
Onze dienstverlening

Minder verzuim, meer werkplezier?

Voor minder verzuim en meer werkplezier

Onze dienstverlening is er voor alle scholen.

Het Vervangingsfonds besteedt grote aandacht aan de bedrijfsgezondheidszorg in het primair 
onderwijs. Zo helpen wij scholen gericht het verzuim op school te verlagen, hebben wij instrumenten 
om het werkplezier weer terug te brengen en ondersteunen wij bijvoorbeeld met het opstellen van een 
meerjarenplanning of het vormgeven van personeelsbeleid. 

Wat is het?
Onze dienstverlening  bestaat uit allerlei instrumenten op het gebied 
van verzuim, werkdruk en arbo. Uiteraard staan ook onze regioteams 
voor u klaar. 

Voor wie
Wij helpen alle scholen in het primair onderwijs. Het maakt daarbij  
niet uit of uw school eigenrisicodrager voor de vervangingskosten is.

Hulp nodig?
Neem contact op met de regiocoördinator in uw regio. 
De contactgegevens vindt u eenvoudig op www.vfpf.nl/regioteams. 

Hoe gaan we te werk?
Voor ieder knelpunt waar een schoolbestuur tegenaan loopt, 
hebben wij een passende oplossing. Dit varieert van een intensief 
begeleidingstraject, een adviesgesprek tot handige instrumenten 
om een bepaalde situatie inzichtelijk te maken. Omdat iedere 
schoolorganisatie anders is, leveren wij oplossingen op maat.

Wat zijn de kosten?
Die zijn er niet. Jaarlijks draagt u als schoolbestuur premie af 
voor onze bedrijfsgezondheidszorg. Deze wordt verrekend met de 
financiering die u van het Ministerie van OCW ontvangt. Alle scholen 
betalen deze premie, ook als u niet langer voor het vergoeden  
van de vervangingskosten aan ons verbonden bent. 

Persoonlĳk
en dichtbĳ

Dankzĳ onze 
regioteams

Praktisch en
doelgericht

Met specialistische 
kennis en handige tools

?

??

Advies op maat zonder 
extra kosten

Voor alle scholen
in het PO

Persoonlĳk
en dichtbĳ

Dankzĳ onze 
regioteams

Praktisch en
doelgericht

Met specialistische 
kennis en handige tools

?

??

Advies op maat zonder 
extra kosten

Voor alle scholen
in het PO

Persoonlĳk
en dichtbĳ

Dankzĳ onze 
regioteams

Praktisch en
doelgericht

Met specialistische 
kennis en handige tools

?

??

Advies op maat zonder 
extra kosten

Voor alle scholen
in het PO

V
20

19
-0

9

Waarom zou u het Vervangingsfonds om hulp vragen?
Niet alleen omdat er geen extra kosten aan onze dienstverlening verbonden zijn. Maar vooral ook omdat 
wij met onze jarenlange ervaring en kennis van zaken in de onderwijssector moeiteloos kunnen inspelen op 
herkenbare situaties binnen uw school. Wij zijn daarbij graag uw sparringpartner en kijken samen met u hoe u 
het verzuim kunt verlagen, werkplezier kunt terugbrengen en uw kosten beheersbaar kunt maken.



Overzicht van onze 
dienstverlening

Werkdruk
 
Werkdrukscan
Met deze online tool krijgt u gemakkelijk de 
werkdruk op uw school inzichtelijk. De heldere 
rapportage is uw leidraad om de ervaren 
werkdruk te verlagen. Onze adviseurs helpen u 
graag op weg.

Welzijnscheck 
Onderwijspersoneel
Deze eenvoudige online vragenlijst geeft u 
meteen inzicht in de gezondheid binnen uw 
organisatie. Uw teamleden kunnen deze lijst 
ook als individu invullen.

Werkdrukspel
Met dit spel kunt u samen met uw team de 
werkdruk binnen uw organisatie bespreekbaar 
maken. Vraag het spel vandaag nog aan, onze 
adviseur legt u graag uit hoe het werkt.

Gezonde Werkdruk
Met deze succesvolle aanpak, die in 2017 van 
start is gegaan, helpen wij scholen met een 
zeer hoog ervaren werkdruk. De aanpak loopt 
nog tot en met het schooljaar 2019/2020. 
Deelname: gesloten.

Verzuim
 
Plan V
Dit intensieve begeleidingstraject helpt  
het verzuim binnen uw organisatie  
structureel te verlagen. Omdat iedere school 
verschillend is, wordt de aanpak op maat 
gemaakt. Deelname: open, voor iedere school 
met een verzuim van zes procent of hoger.

Coaching 
schoolleiders
Verzuim gericht aanpakken? Schakel een 
coach in! Het Vervangingsfonds vergoedt 
een groot deel van de kosten met de 
Subsidie Lerend Werken.  

Voorbeeld 
verzuimbeleidsplan
Eerst zelf aan de slag? In dit voorbeeld 
verzuimbeleidsplan komt alles aan bod. Het 
is gemakkelijk aan te passen naar de situatie 
bij u op school.

Arbo
 
Arbomeester
U bent verplicht om iedere vier jaar een Risico- 
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken.  
De online Arbomeester brengt eenvoudig de risico’s 
in kaart. Met de rapportage kunt u hier gericht  
aandacht aan besteden. 

Arbocatalogus PO
Weet u waar u volgens de Arbowet als werkgever 
aan moet voldoen? Raadpleeg de online 
Arbocatalogus PO. Boordevol praktische tips en 
antwoorden op uw vragen.

Quickscan PSA
Weet u hoe uw teamleden zich voelen? De 
Quickscan psychosociale arbeidsbelasting (psa) 
maakt het inzichtelijk. Door deze iedere twee jaar te 
herhalen, kunt u adequaat op hun welzijn inspelen. 
De Quickscan is als losse module beschikbaar 
binnen de Arbomeester.

Handboek beleid 
Agressie & Geweld
Als schoolbestuurder bent u verplicht om gericht 
beleid te voeren rondom agressie en geweld. Dit 
handboek helpt u op weg.

Voorbeeld 
beleidsplannen
Zelf aan de slag? We helpen u op weg met onze 
voorbeeldplannen: arbobeleidsplan, veiligheidsplan 
PO of het alcoholprotocol. 

Trainingen
Geregeld organiseren wij trainingen voor u en uw 
teamleden op het gebied van arbo. 

Advies op maat
In onze regioteams werken regiocoördinator, 
adviseur en casemanager nauw met elkaar 
samen om u te helpen uw schoolorganisatie 
gezond te krijgen en te houden. Dicht bij u in 
de buurt. Dat werkt wel zo prettig. 

Vervangingsfonds Participatiefonds

vfpf.nl


