Voor duurzaam werk

De Methode IK©

De Methode IK© gaat uit van de stelling: ‘ziekteverzuim bestaat niet’ als werkgever en werknemer
zorgen dat (medewerkers in) de organisatie goed functioneren en zij verwachtingen met betrekking tot
‘goed functioneren’ wederzijds waarmaken. Zo wordt de aandacht gericht op duurzame inzetbaarheid
in plaats van stagnaties in werk.
Duurzame inzetbaarheid krijgt perspectief als de organisatie én de medewerker zich richten op de
arbeidswaarde die ze in de toekomst voor elkaar hebben:
-

In aansluiting op het werkvermogen van de medewerker(s) zet de organisatie zich in om werk
duurzaam te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

-

In aansluiting op het beschikbare werkaanbod zet de medewerker zich in om zijn werkvermogen
duurzaam te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

De Methode IK© is een procesgerichte methode om ‘zieke’ medewerkers te behouden voor werk en
bestaat uit drie fasen:
1. de analyse fase waarin het probleem wordt geanalyseerd;
2. de oplossingsfase waarin het beoogde resultaat in gedachten vooraf wordt bepaald;
3. de realisatiefase waarin de stappen worden gezet om het doel te realiseren.

Methode IK©
rekenen
en tekenen

m
Duurzaa

werk
functionerings
lemniscaat

Werkgever
Werknemer

Werkgever
Productiviteit
Inhoud
Samenwerking

Duurzaamheid
Werknemer

realisatie
fase

paraplu
van belang

analyse
fase
Veiligheid

Perspectief

hart van de
re-integratie

Werkgever

oplossings
fase

verlofkrul

Werknemer

Werkgever

tafel
van twee

Werkgever

Werknemer

Werknemer

Oplossingen

Belemmeringen

Klachten
Doel
Gezondheid
Werkgever

Werken
of Verlof

Werknemer

© 2018 Van Harteveld Advies
Zie ook: www.vanharteveld.nl

© Van Harteveld Advies (www.vanharteveld.nl)

Voor duurzaam werk
Inzicht, begrip en acceptatie zijn de belangrijkste doelen van de analysefase. Voor de analyse worden
vier modellen gebruikt:
-

De functioneringslemniscaat brengt ziekteverzuim in verband met functioneren en geeft
aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid.

-

De paraplu van belang legt de focus op het gemeenschappelijk belang: veilig werk met een
duurzaam perspectief, en onderscheidt de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever
respectievelijk de werknemer.

-

De verlofkrul geeft aanknopingspunten om het functioneren te herstellen als de medewerker door
ziekte (of andere oorzaak) beperkt belastbaar is.

-

De tafel van twee richt de blik op de communicatie tussen werkgever en werknemer en de inzet
van adviseurs als dat nodig is. Het model zorgt voor eigen regie en grip.

In de oplossingsfase wordt door middel van het vijfde model, het hart van de re-integratie,
overeenstemming verkregen over het einddoel; werk waarin de medewerker ondanks
gezondheidsklachten goed kan functioneren.
Tenslotte worden aan de hand van het laatste model, rekenen en tekenen, doelgericht en
tijdgebonden afspraken gemaakt over het herstel van functioneren.
De Methode IK© is beschreven in het boek Ziekteverzuim
bestaat niet, werken met de Methode IK©, Vakmedianet, 2016
(ISBN 978-946-215-7).
Boek bestellen?
Mail naar: info@vanharteveld.nl
Of scan de QR-code.
Meer weten?
Neem contact op met Huib Veldman, Arbeidskundig Adviseur:
•

tel.nr. 06 22383367

•

info@vanharteveld.nl
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