
FAMO:
Integrale aanpak en bevordering 

samenwerking bedrijfsvoering tussen 
gemeenten

Van bedrijfsvoering gericht op 
verantwoording naar bedrijfsvoering 

gericht op prognoses en 
toekomstverwachtingen

 
ONTWIKKELINGEN BIJ DE OVERHEID

Vergrijzende populatie, Langer doorwerken,  Minder jonge instroom, Traditioneel hoger verzuim, Bezuinigingen en meer werk met minder mensen, 
Digitalisering, Vele en snelle veranderingen in werkzaamheden, werkdruk, baanonzekerheid  Stijgend aantal WIA aanvragen, Schaalvergroting, toename 
transparantie in werk, meer samenwerken 
Leidt in de toekomst tot hoger verzuim en risico’s op verminderde inzetbaarheid en tot hogere kosten

SISTERSCHANGE
Prognoses van toekomstig 
verzuim en verminderde 
inzetbaarheid en daarbij 

behorende kosten
Actuarieel en innovatief

Gebruikmakend van big data
Bedrijfsvoering kan worden 
ingericht op prognoses en 
toekomstverwachtingen

Helpt organisaties in control 
te komen en effectief te 
sturen bij voorkomen en 

verkorten verzuim

PILOTS GEZOCHT! 

Wie wil meer inzicht en overzicht in 
toekomstige kosten verzuim en 

inzetbaarheid?

Wie wil effectiever sturing op het 
verkorten en voorkomen van verzuim?

Wie wil bedrijfsvoering inrichten aan de 
hand van big data en analytics?

Wie wil meedenken en meehelpen, 
leren en ervaring overdragen aan 

collega’s? 



Interesse? Hier lees je meer… 

Wat wordt verwacht als ik pilotdeelnemer word?

1. Aanleveren van NAW data huidig jaar en vorige jaren, 
WGA data, premies etc. eventueel geholpen door experts

2. Invullen online enquête door lijnmanagement 
3. Aanleveren relevante stukken (HR beleid, verzuimbeleid)
4. Interview (s) over verzuimsturing, verzuimproces, 

informatievoorziening, cultuur

Wat levert deelname aan de pilot op?

1. Een overzicht van de huidige en toekomstige kosten van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid (2018-2019-2020)

2. Inzicht in de risico’s op toekomstig verzuim per sekse, salaris, leeftijd, afdeling etc. 
en de daarbij behorende kosten 

3. Benchmarking t.o.v. andere deelnemers
4. Overzicht in de sterke en zwakke punten van de huidige verzuimsturing
5. Aanbevelingen om de sturing en bedrijfsvoering op toekomstig verzuim beter te 

richten en in te richten
6. Desgewenst verdere ondersteuning bij het optimaliseren van de sturing 

(dashboards, audits, expertise)
7. Kennisdeling met andere deelnemers
8. Bevordering kennis en expertise voor betere risicosturing en risicobeheersing
9. Een praktische laagdrempelige en veilige manier om te experimenteren met het 

eigen gebruik van big data
10. Netwerken, plezier, leren
11. Ondersteuning door FAMO en SistersChange

Praktische zaken:

1. De pilots worden uitgevoerd in een samenwerking van 
FAMO en SistersChange

2. Korte doorlooptijd (6 weken)
3. Bijeenkomst over resultaten met andere pilotgemeenten
4. Verdere doorontwikkeling verzuimsturing
5. Mogelijkheden voor nadere analyse verzuimcijfers
6. Kosten:  7.500-15.000. afhankelijk van de gemeente 

grootte en het aantal werknemers (ook een optie tot 
funding)

Interesse? Meer weten? Aanmelden?
Neem contact op!

Roderik Kopp, programmamanager FAMO:
Emailadres: projecten@famo.org

06-42208784

 


