: ... ... .......... .... ....... ......... .... ........ ..... ....... .. ..... .... .. . . 

Wat zijn de klachten: ... .. d..<?.~ ... 0.7 .... 0.>u.0.·~·· ···-················ ····· ··· · ··· · ·· · ···· ·· ··· ··· ··· · 
...... ............... _. ............................. _: ·· ....................... .............. .... .... Sinds wanneer .... Lo/6. ... . . 

Oorzaak klachten: D werk o prive o ongeval ~overigen 

Beperking t.a.v. functie of ander werk: .. ..... .. ...... ... ......... .. ... ................ ... ... .............. ......... .. .. .. . 

Wanneer verwacht de werknemer hersteld te zijn: __ - 19_ 
Wanneer verwacht de werknemer het werk te hervatten: - 19 --

Bijzonderheden: J?~k····£j-~··· .. ····l.J.//.. ..... ~ ........ c~.h!'?'.'h_ ...... ~P. .~ 

½ -0,... • / \A~ k~V'\,~ C ~ ~ \.- -u--y ~ . 
Wvfvl.~~-

Soort bezoek: □ Hulsbei.oek ~· Eersle dags huisbezoek 
□ Spoedcontrole, reden spoed: ...................................................................... . 
□ Avond I weekend controle, reden : .................. : .•......................................... 

Bijzonderheden: ........................................................................................................................................ . 

O Oproep voor vervolgcontact: ........................................................................... : ................................ . 




