
 

 

 

Masterclass  

Verzuimcijfers  
 

Waarom het goed is je af en toe te verdiepen in jouw verzuimcijfers  

 

Als member van BG Magazine Plus en BG Magazine VIP krijg je van ons elke maand een 

succesformule voor één HR-thema. In de masterclass van die maand vertellen we je alles wat we in de 

afgelopen jaren hebben geleerd over dat ene onderwerp. Deze maand gaan we het hebben over een 

onderwerp dat bij vrijwel alle werkgevers een standaard agendapunt is, maar dat wat ons betreft veel 

weinig echte aandacht krijgt: verzuimcijfers. In deze masterclass laten we je zien waarom het goed is 

om je hier als HR-professional wel af en toe in te verdiepen.  

 

In onze masterclass over KPI’s vertelden we je al, dat je heel gemakkelijk de verkeerde kant op stuurt 

als je verkeerde informatie gebruikt. Ofwel, als je met je roeiboot vertrekt vanuit Rotterdam en je 

stuurt elke dag maar 1% de verkeerde kant op, dan kom je uit in Paramaribo en niet in New York. 

 

Bij verzuimcijfers is dat niet heel anders. Sterker nog, verzuimcijfers zijn niet zo eenvoudig en het ligt 

vaak ook nog een stuk stukken gevoeliger. Je hebt het namelijk niet alleen over een getalletje, een 

percentage of een kostenpost, maar over een dierbare collega die uitgevallen is. Een collega die 

gemist wordt en wiens productie je eigenlijk niet kunt missen.   

 



Masterclass Verzuimcijfers 

Zodra het Nederlands elftal speelt, staat er de volgende dag steevast een nieuwsbericht in de krant. 

Het maakt niet uit of ze een stevige overwinning hebben geboekt of juist na een smadelijke 

nederlaag hebben geleden. Wat ook de uitkomst is, half Nederland meldt zich ziek.  

 

En datzelfde gebeurt ook bij carnaval, een willekeurige griepgolf of de eerste weken van de 

coronacrisis die ons land teisterde. Verzuimcijfers van sommige sectoren, zoals de politie of de zorg, 

zijn ook aanleiding tot vetgedrukte koppen in de media.  

 

 

 

Blijkbaar willen we met zijn allen die cijfertjes weten. Maar kunnen we er ook iets mee? Meestal niet, 

want veel verder dan ‘Nederland heeft een flinke kater’, ‘De griepgolf zorgt voor te weinig handen 

aan het bed’ of ‘Brandweerman of conciërge vaker ziek thuis dan directeur’ gaan de artikelen meestal 

niet. 

 

Veel mensen denken dat je de wereld kunt beheersen als je maar een stuurgetal hebt. Dat getal 

wordt dan een soort van heilige waarheid. Zeker als je er ook in een fraai management dashboard 

gekleurde grafiekjes bij maakt: Rood = Alarm en Groen = Goed! 

 

Of die ene medewerker in een klein team van tien personen nu 10% verzuim veroorzaakt of een 

ogenschijnlijk minieme 0,1% bij een grote werkgever is niet relevant. Want het werk gaat door en 

doordat die ene medewerker is uitgevallen, neemt de druk bij collega’s toe. Waardoor de 

uiteindelijke gevolgen potentieel nog veel groter zijn.  

 

Je moet sowieso oppassen met al die verzuimcijfers, want je kunt je er gemakkelijk op blind staren. 

En je moet voor ook niet blind varen op al jou adviseurs, consultants en arbodiensten. Die vinden 
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jouw verzuim namelijk altijd veel te hoog en komen gegarandeerd met een fraai plan om jullie 

daarbij te helpen. One-liners als ‘wij denken daarbij vooral preventief, want voorkomen is beter dan 

genezen’ of ‘schadelastbeheersing, daar gaat het om. Want dat is de enige taal die het MT verstaat.’ 

Natuurlijk zeggen de verzuimcijfers iets, moet je ze in de gaten houden en kun je er interessante 

conclusies aan verbinden. Maar het is vooral een (niet dé) weergave van de realiteit van gisteren en 

daarmee een voorspeller voor de cijfers van morgen. 

 

Maar wat nu als het werk zelf ziekmakend is of een leidinggevende gewoon een hork? Kun je dat ook 

uit de cijfers halen?  

 

Persoonlijk ben ik overigens gek op getalletjes en zeker op verzuimcijfers! Dagelijks krijg ik van veel 

werkgevers de vraag om te helpen bij het zoeken naar een nieuwe arbodienst of een slimme 

oplossing voor een arbo- en verzuimvraagstuk. 

 

Naast heel veel andere informatie, vraag ik altijd ook even naar wat verzuimcijfers. Zo vorm ik me 

een beeld van de organisatie en haar uitdagingen. In een gesprek met de directeur of de HR manager 

deel ik mijn analyse en stel ik nog een paar kritische vragen. Al die gegevens bij elkaar geven me een 

goed beeld van wat er écht speelt. 

 

Verzuimquatsch 

In deze masterclass gaan we gaan niet zeuren over de arbodiensten die elke keer met de verkeerde 

cijfers komen. Of over de leidinggevenden die het nooit eens zijn met het cijfer in hun dashboard.  

 

Ook gaan we het niet hebben over de onzinnige one-liners als ‘ziek is ziek, verzuim is een keuze’, ‘Bij 

ons blijft de communicatie met de medewerker open’, ‘Wordt de sfeer positiever, dan functioneert 

iedereen beter: ziekteverzuim bestaat niet!’ of ‘Verzuim is uit, activeren is in’ en als klap op de vuurpijl 

‘Verzuim is gedrag’. En natuurlijk gaan we het ook niet hebben over nieuwe hippe termen als 

werkplezier die de ultieme oplossing zouden zijn voor voor alle problemen. 

 

Wat mij betreft is dit allemaal verzuimquatsch. Feit is: elke werkgever heeft te maken met verzuim 

en zal dit op een verantwoorde manier moeten managen. Een goede arbodienst, een helder 

verzuimbeleid, een open houding ten aanzien van kansen en mogelijkheden en de bereidheid zowel 

preventief als curatief te investeren is voor elke werkgever domweg een no-brainer.  
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Denk je te kunnen of moeten beknibbelen? Dan kom je vroeg of laat van de koude kermis thuis. De 

kosten lopen dan pas echt uit de klauwen en bovendien: niemand wil nog voor je werken. 

 

In deze masterclass gaan we ook niet met je dimdammen over randzaken of cijfers achter de komma. 

Het gaat er niet om of je in jouw geval wel of niet  in alle gevallen een medewerker vervangt, of 

hoeveel productie- of omzetverlies je precies hebt als een medewerker uitvalt. En ook de exacte 

doorbelasting naar een bepaalde business unit is echt niet relevant.  

 

Waar het wél om draait is dat jij grip gaat krijgen op de realiteit achter de cijfers. Als geen ander ben 

jij de professional om de vertaalslag te maken van analyse naar actie om die cijfertjes daadwerkelijk 

te beïnvloeden.  

 

Wat zijn de misvattingen over verzuimcijfers? 

1. Het zijn harde cijfers, dus het is de waarheid 

Helaas, de exacte ‘waarheid’ is in verzuimland vaak ver te zoeken. Zelfs de UWV-cijfers kun je 

eenvoudig betwisten, de CBS cijfers lopen hopeloos achter en de buurman rekent anders dan jij. Ik 

beoordeel nu een kleine 20 jaar verzuimcijfers voor grote en kleine werkgevers en elke keer is het 

zoeken naar betrouwbare cijfers om de analyse te maken.  

 

 

 

Laatst vroeg een grote onderwijsinstelling mij even mee te kijken naar hun verzuimcijfers. Ze zochten 

met spoed een nieuwe arbodienst omdat uit het laatste arboverslag van de ZZP bedrijfsarts bleek dat 

het verzuim met 8% flink uit de klauwen begon te lopen. Daar kwam bij dat ze ergens gelezen 

hadden dat het eigen regiemodel qua privacy eigenlijk niet meer kon. Oh ja, en als klap op de vuurpijl 

ging die bedrijfsarts zijn uurtarief ook nog met 25% verhogen.  
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Een nadere blik op hun verzuimcijfers leerde dat deze school het kort verzuim niet meldt. Dat 

gebeurt wel vaker bij eigen regie. De bedrijfsarts werd pas in week 4 ingepland voor een eerste 

spreekuur.  

 

Het verzuimcijfer bleek slechts gebaseerd op de medewerkers die de bedrijfsarts zelf in zijn 

spreekkamer zag. De meeste organisaties schrikken terecht als hun verzuim 8% is, maar voor deze 

instelling was het echte verzuimcijfer dus nog veel hoger!  

 

Maar het echte probleem van deze werkgever ligt niet bij het hoge verzuimpercentage, maar bij het 

totale gebrek aan regie bij deze werkgever.  

 

Deze organisatie maakt zich namelijk drukker over de € 1.000,- die ze extra moet gaan betalen voor 

de inzet van de bedrijfsarts, dan de tonnen verzuimschade die ze jaar op jaar hebben of het uitvallen 

van lessen.  

  

2. Hoe gedetailleerder hoe beter 

Oke, jij hebt het goed voor elkaar. Jij ontvangt, net als al jouw collega managers elke maandag een 

mooi, nieuw, vuistdik rapport met allerlei cijfertjes en benchmarks. Daar staan de laatste 

verzuimcijfers van jouw team in en natuurlijk ook hoe je doet ten opzichte van alle andere teams  

 

Maar wat doen ze er mee? Niks natuurlijk, dat is logisch want ze ontvangen elke week dezelfde 

databrij. Als jij er met al jouw achtergrondkennis en HR-expertise geen betekenis aan toekent, 

hebben ze ook geen betekenis. Hier geldt als zo vaak ‘less is more’. Laat dus alleen die cijfers zien die 

er op dat moment écht toe doen, voorzien van jouw persoonlijke analyse. 
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Bovenstaand dashboard komt uit de reclamefolder van een van de grote HR-pakketten. En ik word er 

eerlijk gezegd wat ongelukkig van. Het eeuwige gedashboard en gerank leidt alleen maar tot 

competitie of irrelevante stimuli.  

 

Bovendien, die ‘real-time dashboards’ en wekelijkse management rapportages gaan echt elke keer 

rechtstreeks het digitale archief in als jij er geen betekenis aan geeft.  

 

3. Als je het verzuimcijfer omdraait, dan wordt het allemaal veel positiever! 

Tadaa! Vanaf nu praten we positief, dus we hebben het over de 95% aanwezigheid en niet meer over 

5% verzuim. Wat een flauwekul allemaal. Natuurlijk is bijna iedereen altijd aanwezig, het zou niet 

best zijn als dat niet zo was.  

 

Daarom is het ook onzin om te praten over ‘activeren’ in plaats van verzuimbegeleiding of 

re-integratie. Of om een ziekmelding ineens een ‘verlofaanvraag wegens ziekte’ te noemen. Dit is 

echt allemaal retoriek van de bovenste plank.  

 

Natuurlijk zorg je goed voor je personeel en doe je er alles aan om te voorkomen dat medewerkers 

uitvallen. Maar het gaat bij verzuimregie toch echt om het managen van de afwezigen. En als dat 5% 

is, dan is dat 5%.  

 

Bij een grote zorgorganisatie met meer dan 5.000 medewerkers was het verzuim hoog. In sommige 

teams zelfs heel erg hoog, zelfs boven de 15%. Er was al een bestuurslid ‘vrijwillig’ vertrokken en in 

de wandelgangen werd gezegd dat dit kwam omdat ze het verzuim niet lager kreeg. 
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De nieuwe bestuurder had een hele mooie oplossing. Voortaan zouden ze het niet meer over 

verzuim hebben, want dat was maar 10% van al die fijne, hardwerkende medewerkers. Het moest 

gaan om de mensen die er wel waren! En dus kwam er een nieuw cijfer voor health and wellbeing en 

dat was 90%. Iedereen blij. 

 

Ik kwam bij een van de teams als teamcoach en op de agenda had ik verzuim gezet. Toen ik 

aanschoof en net mijn koekje in de thee wilde dopen, werd me meteen verteld dat ze het dus geen 

verzuim meer noemden maar aanwezigheid.  

 

Ik kon er niets aan doen en zuchtte eens diep. Blijkbaar werd deze zucht zo geïnterpreteerd, dat ik 

het maar onzin vond en het tumult barstte los. Want zij vonden het ook grote onzin.  

 

Natuurlijk was het fijn dat 90% van de mensen er wel was, maar ondertussen stortte hun team bijna 

in! Ze voelden zich volledig onzichtbaar, niemand luisterde of zag wat er speelde, het kon niemand 

wat schelen. 

 

Kortom: de aandacht vestigen op wie er wel is hoeft niet per se positief uit te pakken. Zeker niet als 

het alleen wordt gebruikt om een structureel probleem weg te poetsen. 

 

4. Als we er een cijfertje van maken, dan is het beheersbaar 

Ja duh, zo werkt het wellicht in de accountancy, maar in de wereld van verzuim gaat die vlieger echt 

niet op. En als je het cijfer kent, dan wil dit nog niet zeggen dat het verzuim ook echt beheersbaar is.  
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Laatst maakte ik een verzuimanalyse van een grote verzekeraar. Zoals je wellicht weet is het 

verzuimcijfers in zakelijke dienstverlening meestal zo rond de 3,5%. Bij deze werkgever lag dat met 

4,5% net iets hoger.  

 

Maar volgens de directeur HR, de manager Corporate Health én de arbodienst was dit nog altijd een 

stuk lager dan gemiddeld in Nederland, dus geen enkele reden tot paniek. Uit mijn snelle analyse 

bleek toch net iets anders, want er waren drie grote issues:  

● De meldingsfrequentie bij het call center lag op 2,3. “De arbodienst, pas ingezet vanaf de 

derde week, ziet deze medewerkers niet. Bovendien zijn dit veelal flexkrachten met lage 

loonsommen, dus zie ik het probleem niet.”, zei de directeur HR. 

● Het extra lang verzuim onder oud-gedienden (veelal in managementfuncties) was met 3,1% 

schrikbarend hoog. “Die dossiers ken ik, we zitten er bovenop!”, zei de casemanager van de 

arbodienst. 

● De WIA-instroom, veelal 80-100 WGA, was 0,8 en is daarmee een grote en langdurige 

kostenpost. “O ja dat, maar we zijn eigenrisicodrager en dat hebben we dus gewoon 

verzekerd”, zei de manager Corporate Health. 

 

Bovendien hoorde ik in de wandelgangen dat de laatste reorganisatie zijn sporen begint na te laten: 

Er staan tientallen medewerkers op het punt van omvallen met psychische klachten. Hiervan is in de 

cijfers natuurlijk nog niets te zien.  

 

Mijn conclusie was toch net iets anders dan die van de werkgever: Want ook al lijken de cijfers 

weliswaar redelijk op orde. Als je de zaken vervolgens bagatelliseert, dan zou je zomaar eens voor 

nare verrassingen kunnen komen te staan.  

 

Want als je niet verder kijkt dan de cijfers, dan kun je ze ook niet beheersen. 

 

5. Ons verzuim is 5% dus dat is prima, want in onze sector is 6% heel gewoon 

Tsja, die kennen we nu wel. Vooral sectoren als onderwijs, zorg, politie en het openbaar bestuur 

hebben er een handje van hun hoge verzuimcijfers op deze manier goed te praten.  

 

Om daar gelijk korte metten mee te maken: dat is natuurlijk ook gewoon niet zo. Meer dan 3,5 à 4% 

verzuim is ook in die sectoren niet normaal. En ook echt niet nodig.  
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Is dat structureel wel het geval, dan moet je kijken naar de oorzaken van de uitval. Dat kunnen 

specifieke arbeidsomstandigheden zijn, maar ook een cultuur van elkaar al dan niet aanspreken op 

gedrag. Zoekt men écht naar mogelijkheden of accepteren jouw leidinggevenden de 

onmogelijkheden die zij zelf zien wellicht net iets te makkelijk.  

 

 

 

In elke organisatie, dus ook in sectoren als onderwijs, zorg of openbaar bestuur, moet de vinger 

gewoon op de zere plek gelegd worden. Om te beginnen met een degelijke Risico Inventarisatie en 

een analyse van de verzuimdossiers. Die leveren je zeker waardevolle informatie op. 

 

Laat ik een mooi voorbeeld noemen waar keihard wordt bewezen dat je nooit moet gaan voor het 

gemiddelde.  

 

De Frankelandgroep scoort met het lage verzuim van 3,98% veel beter dan het regionale en landelijke 

gemiddelde. Regionaal is sprake van een ziekteverzuim van 6,94% en de branche heeft een landelijk 

gemiddelde van 7,12%. Ook de gemiddelde verzuimduur van 18,6 ziektedagen ligt bij de 

Frankelandgroep lager dan het regionaal gemiddelde van 25 dagen en het gemiddelde van de 

branche dat uitkomt op 27,7 dagen. 

 

Binnen de Frankelandgroep wordt veel gedaan aan ziekteverzuimbegeleiding en duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers, zodat zij zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en met plezier aan 

het werk zijn en blijven voor bewoners en cliënten. 

 

(Bron Vernet / Frankeland) 
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Conclusie: Accepteer dus geen branchegemiddelde als norm voor je eigen organisatie. Kijk verder 

dan de verzuimbegeleiding die vandaag nodig is. Ga voor oprechte aandacht, duurzame 

inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en de beste mogelijke ondersteuning als iemand onverhoopt 

toch uitvalt. Dare to be the best in class! 

 

6. “Wij hebben toevallig nu even veel langdurig zieken, daar kunnen we niks aan doen.” 

Dit is een citaat van de HR-manager van een landelijk installatiebedrijf met meer dan 500 

medewerker die ik laatst mocht helpen bij het vinden van een arbodienst die wél zijn best zou doen.  

 

Inzoomend op de verzuimcijfers concludeerde ik met haar dat het lang verzuim alleen al meer dan 

5% is! Dan heb je statistisch gezien wel onmogelijk veel pech. Ofwel, ze kunnen er wel degelijk wat 

aan doen... 

 

De klant bevestigt mijn analyse en geeft aan dat zij weet wat er speelt bij al die medewerkers. Denk 

aan de echt heftige gevallen van kanker, burn-outs die geen gevolg zijn van drukte op het werk, 

hersenbloedingen en verkeersongelukken. En daar kan zij natuurlijk allemaal niks aan doen.  

 

Tsja, ten eerste is het vaak geen toeval. Zeker in de grotere organisaties heb je altijd wel te maken 

met een paar van dit soort dossiers. Het gaat er juist bij goede verzuimbegeleiding om hoe je deze 

medewerkers helpt. En dat doe je niet door hen af te schrijven als een ingecalculeerd risico, want 

juist deze mensen verdienen extra aandacht.  

 

Dat doe je door niet te denken in onmogelijkheden, maar juist door kansen te bieden.  

En stel dat het allemaal niet meer lukt, dan is er altijd nog de escape van de versnelde IVA-aanvraag.  

 

Maar zó veel pech is mij net iets te gortig. Ik heb hen geadviseerd onderzoek te doen naar de 

oorzaken van de uitval en naar de support die deze medewerkers hebben gehad voorafgaand aan, 

tijdens en na afloop van hun verzuim.  

 

En wat bleek? In veel gevallen was het wel degelijk mogelijk preventief in te grijpen, sneller in actie te 

komen bij uitval en bleken medewerkers nog best mogelijkheden te hebben om passend werk te 

doen. Ook een lijst met geschikte interventies bleek wonderen te doen. 

 

Op basis van deze dossieranalyses kun jij je dan als HR-professional de volgende vragen stellen:  
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Moet de RIE worden bijgesteld? Kan er preventieve coaching worden ingezet? Moet de bedrijfsarts 

eerder in het proces worden betrokken? Bieden snellere interventies soelaas? Moet creatiever 

worden gezocht naar passend werk? Kan je soms eerder concluderen dat herstel er domweg niet 

meer in zit?  

 

7. De wet van de grote getallen 

Verzuimcijfers beoordelen vergt meer dan alleen de lat op een bepaald getal leggen, en alles eronder 

toejuichen of alles erboven afbranden. Verzuimcijfers verdienen altijd een nadere analyse. Stel jezelf 

de vraag: waar hebben we het eigenlijk over? Zeker bij kleinere werkgevers zegt het verzuimcijfer 

eigenlijk bijzonder weinig.  

 

In het volgende voorbeeld laat ik je zien dat een verzuimcijfer niet altijd het juiste instrument is om je 

oordeel op te baseren.  

 

Stel, je bent een slagerij met vijf medewerkers. Helaas heeft één van hen flink last van maandelijkse 

migraine en een andere medewerker skiet iets te onbenullig off-piste en botst tegen een blauwspar. 

Hij valt langdurig uit, maar herstelt gelukkig na een jaar intensief revalideren.  

 

Stel dat verder niemand ooit een dag uitvalt, dan heeft deze betrokken ondernemer met bevlogen 

personeel een meldingsfrequentie van boven de 2 en een verzuim van net iets meer dan 20%. Maakt 

dat de werkgever een slechte verzuimmanager? Natuurlijk niet, hij heeft gewoon pech.  

 

En dan nog even die verzekeraar die ik in punt 4. benoemde, uiteraard zijn daar alle protocollen strak 

gesteld en doet iedereen keurig wat zij moeten doen. Ze krijgen geen enkele sanctie van het UWV! 

Toch vallen de oudgedienden bij bosjes om en blijken de meest voorkomende oorzaken te liggen in 
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burn-outs, disfunctioneren en arbeidsconflicten. Ondanks allerlei ontkennende professionals kan 

zelfs de wet van de grote getallen dit probleem niet verbloemen. 

 

8. Het maakt toch allemaal niet uit, want ‘t is verzekerd 

O jee, dus als de kosten niet direct voor jou zijn, dan heb je geen probleem? Twee keer fout. Want de 

kosten komen met een beetje vertraging gewoon op je bordje terecht. Zodra de verzekering zijn 

premie kan bijstellen, schiet-ie de lucht in. Overstappen naar een andere verzekeraar helpt je niet, 

want die vraagt altijd de verzuimgeschiedenis op en zal hier zijn premie op baseren.  

 

Maar misschien nog wel belangrijker; je hebt wel degelijk een probleem. Je medewerker is er immers 

niet. Je mist dus arbeidskracht en die zal moeten worden gecompenseerd. Collega’s moeten extra 

hard werken, een uitzendkracht moet worden ingehuurd, een nieuwe medewerker ingewerkt. Dat 

kost allemaal handenvol tijd én geld. 

 

Daar komt bij; als jij je medewerker alleen maar ziet als verzekerd productiemiddel, dan is de kans 

groot dat deze zelfde medewerker jou ook ziet als tijdelijke inkomstenbron. Van een betrokken en 

bevlogen team professionals dat elke dag tot het uiterste gaat om jouw doelen te behalen is dan dus 

geen sprake.  

 

Kortom, elke verzekeraar, de oude of de nieuwe, ziet jou gewoon als een ziek bedrijf en dat maakt 

jouw verzuim onverzekerbaar. Je krijgt het dus uiteindelijk keihard op je bordje terug.  

 

Overigens, als deze misvatting voor jou wel klopt, dan zijn er drie opties: Je hebt geld over, je hebt 

teveel personeel, of je bent gewoon een hork... 

 

Waar gaat het vaak mis? 

1. Meten is weten 

Bij de misvattingen kwam het ook al naar voren, maar we zien helaas al te vaak dat er een fraai 

management dashboard wordt gemaakt met een soort van ultieme waarheid. Dit is vaak een soort 

van stoplichtrapportage met allemaal kleurtjes, waarmee snel inzichtelijk is waar de schoen wringt.  

 

En meestal wordt dan nét iets te snel met een vingertje gewezen naar een bepaalde vestiging, naar 

die altijd zeurende medewerkers van de klantenservice, de ouderen, de vrouwen en niet te vergeten 

naar de millennials. Ik weet zeker dat je al tijdens het lezen van deze opsomming een direct een 

 www.bgmagazine.nl | Copyright ©BG Magazine | HR Navigator BV                                              12 van 24 



Masterclass Verzuimcijfers 

beeld voor ogen had van de verzuimissues van elk van deze groepen. Maar dat is vaak een te 

oppervlakkige analyse.  

 

Je moet echt verder kijken, dwarsverbanden zien, trends en ontwikkelingen in de tijd beschouwen. 

Dan blijkt dat de vele managementwisselingen een rol spelen. Dat er stiekem toch wél een lijn is te 

zien in de oorzaken van langdurige uitval. Dat selectiecriteria in het aannamebeleid van tien jaar 

geleden toch echt niet scherp genoeg waren of dat de stratenmakers het na hun 52e echt niet langer 

volhouden als je hen niet op tijd hebt omgeschoold.  

 

Ofwel, het ligt dus echt niet aan die jonge teamleider op het klantcontactcentrum, aan die 

verpleegkundigen die zeggen niet om te kunnen gaan met alle veranderingen of aan de bedrijfsarts 

die veel te veel meegaat met de fysieke klachten van de medewerkers. Kortom; eerst meten, dan 

duiden en dan pas weten.  

 

 

 

Maar daarnaast weet je als HR professional als geen ander dat er ook zaken zijn die wel essentieel 

zijn, maar die zich niet gemakkelijk in getalletjes laten uitdrukken. Denk aan werksfeer, collegialiteit, 

werkdruk, work-life-balance en betrokkenheid.  

 

Zijn deze zaken NIET op orde, dan voel je aan je ‘fingerspitzen’ aan dat dit wel degelijk een groot 

probleem is. En juist dat probleem zie je niet direct terug in dat flitsende dashboardje.  

 

Dat ga je pas zien als de verziekte werksfeer leidt tot conflicten, als de bevlogenheid omgeslagen is 

naar werkstress en als de medewerker die de gaten van zijn zieke collega al die tijd heeft gevuld het 
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echt niet meer trekt en een burn-out krijgt. Pas dan ga je het terugzien in je verzuimcijfers, maar dan 

is het natuurlijk al te laat.  

 

Voor dit soort lastig te meten situaties geldt eigenlijk meer het credo ‘luisteren is weten’. Leg dus 

regelmatig je oor te luisteren in jouw organisatie.  

 

2. Cijfers kloppen nooit! 

Zeker bij grote werkgevers heb je te maken met verschillende rapportages. Uit het HR-pakket komen 

verzuimstatistieken, de arbodienst levert een jaarverslag en die dure ingehuurde consultants komen 

uiteraard weer met hun eigen waarheid.  

 

En de grap is altijd; geen van deze cijfers is hetzelfde. Dat heeft te maken met verschillende 

rekenmethodes, maar ook met andere input. Niet elke ziekmelding wordt gemeld en niet elke 

herstelmelding wordt direct doorgevoerd. Wat verder standaard voer voor discussie is, is deelherstel.  

 

Want wat te doen met iemand die maar 50% werkt? Of iemand die volledig aanwezig is, maar niet 

volwaardig werkt? Of iemand die in het kader van zijn of haar re-integratie tijdelijk ander werk doet 

met een andere loonwaarde? Tsja, dan wordt het al snel lastig. 

 

Ga dus niet elke maand opnieuw dimdammen over de cijfers zelf. Beschouw dit nu gewoon als je 

uitgangspunt en ga aan de slag. Bovendien, als je elke keer dezelfde rekenmethode gebruikt, heeft de 

uitkomst wel degelijk waarde. 
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3. Verzuim is leidend, werkdruk wordt niet gemeten 

Wat het feest helemaal compleet maakt is de stijgende werkdruk bij collega’s als een teamlid uitvalt. 

Af en toe iemand tijdelijk opvangen gaat vaak nog wel goed, denk aan een schoolklas van een leraar 

met griep die een of twee dagen wordt verdeeld onder collega’s.  

 

Maar als dit een paar weken duurt, kun je die collega’s natuurlijk ook wegdragen. Hoeveel 

medewerkers op omvallen staan omdat ze op hun tandvlees lopen weet je vaak niet, maar hier 

broedt wel de burn-out van morgen.  

 

Tip: het is prima mogelijk om de beleving van werkdruk in jouw organisatie te meten. In de meeste 

Preventieve Medische Onderzoeken (PMO) wordt via digitale vragenlijsten periodiek uitgevraagd hoe 

medewerkers de werkdruk beleven. Ook wordt de work-life balance, het leiderschap in jouw 

organisatie, maar ook zaken als lifestyle en loopbaanperspectief gemeten.  

 

Bij elkaar geeft dit, zeker als je dit vaker onderzoekt, een goed beeld van de mentale weerbaarheid in 

de organisatie. En dat kon nog wel eens een betere indicator zijn voor het verzuim van morgen, dan 

het verzuimcijfer van vandaag.  

 

4. De medewerker heeft geen idee wat hem of haar te wachten staat. 

De meeste medewerkers hebben geen idee wat er gebeurt als zij een keer langdurig uitvallen. Ze 

hebben geen idee waar ze zich moeten melden, wat er dan van hen gevraagd wordt en wat een 

bedrijfsarts allemaal doet.  

 

Van een ‘casemanager’ hebben ze al helemaal nooit gehoord. Dat moet iemand ze dus gewoon 

uitleggen. Het eerste telefoontje gaat vaak naar de teamleider, en die kan de eerste stappen vaak 

wel vertellen. Als het langer duurt neemt HR de regie vaak over. Die stuurt meestal ook samen met 

de leidinggevende de arbodienst aan, en duikt dan automatisch wat dieper in de dossiers.  
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Vergeet dan vooral niet de medewerker uit te leggen wat hen allemaal te wachten staat. Wat doet 

een bedrijfsarts eigenlijk? Hoeveel krijgt de medewerker betaald bij ziekte? Wanneer stopt de 

reiskostenvergoeding en wanneer wordt het salaris 70%?  

 

Als de medewerker richting WIA gaat, wordt dit allemaal nog veel belangrijker. Laat de medewerker 

de mogelijke scenario’s zien als hij of zij geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd. Wat gebeurt er met 

het inkomen? Kunnen ze bij jou blijven werken? Zijn er aanvullende verzekeringen afgesloten? 

 

Onderschat ook niet de sociale en psychische impact van het thuiszitten. Jouw medewerker ziet geen 

collega’s meer en maakt zich grote zorgen over zijn of haar gezondheid en professionele toekomst.  

 

Blijf dus als HR-professional vooral ook mens en staar je niet blind op de lang verzuim-, WGA en 

schadelastcijfers. Juist ook op sociaal vlak zul je naast je medewerker moeten staan.  

 

5. Teveel parameters 

Stel dat je een van die dure consultants hebt ingehuurd om jouw uiteraard veel te hoge kosten van 

verzuim en WGA onder de loep te leggen. De kans is groot dat ze heel lang bezig zijn en een enorm 

vergrootglas tevoorschijn toveren. Dat leidt dan dus nooit tot een to-the-point rapport waarin 

pragmatisch staat wat er aan de knikker is en wat jij morgen moet veranderen.  

 

Je krijgt dan waarschijnlijk een big-data-achtige analyse waarin werkelijk alle mogelijke parameters in 

beeld worden gebracht. Eén ding is zeker; je hebt een groot probleem, de kosten rijzen de pan uit en 

je hebt uiteraard nog langer die dure consultant nodig om dat varkentje te wassen.  
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Wat als je nu het aantal parameters beperkt tot een minimum en hiervan elk kwartaal zelf een 

uitdraai maakt én een analyse? Je weet dan zeker dat er iemand mee bezig is die weet wat er speelt 

en waar de schoen wringt. Jij kunt deze cijfers als geen ander duiden.  

 

De minimale parameters waarmee je werkt zijn:  

● Verzuimpercentage overall 

● Verzuimcijfers kort, middellang en lang 

● Oorzakenanalyse door arbodienst van verzuim > 6 weken 

● Meldingsfrequentie per afdeling 

 

In het volgende hoofdstuk leggen we elk van deze verzuimcijfers uit, wat zijn bijvoorbeeld normale 

waardes, en wat kun je er aan doen als het teveel afwijkt?  

 

Zelf aan de slag  

Genoeg over misvattingen en voorbeelden van hoe het allemaal niet moet. Stiekem hebben we je 

daarmee al heel veel verteld over hoe het dan wel moet.  Maar nu is het is tijd om zelf aan de slag te 

gaan. In het vorige hoofdstuk heb ik de belangrijkste parameters bij verzuim al even genoemd. In dit 

hoofdstuk werken we deze voor je uit.  

 

Wat houden ze precies in, wat zijn de normgetallen, hoe moet je jouw cijfers interpreteren en wat 

kun je doen als je cijfers al te veel afwijken?  
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Welke verzuimcijfers heb je nodig? 

Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven, heb je voor een analyse van je verzuimcijfers minimaal 

de volgende cijfers nodig: 

 

Meldingsfrequentie 

Dat is het aantal keer per jaar dat jouw medewerkers zich gemiddeld ziekmelden. Normgetal is 

ongeveer 0,9. 

 

De meldingsfrequentie zegt iets over de verzuimcultuur, de betrokkenheid van je medewerkers en de 

kwaliteit van jouw leidinggevenden. Is de frequentie onder de 0,5 dan is de verzuimdrempel wellicht 

te hoog (ja dat kan ook!).  

 

Jouw medewerkers melden zich uit loyaliteit of gedrevenheid pas ziek als ze écht niet meer kunnen. 

Gevolg is dan vaak dat ze dan juist weer wat langduriger uitvallen. Is de meldingsfrequentie te hoog 

(boven de 1,25), dan moet je hier zeker aandacht ook aan besteden. Hoe? Dat kan van alles zijn: een 

training zijn voor je leidinggevenden, je schuift een keer aan bij het werkoverleg, je voert een triage 

door de arbodienst in op dag 1, je gaat wachtdagen hanteren bij verzuim of je gaat of laat frequent 

verzuimgesprekken voeren met medewerkers die vaker dan drie keer in een jaar ziekmelden.  

 

Totale verzuimpercentage 

Feitelijk is dit het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal beschikbare dagen. Hoewel het 

natuurlijk wel iets zegt, is dit het meest gebruikte én overschatte getal in arboland. Want de 

verschillen per branche zijn gigantisch, de verschillen tussen grote en kleine werkgevers enorm, en in 

een land met zoveel kleine werkgevers, is het getal vaak afhankelijk van een of twee verzuimdossiers. 

 

In 2019 was het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland gestegen tot 4,4%. Maar zoals je in 

onderstaande schema ziet, is de zorg koploper met 5,7% en is het verschil met de financiële en 

zakelijke dienstverlening (beiden < 3%) gigantisch. Ook zien we dat werkgever met minder dan 200 

medewerkers het met 3,8% een stuk beter doen dan de grotere met 4,9%. 
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Omdat we ook in de zorg grote werkgevers zien met een verzuim dat structureel onder de 4% ligt. En 

omdat ik weiger te geloven dan de arbeidsomstandigheden en gemiddelde gezondheid in het MKB 

beter zijn, kan ik niet anders concluderen dan dat een andere variabele de doorslag geeft: aandacht. 

 

Verzuimduur per categorie:  

Kort verzuim (verzuim dat binnen een week herstelt) 

Normpercentage is zo’n 25% van je totale verzuim. Dit getal hangt natuurlijk samen met jouw 

meldingsfrequentie, maar vergeet niet dat ook de gemiddelde verzuimduur in deze categorie sterk 

kan verschillen. Als kort verzuim bij jou altijd 4 of 5 dagen is en medewerkers eigenlijk altijd op 

maandag weer terugkomen, dan is er in deze categorie voor jou nog veel te winnen.  

 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt duidelijk bij jouw leidinggevenden, zij moeten contact houden, 

de terugkeerdrempel verlagen en soms ook wat strenger durven zijn. Ook de arbodienst, vaak een 

casemanager die namens de bedrijfsarts contact heeft met de zieke medewerker, kan je hierbij 

helpen.  

 

Middellang verzuim (verzuim langer dan een week, maar herstel voor week 6) 

Als norm mag je voor deze tussencategorie ongeveer 15% van je totale verzuim aanhouden. Let op, 

dit zijn medewerkers waar als echt wel iets mee aan de hand is. Anders blijf je niet langer dan een 

week weg van je werk. De gemiddelde verzuimduur in deze categorie zegt ook een boel. We zien 
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maar al te vaak dat het samenhangt met de aandacht die de medewerker krijgt vanuit zijn 

leidinggevende of vanuit de arbodienst. Als de arbodienst vroeg in beeld is, herstelt de medewerker 

sneller. Ook zien we een opvallend herstel in het Eigen Regiemodel rond de eerste oproep van de 

bedrijfsarts.  

 

Is jouw verzuim in deze categorie dus hoger dan je hoopt, kijk dan in elk geval even naar je interne 

verzuimprotocol en de afspraken met je arbodienst.  

 

Lang verzuim (verzuim dat langer dan zes weken duurt) 

Normpercentage is zo’n 60% van je totale verzuim. Dit is statistisch altijd de grootste ‘vervuiler’. 

Maar let op, want feitelijk praat je maar over een beperkt aantal verzuimgevallen. En dat zijn altijd 

medewerkers waar serieus wat mee aan de hand is. Dat heeft overigens lang niet altijd een medische 

oorzaak, maar is wel altijd iets waar jij mee aan de slag moet.  

 

Vaak weet je bij de ziekmelding al dat het niet met een paar weken over is. Dus als jij je 

leidinggevenden vraagt naar de verwachte hersteldatum, dan levert je dat zeer waardevolle 

informatie op. Als dat langer dan een maand is, moet je vol aan de bak, direct. Want met rust laten is 

zelden de beste keuze. Snel aandacht geven, de arbodienst vragen het verzuim te objectiveren en 

snel hulp bieden is dat wel.  

 

Extra lang verzuim (verzuim langer dan een jaar) 

Normpercentages zijn er niet echt, maar als het in absolute zin meer is dan 0,4%, dan heb je een 

serieus probleem. Want als je al langer dan een jaar ziek bent, is de kans op herstel in het tweede 

jaar natuurlijk niet zo groot meer. De meeste van deze medewerkers staan aan het einde van dit jaar 

voor de poort van de WIA.  

 

Ook financieel zijn dit jouw meest ingrijpende dossiers. Los van twee jaar loondoorbetaling, 

verzuimbegeleiding en interventies heb je voor deze medewerker zeker ook enorme 

vervangingskosten. Een gemiddeld WGA-dossier kost de werkgever per saldo rond de € 125.000,-... 

 

Let op: Als veel medewerkers rond het 1e jaar herstellen, dan heb je ook wat huiswerk. Want dit is 

vaak niet toevallig. Precies op dat moment wordt de loondoorbetaling bij ziekte vaak verlaagd, heeft 

een confronterende eerstejaarsevaluatie van de bedrijfsarts plaatsgevonden of zijn knopen 

doorgehakt over het al dan niet kunnen terugkeren in eigen werk. Het herstel heeft dan dus geen 

 www.bgmagazine.nl | Copyright ©BG Magazine | HR Navigator BV                                              20 van 24 



Masterclass Verzuimcijfers 

medische reden. Had het dan ook één of twee maanden ervoor (of nog eerder) kunnen 

plaatsvinden?  

 

WIA instroom 

De instroom verschilt enorm per branche, maar meer dan 0,35 mag het eigenlijk niet zijn. Je kunt 

natuurlijk pech hebben, maar als jouw instroom hoog is, moet je echt kijken of er op 

organisatieniveau iets aan de hand is.  

 

Sowieso adviseer ik je om elk WIA-dossier individueel de volle aandacht te geven: Blijf de 

medewerker volgen, laat de bedrijfsarts de medewerker volgen, zet regelmatig een 

arbeidsdeskundige in. Zoek ook mogelijkheden binnen en buiten de eigen organisatie, en activeer de 

medewerker waar mogelijk door scholing en re-integratie.  

 

Onder aan de streep is re-integratie (of een versnelde IVA) lonend voor werkgever én medewerker, 

altijd. 

 

Is dit alles?  

Nee natuurlijk niet, dit zijn slechts de cijfertjes. We hebben je nu geleerd deze te waarderen, zodat je 

er iets mee kunt. Want daar draait het om. Je zult voor jouw organisatie de cijfers moeten vertalen 

naar hapklare brokken. Alleen dan weten jouw leidinggevenden wat hen te doen staat, kun je een 

goed contract sluiten met de arbodienst en zal jouw management meegaan in jouw ambitieuze 

plannen om de aanpak van bedrijfsgezondheid en duurzame inzetbaarheid voor eens en altijd goed 

op de kaart te zetten.  

 

Dat verzuim altijd om meer draait dan sec de cijfertjes blijkt wel uit drie voorbeelden van recente 

verzuimanalyses die ik je niet wil onthouden: 

 

1. Bouwbedrijf met zeer fraaie cijfers … en een groot probleem 

Vorige maand sprak in een manager HR van een toeleverancier van de bouw. Ze hebben rond de 500 

medewerkers, kennen een gemiddelde leeftijd 53 jaar, een fraai verzuimpercentage van slechts 3,7% 

en een dito meldingsfrequentie van 0,8.  

 

Ik sprak met een HR-collega die zich al jaren zeer bewust is van het generatiespook dat op haar 

organisatie af komt. Sterker nog, en dat is knap, ze krijgt al jaren de handen op elkaar voor veel 

mooie programma’s rondom gezondheid, vitaliteit, bewegen en voeding. Door haar persoonlijke 
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toewijding, zeer korte lijnen met de medewerkers en de arbodienst en door full commitment van de 

directie lukt het om de resultaten te bereiken zoals ze die nu heeft.  

 

Maar toen we samen iets verder in de cijfers doken bleek dat het verzuim onder de 55+’ers en al 

helemaal onder de 60+’ers schrikbarend hoog was, tot wel 9%! Maar liefst vijf medewerkers bleken 

al ver in het tweede ziektejaar te lopen en stonden dus al bijna voor de WIA-poort. En dat is met haar 

vergrijzende populatie medewerkers nog maar het begin.  

 

Tijd dus voor nóg meer inspanning en investering om dat tij waar mogelijk te keren. De RIE liet zien 

dat de arbeid nog altijd zwaar en saai is. Uit de competentieprofielen blijkt dat de medewerkers niet 

veel andere mogelijkheden hebben. Die mix is killing natuurlijk. Dus zit er niets anders op dan al 

vroegtijdig te investeren in loopbaanontwikkeling. De mindset moet om, mensen moeten zich blijven 

ontwikkelen.  

 

Zeker vanaf een jaar of 45 moet minimaal jaarlijks een gesprek gevoerd worden met een concreet 

individueel plan voor deze persoonlijke ontwikkeling. Daar hoort dus ook een forse investering van 

de werkgever bij, maar die weegt in alle gevallen op tegen jarenlang geklooi met de gezondheid en 

uiteindelijk een WIA-traject. Bovendien getuigt het domweg van goed en verantwoord 

werkgeverschap. 

 

 

 

2. Supermarkt met superveel ultrakort verzuim 

Een ander sprekend voorbeeld waar ik tegenaan liep was een supermarkt met een 

mega-verzuimprobleem. Het totale verzuim voor deze XXL vestiging met 190 medewerkers was 
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opgelopen tot 7,5%! En dat terwijl er vrijwel alleen maar jongeren werken met tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten. De inzet van de boys en girls is zeer flexibel en in de praktijk zijn de vakken 

altijd gevuld en de kassa’s bemand. Sterker nog, uit de analyse van de daadwerkelijke betaalde 

loonkosten bij ziekte leek het allemaal nog wel mee te vallen. 

 

Wat was hier nu echt aan de hand? Uit het verzuimrapport van de arbodienst blijkt een uitzonderlijke 

verdeling van de verzuimcijfers: maar liefst 6,5% van het verzuim is kort verzuim.  

 

Wat bleek: alle verzuim van deze parttime vakkenvullers blijkt keurig te worden doorgegeven in de 

meldapp van de arbodienst. Alleen: De herstelmelding wordt niet gedaan. Pas als de medewerker de 

volgende week weer gewoon aan het werk is en zijn uren klokt, wordt hij automatisch hersteld 

gemeld. Feitelijk heeft deze puber dus gewoon twee of drie uur verzuimd, terwijl het systeem hem 

zeven kalenderdagen registreert.  

 

Een storm dus in een glas water als gevolg van een administratieve procedure. 

 

Ook financieel gezien is het voor deze super geen issue, want de verzuimkosten zijn per saldo nul. Ze 

betalen niet, zoals het hoort het loon bij ziekte op basis van het gemiddelde ureninzet in het laatste 

kwartaal, maar gewoon alleen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Bedenkelijk... 

 

3. Corona in de gesloten sportschool 

Tot slot een heus gevalletje coronafraude. Deze klant is een keten van sportscholen. Ze betalen bij 

ziekte vanaf de eerste dag het wettelijk minimum van 70%. Ondanks die financiële prikkel is het lang 

verzuim met 4% best hoog. En toen brak de coronacrisis uit. De sportscholen werden gesloten en de 

arbodiensten werken ook alleen nog maar op afstand.  

 

Een paar schrandere sportschool medewerkers die al langere tijd verzuimden, zagen hun collega’s 

thuis zitten met behoud van loon, terwijl zij thuis zaten met ‘slechts’ 70%. Met één telefoontje naar 

hun regiomanager meldden zij zich hersteld, waarna hun salaris direct met 30% werd opgeplust. De 

werkgever zag hier eerlijk gezegd niet eens het probleem van in, want hij wordt voor 90% 

gecompenseerd door de overheid via de NOW-maatregel. Kortom iedereen blij, toch?  

 

Niet dus, deze werkgever heeft een vet probleem, want de coronasluiting duurt langer dan 28 dagen. 

Als de sportschool weer open gaat, zal deze medewerker zich waarschijnlijk opnieuw ziek gaan 

melden. En dan begint de twee jaar loondoorbetaling weer van voren af aan. Tel uit je winst! 
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Conclusie en afsluiting 

De moraal van dit verhaal? Cijfers zijn belangrijk, maar kijk vooral wat ze betekenen en wat er achter 

zit. Meten is weten, maar luisteren is nog veel meer weten. 

 

Zelf aan de slag met je verzuimcijfers? Begin eens met de volgende stappen: 

 

1. Verzamel de cijfers die je nu hebt. Wat zeggen die precies? Wat meet je, waarom meet je 

deze cijfers en welke betekenis geef jij aan die cijfers?  

2. Bedenk ook wat je allemaal niet kunt meten, maar wat naar jouw mening wél van invloed is 

op jullie verzuim. Hoe kun je dit meenemen in jouw analyse?  

3. Bedenk, samen met jouw management team, wat jullie zouden willen weten en waar jullie 

op zouden willen sturen. 

4. Zorg voor een beknopt en helder overzicht van de dingen die jullie willen weten en maak een 

uitgebreide analyse. Waar gaat het goed (heel belangrijk!) en waar minder? Wat is er nodig? 

5. Kijk af en toe een kritisch naar wat er in de praktijk gebeurt met jouw verzuimrapportage en 

met jouw analyse. 

 

Ik ben heel erg benieuwd hoe en hoevaak jij je verzuimcijfers bekijkt. Heb jij deze scherp? Ga je 

dingen herzien of uitbreiden na het volgen van deze masterclass? 

 

Zoals altijd, laat je het me weten? We zijn heel erg benieuwd wat je gaat doen. Maar we zijn 

natuurlijk ook heel benieuwd wat je van deze masterclass vindt.  

 

Stuur je me een mail via bgmagazine@hrnavigator.nl? 

 

Wat je ook gaat doen, heel veel succes en vooral plezier met dit mooie thema. 

 

We spreken je graag weer in de volgende masterclass. 
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