
59

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2005

sinds het begin van de jaren tachtig hebben het hoge ziektever-
zuim en het voortdurend groeiende wao-volume de politiek grote zorgen 
gebaard. Het verzuimpercentage was in Nederland in het begin van de 
jaren tachtig opgelopen tot bijna 10 procent, anderhalf tot twee keer zo 
hoog als in onze beide buurlanden. Het arbeidsongeschiktheidsprobleem 
ging pas in het begin van de jaren negentig de politieke verhoudingen 
domineren. Het werd het centrale thema voor het laatste kabinet-Lubbers 
(1989-1994, cda/PvdA). Uit die periode stamt de beruchte uitspraak ‘Neder-
land is ziek’ van minister-president Lubbers. 

prikkelwetgeving

Terugkijkend zijn vanaf de jaren tachtig ten aanzien van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid twee lijnen te ontdekken in het beleid van de over-
heid1. De eerste en oudste lijn richtte zich vooral op wao’ers en betrof het 
aanscherpen van toelatingscriteria en uitkeringshoogte voor werknemers. 
Het ging dan bijvoorbeeld om de verlaging van de uitkeringshoogtes en de 
daglonen bij arbeidsongeschiktheid, de afschaffing van de zogenoemde 
verdiscontering van werkloosheid bij de wao-claimbeoordeling en de 
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Tussen 1978-1979 en 2002 is het ziekteverzuim in 
Nederland met de helft gereduceerd van 10 procent 
naar 5 procent. Deze daling is gepaard gegaan met een 
sterke stijging van de werkdruk. Nederland behoort 
intussen wat werkdruk betreft met Groot-Brittannië en 
de Scandinavische landen tot de koplopers.
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toepassing van een strikter, expliciet medisch, arbeidsongeschiktheids-
criterium.

De tweede lijn is het steeds sterker prikkelen van werkgevers om 
het volume van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid binnen hun 
bedrijf in de hand te houden. De invoering van de premiedifferenti-
atie in de Ziektewet (zw), de Premiedifferentiatie en Marktwerking bij 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Pemba) en de Wet Verplichting 
Loondoorbetaling (wvl) zijn er voorbeelden van. De gedachte hierach-
ter was dat door sterkere financiële prikkeling werkgevers (gewenste) 
gedragsreacties zouden gaan vertonen die op hun beurt tot beheersing 
van het verzuim- en wao-volume zouden leiden. Investeren in ver-
zuimpreventie zou immers eerder lonend worden dan onder de oude 
situatie, waarin de ‘opbrengst’ van die investeringen wegvloeide in de 
collectieve premies.

Nader beschouwd kunnen de wettelijke maatregelen sinds begin jaren 
negentig worden uiteengelegd in vijf typen2 :

1 financiële prikkeling van werkgevers ter voorkoming van ziekte-
verzuim;

2 financiële prikkeling van werkgevers ter voorkoming van  
de WAO-instroom;

3 stimulering van verbetering in arbo- en verzuimbeleid door  
de werkgever;

4 stimulering van werkgevers tot het aannemen van arbeids-
gehandicapten;

5 openen van mogelijkheden tot arbeidsvoorwaardelijke prikkels  
jegens werknemers.

In nevenstaand schema ( tabel 1 ) staat de relatie tussen de diverse onder-
scheiden aspecten van de wetten en deze indeling.

In het schema is ook wetgeving opgenomen die later werd vervangen 
door andere wetgeving. Zo werd het eigen risico voor werkgevers in 1994 
twee of zes weken, in 1996 52 weken en in 2004 zelfs 104 weken. Zo ook werd 
in 1992 een malus voor werkgevers ingevoerd bij arbeidsongeschiktheid 
van hun werknemers, welke in 1995 weer werd afgeschaft.

Sinds 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter (wvp) van kracht. 
De bedoeling van deze wet is door tijdige interventie langdurig verzuim en 
arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Een nieuw element daarin is dat een 
werkgever bij dreigend langdurig ziekteverzuim een reïntegratiedossier 
bijhoudt. De werknemer dient het reïntegratieverslag bij de wao-aanvraag 
aan het uwv (Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen) te over-
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tabel 1 Overzicht van verzuim- en arbeidsongeschiktheidswetgeving  
sinds 1992 [ Bron: Besseling e. a. 1999, in 2005 bijgewerkt ]

 Achterliggende gedachte

1 Financiële prikkels 
bij ziekteverzuim

2 Financiële prikkels  
bij de wao

3 Stimulering van  
arbo- en verzuim- 
beleid

4 Stimulering  
aanname van arbeids-
gehandicapten

5 Arbeids-
voorwaardelijke 
prikkels 

 Wetsinhoud

• Premiedifferentiatie zw

• Eigen risico 2 / 6 weken verzuim
• Eigen risico 52 weken verzuim,  

blokkering herverzekering bovenwettelijke  
uitkeringen via bedrijfsvereniging

• Verlenging verplichte loondoorbetaling  
bij ziekte van 52 naar 104 weken

• Malus voor werkgevers bij 
arbeidsongeschiktheid van werknemers

• Afschaffen malus
• Premiedifferentiatie wao, verruiming 

mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden
• Verlenging loondoorbetalingverplichting 

bij onvoldoende reïntegratie-inspanningen 
van de werkgever 

• Korting op wao-uitkering bij onvoldoende 
reïntegratie-inspanningen van werknemer

 
• Verplichting werkgever om werkhervatting 

mogelijk te maken
• Werkgevers verantwoordelijk voor 

begeleiding en controle in plaats van 
bedrijfsvereniging

• Voeren van een arbo- en verzuimbeleid  
(risico-inventarisatie, periodiek onderzoek)

• Bijhouden reïntegratiedossier en uitvoeren 
verplichtingen gericht op voorkomen 
arbeidsongeschiktheid en bevorderen 
werkhervatting 

• Aansluiting bij Arbodienst 
• Uitbreiding verbetering reïntegratie-

instrumenten bij eigen werkgever (zoals 
herplaatsingbudget) 

• Bonus/ lks bij aanname van 
arbeidsgehandicapte

• Uitbreiding instrumenten lks / art 29b zw, 
afschaffing Bonus

• Premiereductie bij ‘veel’ arbeidsongeschikten 
in dienst

• Uitbreiding verbetering reïntegratie-
instrumenten (zoals plaatsingsbudget) 

• Mogelijkheid inleveren wacht- en 
vakantiedagen zieke werknemer 

• WAO-gat
• Zieke werknemer minimaal 70 procent  

loon doorbetalen

Wet en jaar

tav 1992
tz 1994
wulbz 1996 
tz 1994

wvl 2004

tav 1992

Amber 1995
Pemba 1998

wvp 2002

wvp 2002

tav 1992

tz 1994

Arbo 1994

wvp 2002

Arbo 1994
rea 1998

tav 1992

Amber 1995

Pemba 1998

rea 1998

tav 1992

tba 1993
tz 1994

peter smulders 
Nederland: minder ziekteverzuim, hoge werkdruk



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2005

62

leggen. Op basis daarvan beoordeelt het uwv door een ontvankelijkheid-
toets of er voldoende reïntegratie-inspanningen zijn ondernomen door 
werkgever en werknemer. De werkgever is verplicht maatregelen te treffen 
en voorschriften te geven, opdat de werknemer in staat wordt gesteld de 
eigen of passende arbeid (in het bedrijf van de werkgever dan wel elders) 
te verrichten. De werknemer is verplicht mee te werken aan redelijke voor-
schriften of getroffen maatregelen van de werkgever, die erop zijn gericht 
de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. 

Als uit het verslag blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan 
om de werknemer aan het werk te helpen, dan kan hij worden verplicht het 
loon maximaal één jaar langer door te betalen. In dat geval wordt de wao-
aanvraag van de werknemer afgewezen. Als uit het verslag blijkt dat de 
werknemer zich onvoldoende heeft ingespannen, wordt de wao-uitkering 
gedeeltelijk (of zelfs geheel) geweigerd. 

prikkels werken

In een artikel in Economisch-Statistische Berichten (Smulders e.  a. 1992) 
is beschreven wat volgens empirisch onderzoek het effect op het ver-
zuim is van een aantal financiële en andere prikkels (verzuimcontrole en 
- begeleiding). Prikkels werken, kan de overall conclusie uit de onderzoeks-
literatuur zijn, zowel bij werkgevers om een lager verzuim in hun bedrij-
ven en instellingen te bewerkstelligen als bij werknemers om minder 
afwezig te zijn. 

Niet alle prikkels kunnen echter gunstig worden beoordeeld. Er is op 
gewezen dat controle en sancties mogelijk een afruil kunnen bewerkstel-
ligen tussen korte en langere verzuimgevallen: de frequentie van de korte 
gevallen neemt af en die van de langere gevallen neemt toe. Aangetoond 
is ook dat het toepassen van wachtdagen de verzuimfrequentie verlaagt, 
maar gemiddeld de duur verlengt en soms zelfs per saldo het verzuim-
percentage verhoogt. Ten slotte is er weinig empirisch bewijs te vinden 
voor de gedachte dat intensieve individugebonden sociaal-medische bege-
leiding het verzuim zal beperken. Voor de hoop dat dokters het verzuim 
wel binnen de perken zullen weten te houden, lijkt dus weinig reden te 
zijn. Onderzoek naar de invloed van bedrijfsgezondheidszorg op verzuim 
in de onderwijssector 3 laat zien dat intensievere medische zorgverlening 
de arbeidsongeschiktheidsinstroom wel kan doen verminderen, maar 
tegelijkertijd het ziekteverzuim doet toenemen.

Voorts is de vraag of het bewerkstelligen van het lagere verzuim niet 
als effect zal hebben dat het ‘interne verzuim’ (zoals te laat komen, lange 
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pauzes houden, vroeg weggaan) zal stijgen, evenals de werkstress en het 
aantal min of meer gedwongen ontslagen. En dat mogelijk de producti-
viteit onder druk komt te staan. Voor deze gedachten is ten dele empiri-
sche grondslag aanwezig. Onder meer uit onderzoeksmateriaal van het 
cbs blijkt bijvoorbeeld dat de relatieve daling die het verzuim in Neder-
land het laatste decennium al heeft doorgemaakt, gepaard is gegaan met 
een sterke stijging in de werkdruk, een stressor bij uitstek. En verder dat 
de daling mede mogelijk is gemaakt door uitstoot van personeel dat uit 
het oogpunt van geestelijke en lichamelijke gezondheid minder weer-
baar is.

Uit een recente update van tno Arbeid4 komt naar voren dat verzuim-
prikkels vooral effect hebben als het overige verzuimbeleid — goed arbobe-
leid, adequate begeleiding en reïntegratie — goed is opgezet. In Nederland-
se bedrijven zijn verzuimprikkels een gevoelig onderwerp. Vergeleken met 

andere landen is het gebruik ervan 
in ons land vrij laat op gang geko-
men. De laatste tien jaar is er een 
omslag merkbaar. In 2000 maakte 
zo’n 40 procent van de bedrijven 
gebruik van verzuimprikkels. Ze 
houden bijvoorbeeld een vrije dag 
in bij ziekmelding, betalen de eerste 

ziektedag niet uit of geven aan werknemers die niet of weinig verzuimen 
een bonus of extra vrije tijd. In 2004 bleken in een steekproef van 123 cao’s 
er 44 één of meer verzuimprikkels te bevatten.

Verzuimprikkels met spectaculaire resultaten krijgen veel aandacht in 
de media. Veel werkgevers vragen zich dan ook af of deze verzuimaanpak 
voor hun bedrijf nuttig kan zijn. Lang niet voor elk verzuimprobleem is 
invoering van verzuimprikkels een oplossing.

De vormgeving van de prikkel zelf is maatwerk en heel bepalend voor 
de effectiviteit. In sommige gevallen daalt het verzuim namelijk niet of 
nauwelijks na invoering. Het tno-rapport presenteert daarom een stap-
penplan dat werkgevers helpt te verkennen of verzuimprikkels iets toevoe-
gen aan hun verzuimbeleid en hen de weg wijst bij de invoering ervan. De 
belangrijkste feiten over toepassing, tips, effectiviteit en kosten /  baten zijn 
op een rij gezet. Verschillende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buiten-
land laten bovendien zien hoe verzuimprikkels in arbeidsorganisaties en 
branches zijn toegepast.

Tot voor kort werd 
zwangerschapsverlof  in 
Nederland ook als  
ziekteverzuim geteld

peter smulders 
Nederland: minder ziekteverzuim, hoge werkdruk
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het meten en registreren van verzuim
 

De belangrijkste verzuimmaat is het verzuimpercentage (het aantal ver-
zuimde dagen per 100 te werken dagen). Daarnaast wordt de frequentie en 
de gemiddelde duur van de verzuimgevallen onderscheiden. 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog hield het Nederlands Instituut voor Pre-
ventieve Gezondheidszorg tno (nipg) het verzuim in Nederland bij door 
het ‘aftappen’ van de data van een 200-tal bedrijven. Door de wetgevende 
ingrepen begonnen bedrijven hun verzuim minder goed bij te houden en 
over te laten aan Arbodiensten. Het cbs heeft intussen dit ‘registratiegat’ 
opgevuld door het verzuim af te tappen van de Arbodiensten in Nederland, 
verenigd onder de vlag van de boa (Branche Organisatie Arbodiensten).

ontwikkeling van het verzuim 1968-2003

Zoals uit onderstaande figuur blijkt, steeg het ziekteverzuimpercentage in 
de periode 1968 tot 1978-1979 van circa 7 procent tot 10 procent. Sindsdien 
is het percentage gedaald tot ongeveer 5 procent. Vanaf 1993 registreert 
het cbs het verzuim in Nederland. In de grafiek is te zien dat het verzuim-
percentage aan het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw 
schommelde rond 5, 6 procent.
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figuur 1 Verzuimpercentage Nederland   1968-2003  
[ Bron: 1968-1994   nipg-tno; 1993-2003 cbs, inclusief zwangerschap ]
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Een verklaring voor de stijging is onder meer de veranderde samenstelling 
van de beroepsbevolking. Vanaf het midden van de jaren zestig meldden 
zich namelijk steeds meer gehuwde, wat oudere vrouwen met kinderen op 
de arbeidsmarkt. Daarnaast is als verklaring genoemd een ‘verlaging van 
de verzuimdrempel’, dus een snellere neiging om zich ziek te melden. Als 
gevolg van intensievere gezondheidszorg, veranderende normen en waar-
den ten aanzien van arbeid en vrije tijd en veranderende leefwijzen, zou 
men zich eerder ziek melden. 

Als verklaringen voor de daling van het verzuim na 1978/1979 wordt 
onder meer de rol van de economische crisis en de werkloosheid genoemd. 
Hierbij wordt gedacht aan selectie van personeel op gezondheid door 
uitstroom van personeel met een hoog verzuim, via werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsreservoirs, welke uitstroom gedeeltelijk wordt 
vervangen door laagverzuimend nieuw personeel. Ook de bereidheid 
van werknemers tot extra inspanning wordt geacht een rol te spelen in de 
daling van het verzuim.

ziekteverzuim: internationale verschillen

Volgens cijfers zou in de jaren tachtig het hoogste ziekteverzuim in 
Zweden zijn voorgekomen (circa 13-14 procent). Nederland had in die perio-
de een ziekteverzuim van circa 8 procent. De Verenigde Staten en Japan 
kenden continu het laagste ziekteverzuim met circa 2-4 procent. Echter, 
wat onder ziekteverzuim wordt verstaan, hoe de cijfers zijn verzameld en 
berekend en op welke groepen werknemers ze betrekking hebben, blijkt 
steeds te verschillen tussen de landen. Dit kan belangrijke gevolgen heb-
ben voor de vergelijkbaarheid: zo wordt in de vs van veel verzuimgevallen 
niet meer dan de eerste vijftien dagen geregistreerd.

Als het verzuim in Nederland met dat in het buitenland vergeleken 
wordt, vallen drie zaken vooral op. Ten eerste omvat — in tegenstelling tot 
het buitenland — het ziekteverzuim in Nederland zowel arbeidsgebonden 
als niet-arbeidsgebonden ziekten en aandoeningen. Dus verzuim op 
basis van sportletsels of verkeersongevallen wordt in ons land onder 
het ziekteverzuim gerekend. Ten tweede werd tot voor een paar jaar 
zwangerschapsverlof ook als ziekteverzuim gezien. Ten derde kon in 
Nederland een werknemer in particuliere dienst tot voor kort maximaal 
één jaar in de Ziektewet verkeren. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid 
vond overgang naar de wao plaats. 

In een onderzoek van Prins (1990) — weliswaar vijftien jaar geleden 
gepubliceerd, maar toch nog actuele zaken bevattend — werd een vergelij-
king gemaakt van het ziekteverzuim in gelijksoortige bedrijven in België, 

peter smulders 
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West-Duitsland en Nederland. Het verzuim werd uniform gedefinieerd en 
geregistreerd. Steeds bleek het ziekteverzuim het laagst in de Belgische 
bedrijven en het hoogst in de Nederlandse bedrijven. De verschillen bleken 
niet samen te hangen met factoren als leeftijd, geslacht en soort werk. Ook 
lag de verklaring niet in een geringer aantal vrije dagen of een gemiddeld 
slechtere gezondheidstoestand van Nederlanders. De conclusie luidde dus 
dat er inderdaad consistente internationale verschillen in het ziektever-
zuim zijn. De auteur weet de hogere verzuimfrequentie in Nederland aan:

• het minder aantal disciplinaire maatregelen van de werkgever  
en de betere ontslagbescherming dan in het buitenland;

• het ontbreken van de verplichte medische verklaring bij verzuim;
•  het ontbreken van wachtdagen voor de Ziektewet.

De gemiddeld langere duur van het verzuim in Nederland werd toege-
schreven aan:
 

• de ‘zuigkracht’ van de wao-regelingen door het gunstiger uitke-
ringsniveau, de gemakkelijkere toetredingscriteria en de beperktere 
vut-regelingen. Men realisere zich hierbij dat er een wachttijd van 
één jaar (Ziektewetjaar) bestaat voor de wao, waardoor deze regeling 
een niet onbelangrijk deel van de ziekteverzuimverschillen verklaart;

• de scheiding van behandeling en controle in Nederland en de wacht-
tijden voor specialistische behandeling, ziekenhuisopname, enz., 
waardoor de begeleiding bij herstel en werkhervatting moeilijker 
loopt dan elders; 

• dieperliggende culturele verschillen. In het Nederlandse normen- en 
waardenpatroon prevaleert het individuele boven het collectieve 
belang en wordt samenwerking, ontplooiing en zorg voor de maat-
schappelijk zwakkeren hoger aangeslagen dan prestatiegerichtheid. 

Prins (1990) voegde er destijds aan toe dat ook op een gezondheidsbevor-
derend aspect van de Nederlandse regelingen kan worden gewezen: we 
kunnen uitzieken zonder angst voor verlies van de werkplek. Wellicht 
dragen deze ruimere mogelijkheden om zich tijdelijk uit het werk terug 
te trekken er ook toe bij dat, internationaal gezien, de arbeidsverhoudin-
gen harmonischer zijn, het aantal stakingsdagen op een lager peil ligt 
dan elders, en de levensverwachting en sterftecijfers gunstiger zijn in 
Nederland. 

Intussen is Nederland wat betreft ziekte- en verzuimcultuur meer 
toegegroeid naar de ons omringende landen. Uitzieken en zich tijdelijk 
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terugtrekken uit het werk behoren minder tot de cultuur dan in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. We komen hierop nog terug.

oorzaken van ziekteverzuim
 

De ‘meta-analyse’ van Smulders (1984) maakte empirisch duidelijk dat 
ziekteverzuim in sterke mate multiconditioneel bepaald is, dus van vele 
factoren afhangt. Hij concludeerde dat er wel 30 factoren kunnen bijdra-
gen aan het verzuimpercentage (zie tabel 2). Het gaat ten eerste om diverse 
persoonskenmerken en leefstijlaspecten (leeftijd, geslacht, burgerlijke 
staat, aantal kinderen, roken, drinken, sportbeoefening, enz.). Daar-
naast spelen arbeidsinhoudelijke kenmerken (taakvariatie, autonomie), 
werkomstandigheden, stijl van leidinggeven, arbeidsvoorwaarden (loon 
en promotiemogelijkheden, ploegendienst/werktijden, de bedrijfscon-
junctuur) een rol. Ten slotte kunnen min of meer externe factoren worden 
genoemd, zoals de ziektewetcontrole, de financiële gevolgen van het ver-
zuim voor de werknemer en de werkgever, en de structuur van de gezond-
heidszorg (lange wachttijden voor specialisten en ziekenhuizen). 

Tabel 2 op de volgende pagina geeft een en ander overzichtelijk weer.
Hieronder zullen cijfers van het cbs worden gepresenteerd om verschil-

len in verzuim tussen demografische groepen weer te geven. Er blijken 
duidelijke verschillen in ziekteverzuim te bestaan tussen mannen en 
vrouwen. Het verzuimpercentage (zie figuur 2 ) is voor vrouwen hoger dan 
voor mannen. 
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figuur 2 Verzuimpercentage naar geslacht en leeftijd 
[ Bron:   nvs/cbs 2003 ]
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i  Persoons- en persoonlijkheidskenmerken

 • jonge leeftijd
 • man zijn
 • niet ex-gehuwd zijn
 • gering aantal kinderen (bij vrouwen)
 • Nederlanderschap
 • kort dienstverband
 • geringe mate van neuroticisme
 • geringe 'stedelijke mentaliteit'
 • weinig riskante gewoonten (roken, drinken, ongezond eten, overgewicht)
 • weinig belastende thuissituatie
 • weinig sportblessures
 • geringe woon-werkafstand, reistijd

ii  Arbeidsinhoud   /-organisatie

 • taakvariatie /afwisseling in het werk
 • autonomie  / zelfstandigheid /  invloed  / participatie in beslissingen
 • hoge scholingsgraad  / opleidingsniveau  /verantwoordelijkheid / 

 leidinggevend niveau
 • kleine bedrijfsgrootte
 • kleine groeps- / afdelingsgrootte, kleine ‘span of control’ van  

 de leidinggevende

iii  Arbeidsomstandigheden/-verhoudingen

• goede fysieke werkomstandigheden
• sociale stijl van leidinggeven
• tevredenheid met collega's

iv  Arbeidsvoorwaarden

 • variabele werktijden
 • niet in de morgendienst werken bij ploegendienst
 • tevredenheid met salaris, loon
 • tevredenheid met promotiemogelijkheden
 • geringe bedrijfsproblemen en geringe arbeidsonzekerheid

v  Ziekteverzuimcondities

 • aanwezigheid van verzuimcontrole
 • eigen risicodracht van het bedrijf voor het verzuim
 • beperkte ziekengelduitkeringen
 • toepassing aanwezigheidspremies
 • geringe wachttijden voor medische behandeling (specialist, ziekenhuizen)

tabel 2  Vijf groepen van verlagende invloeden op het verzuimpercentage,  
vastgesteld op basis van empirisch onderzoek
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Met het stijgen van de leeftijd neemt het verzuimpercentage toe. Ouderen 
verzuimen gemiddeld langer. Naast slijtage als gevolg van het ouder wor-
den, speelt hierbij waarschijnlijk ook de slijtage door het werk een rol.

Het cbs registreert ook het verzuim naar sector. 

In 2003 bleek de zorgsector met 5,8 procent het hoogste verzuimpercen-
tage te vertonen, voor de industrie en het openbaar bestuur. De horeca 
scoorde met 2,9 procent het gunstigst.

Arbeidsgebondenheid van verzuim

Begin jaren negentig probeerden Gründemann en Schellart (1993) vast te 
stellen in welke mate arbeidsongeschikt worden te maken had met aspecten 
van het werk. In hun onderzoek onder 15.000 wao’ers werd vastgesteld dat 
55 procent de ziekte of aandoening geheel, grotendeels of in belangrijke 
mate ziet als gevolg van het werk. De rest van de wao’ers ziet weinig of in 
het geheel geen verband tussen de ziekte of aandoening en het werk. In een 
onderzoek onder 10.000 werknemers in 2003 is geprobeerd vast te stellen 

figuur 3 Verzuimpercentage naar bedrijfssector 
[ Bron:   nvs/cbs 2003 ]
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waaraan de werknemers zelf hun laatste verzuimgeval toeschreven, zie 
onderstaande figuur. Nu bleek dat 24 procent van de verzuimgevallen met 
het werk in verband werd gebracht en 76 procent niet. De belangrijkste 
arbeidsomstandigheid was werkdruk en werkstress (oorzaak bij 7 procent 
van de gevallen), lichamelijk te zwaar werk (oorzaak bij 5 procent van de 
gevallen) en langdurig in dezelfde houding werken en/of computerwerk 
(3 procent van de gevallen).

Verzuim lijkt dus minder werkgebonden dan arbeidsongeschiktheid. 

De invloed van het arbeidsethos op het ziekteverzuim

Bij de uitspraak ‘Nederland is ziek’ is ook vaak gesuggereerd dat Nederlan-
ders niet gemotiveerd zijn om te werken, te veel vakantiedagen hebben en 
zich veel te snel ziek melden. Op dit soort gedachten is veel af te dingen. 
Inderdaad wordt er in ons land veel in deeltijd gewerkt. Maar daar hebben 
we ook de grote stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen aan te dan-
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figuur 4 Redenen van verzuim bij laatste verzuimgeval 
[ Bron:   nea, 2003 ]
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ken. Ook dient bij deze discussie niet te worden vergeten dat de werkdruk 
in Nederland tot de hoogste in Europa behoort. Zie onderstaande figuur.

Over de invloed van het arbeidsethos op het ziekteverzuim bestonden tot 
voor kort geen cijfers. In de tno Arbeidssituatie Survey — in 2000, 2002 en 
2004 gehouden onder 4500 werkenden per keer — werden voor het eerst 
vragen gesteld over het belang dat werknemers toekennen aan werk, vrije 
tijd, partner of gezin, enz. Ook werden in deze survey verzuimcijfers 
vastgelegd.

Wat daaruit blijkt is dat werknemers die hun werk ‘heel erg belangrijk’ 
vinden per jaar 7,3 dagen verzuimen. Werknemers die hun werk ‘niet of 
enigszins belangrijk’ vinden bleken 9,7 dagen per jaar te verzuimen — zie 
figuur 6 op de volgende bladzijde. Met andere woorden: werknemers die 
hun werk erg belangrijk vinden verzuimen per jaar bijna tweeënhalve dag 
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minder per jaar dan werknemers die hun werk niet of enigszins belangrijk 
vinden.

We kunnen er niet om heen: het arbeidsethos is wel degelijk gerelateerd 
aan het ziekteverzuim. Alleen moeten we waken voor een te snelle oorzaak-
gevolgconclusie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat leuk, gevarieerd, zelf-
standig werk zowel het belang dat aan het werk wordt gehecht stimuleert 
en tegelijkertijd het verzuim laag houdt.

nederland ziek ?
 

Ziekteverzuim vertoont in Nederland een dalende trend, en is de laatste 
jaren op een niveau van circa 5, 6 procent gekomen, wat niet ongunstig is 
in Europees verband. In vergelijking met de vs en Japan is ons verzuim-
percentage nog aan de hoge kant.

Of Nederland nu minder ziek is dan in de jaren van Lubbers valt te 
bezien. Ziekteverzuim is überhaupt geen goede indicator voor de volks-
gezondheid. Werkenden zijn immers maar een beperkt en relatief gezond 
deel van de totale bevolking. Werkenden zijn in verhouding tot de totale 
bevolking van Nederland relatief jong (per definitie tussen 15 en 65 jaar 
oud) en dus relatief gezond. Het werkende deel van de bevolking wordt 
zelfs constant geselecteerd op gezondheid. Wie niet gezond is, valt uit de 
boot en raakt werkloos of arbeidsongeschikt. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat hart- en vaatziekten en kanker weinig voorkomende ziekten 

figuur 6 Relatie tussen ‘belang van werk’ en verzuimde dagen in laatste 
12 maanden [ Bron:   tno Arbeidssituatie Survey 2004 ]
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zijn onder werkenden. Dood en verderf komen niet voor onder werkenden, 
zou men kunnen zeggen. Als men de door medici gestelde diagnoses 
bij wao-intrede als criterium neemt, gaat het om rugklachten en stress 
(bewegingsapparaat- en psychische aandoeningen).

Dit alles neemt niet weg dat er sinds de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw veel veranderd is in werkend Nederland. Onder invloed 
van de prikkelwetgeving van vooral Paars ii is er een ‘aanwezigheidscul-
tuur’ ontstaan in plaats van een wat gedogende verzuimcultuur. De hoge 
werkdruk — Nederland behoort samen met Groot-Brittannië en de Scan-
dinavische landen tot de koplopers — zorgt er ook voor dat aanwezigheid 
een krachtige eis is geworden en afwezigheid een duidelijke reden moet 
hebben.

Intussen zijn er zelfs signalen dat ziek-doorwerken de kop opsteekt.  
Uit onderzoek van tno Arbeid blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 60 procent van 
de werkenden zegt de afgelopen maanden wel aan het werk te zijn gegaan, 
terwijl men dacht dat men zich eigenlijk ziek had moeten melden. Een 
gulden middenweg dient te worden gekoesterd.
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