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Hoe kunt u de geldstromen 
sociale zekerheid positief 
beïnvloeden? 



Wat is risico? 

● We zijn hier t.a.v. risico verzuim/WGA 

 

● Verzuim ontstaat door verschillende factoren 

- Actuarieel (loon, geslacht, leeftijd, sector,…) 

- Niet actuarieel (beleid, mensen, …) 



Niet actuarieel – SOFT Risico ? 

● Actieve administratie AGH/SFB 

● (on)beperkt budget 

● STECR? / NVAB 

● WVP 

● Beleid inschakeling RCCM 

● Bijhouden frequent verzuim 

● Leidinggevende begeleiden 

● Kompasgesprekken 

● Bezwaar WGA volledig 

● Kennis en regels up to date 

 

● Wel/niet in dienst houden 

arbeidsongeschikte werknemer 

● Stappen bij herstel 

● Spoor 1, 2 maar ook 1,5 

● Vervroegde IVA -aanvraag 

● 70% van verzuim niet-medisch 

● Etc… 

 

Financieel moeilijk in 

kaart te brengen 



CAO voorbeeld (1) 

VERZUIM RUIM 10-15% 

15% van 3,7 miljard loonsom? 



CAO voorbeeld (2) 

VERZUIM ROND 2% 



We krijgen veel informatie 

● Adfiz 

● Protocol 

● Fusies 

● RI&E 

● Verzuim 

● Frequentie 

● Loonsancties 

 

● Verdere relevante 
gegevens… 

 

Gebruiken we alles voor de bepaling van 

het risico? 



Verzuimpercentage vs loondoorbetaling 

● Laag verzuim = lage 
loonkosten ??? 

● Verzuim zegt niets over 
de kosten en ook niet 
over de hoogte van de 
loondoorbetalingen  

● Verzuim gaat alleen over 
dagen verzuim 

● 2 wn = 730 beschikbaar 

● 1 ziek 1 jaar = 50% 
verzuim 

 

● Wn1 = €20.000  

● Wn2 = €30.000 

 

● Wn1 ziek heel jaar = 40% 

● Wn2 ziek heel jaar = 60% 



Verzuimpercentage = 4,11%? 

Wie er verzuimt is dus belangrijk. 



Verzuimpercentage = 16,44%? 



Beïnvloeden met meer grip op de zachte risicofactoren 
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De zogenaamde ‘zachte’ risicofactoren zijn gelet op de schade ontwikkeling 

van meer invloed dan de bekende factoren doe voor de meting worden 

gebruikt. 

 

Waar kunnen we op zoek naar deze zogenaamde zachte risico factoren? 

 

Zoekgebieden zijn: 

 

 Obsoletie 

 Transities 

 Imago; pingpong-journalistiek bijvoorbeeld in RADAR, Een vandaag, 

Zembla 

 Cultuur en gedrag 

 Assimilatie preventie en verzuimaanpak 

 Verzuimmanipulaties. 

 

 



Obsoletie niet verwarren met vergrijzing! 
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Wn 

Org 

Wn + org 

Org 

Wn + org 
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Leeftijd-as en gemiddelde prestatiecurve  
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Leeftijd 

groei afname 

prestatie 

arbeidsjaren 
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Leeftijd-as en gemiddelde leer-studeercurve  

leeftijd 

groei afname 

Leren-vaardigheden / studeren-kennis 

arbeidsjaren 
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Leeftijd-as en gemiddelde beloningscurve  

leeftijd 

beloningsgroei 

arbeidsjaren 
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gemiddelde prestatiecurve versus loonontwikkeling  

leeftijd 

groei afname 

Prestatie 

omslagpunt  

Beloning 

en kosten 

arbeidsjaren 
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Gevolgen van gemiddelde prestatiecurve en 
gemiddelde looncurve  

leeftijd 

groei afname 

Arbeid goedkoop, 

prestatiecurve stijgend, 

leercurve stijgend 

Arbeid duur, prestatiecurve 

afnemend, leercurve 

afnemend 

Beloning 

en kosten 

arbeidsjaren 

Extra risico 

op 

Verzuim en 

AO 



Transities 
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Organisatieprofiel versus verzuimbegeleidingsmodel.  

 

Voorbeeld Ziekenhuis dat kiest voor ERM (leidinggevende is casemanager) 

   

 Zeer frequente en dynamische personeelswisselingen terwijl de 

verzuimbegeleiding als model alleen functioneert vanuit een meer 

permanente en solide taakomschreven omgeving (i.v.m. wettelijke kaders, 

2 jarige verzuimcyclus en privacy) 

 Tussentijdse wisselingen van artsen, casemanagers, maar vooral 

leidinggevenden zijn conflicterend door het hoog dynamische karakter 

versus het tijdsframe van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

 

• Los van alle verzuimbegeleiding vergen alleen al de controleslagen op 

mogelijke UWV-ommissies een T-2 (dus 4 jaar) reikwijdte. Slechts 1 

dossier dat door de mazen glipt kan de werkgever in de schadelast 
onterecht en onnodig meer dan 100K kosten 

     



Imago: voorbeeldje ping-pong journalistiek 

● Hertsenberg RADAR: Schadelast?!! Terwijl het om mensen gaat! 

● Mevrouw vakbond: ja dit is heel erg 

● Mijnheer politieke partij A: verschrikkelijk gewoon! 

● Mijnheer politieke partij B: dit zijn uiterst onwenselijke praktijken, 

Kamervragen zijn hier op hun plaats 

● Hertsenberg: dames en heren er komen dus Kamervragen, gewoon 

onvoorstelbaar dat ook veel overheidsorganisaties hier klant zijn 

 En geen woord over de inhoud, geen woord over het feit dat die 

grote boze en op schadelastbeheersing gerichte werkgevers maar 

zo 12 jaar moeten betalen voor iemand die welgeteld 1 middagje in 

dienst was 
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Cultuur en gedrag (DNA van een organisatie) 

Verschil in denken en doen in: 

 

● risicovolle wetgeving als poortwachter waar het de uitvoering betreft 

 

● omgang met de spelregels van de AP waar het de handhaving betreft  

 

● verzuimbegeleiding en schadelastbeheersing pretenderen maar door 

over-focus op preventie onvoldoende serieus nemen 
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Cultuur en gedrag op organisatieniveau 
(kwadranten beleid en uitvoering) 

Beleid 

Uitvoering 

+/+ 

+/+ -/- 

-/- 

MEEHUILEN, 
Niet mee eens 
gedogen 

DENKEN = DOEN 
kwaliteit 

EIGEN RICHTING 
Wij doen het altijd al zo! 

NIETS 
Waarom zouden 
wij iets doen? 
Het is allemaal 
goed geregeld 

Positie organisatie 
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Cultuur en gedrag op dossierniveau Werknemer 
(Actie-kwadranten beleving, situatie en perspectief) 

Steun 

Acceptatie 

+/+ 

+/+ -/- 

-/- 

MEEHUILEN, 
Ik ben het er niet 
mee eens, ik gedoog 
 

VEELEISEND HELPEN 
denken = doen 
 

JURIST 
Op basis van de feiten 
kies ik mijn eigen weg 
Dat doe ik altijd 

NIETS  
laissez faire  
laissez aller 
Het is allemaal 
goed geregeld 

Positie organisatie 

Probleempositie 
verzuimdossier 

Positie dossier 
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Cultuur en gedrag op dossierniveau Werknemer 
(Actie-kwadranten beleving, situatie en perspectief) 

Steun 

Acceptatie 

+/+ 

+/+ -/- 

-/- 

MEEHUILEN, 
Ik ben het er niet 
mee eens, ik gedoog 
 

VEELEISEND HELPEN 
denken = doen 
 

JURIST 
Op basis van de feiten 
kies ik mijn eigen weg 
Dat doe ik altijd 

NIETS  
laissez faire  
laissez aller 
Het is allemaal 
goed geregeld 

Positie 
 organisatie 

Probleempositie 
verzuimdossier 

Positie dossier 



De suggestie dat gelijkmaking van preventie als verzuimaanpak werkt 
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Assimilatie preventie en verzuimaanpak  



Gelijkmaking van preventie en aanpak verzuim 

Voorbeelden gelijkmaking (assimilatie): 

● Duurzame inzetbaarheid (ook assimilatie op obsoletie wanneer er geen 

balans is tussen aanpak werknemers en organisatie(!)) 

● Dynamische inzetbaarheidsprofielen  

● Vitaliteit 

● BRAVO 

● Cursussen werkstress, etc…. 

● Integraal gezondheidsmanagement 

 

NB, dit betekent niet dat preventie niet belangrijk is! Wel is het risico 

op budgetkrapte en daardoor extra schade-ontwikkeling groot. 
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Verzuimmanipulaties (1) 

Verzuimmanipulatie kent vele gezichten: 

 De suggestie van benchmarking als kwaliteitsmeter 

“Wij hebben maar 3,1% verzuim en dat is 0,25% minder dan onze 

collega’s, dus wij doen het goed” aldus een student van een grote 

financiële dienstverlener. De betreffende organisatie kent een 

verzuiminfrastructuur met 2,6% (lang- en extra lang verzuim). Als 

beursgenoteerde organisatie toch een puntje van aandacht met  

tientallen miljoenen extra voorzieningen in het vooruitzicht  

Verzuim niet administreren om de Verbaannorm te halen. Veel 

overheidsinstellingen registreren het 2e en/of 3e verzuimjaar niet 

waardoor het verzuimpercentage lager is 
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Verzuimmanipulaties (2) 

Verzuimmanipulatie kent vele gezichten: 

 Verzuim niet administreren om een goede normscore te halen. 

Veel Zorginstellingen registreren het verzuim niet waardoor het 

verzuimpercentage voor de Vernet-registratie lager is 

 “Wij hebben bij de financiële administratie het notaverkeer voor 

onze cliënten op werknemersniveau vergeleken met ons 

verzuimsysteem. Uit de vergelijking blijkt dat er per maand voor 

meer dan 100 werknemers niet kan worden gefactureerd vanwege 

de verzuimstatus in de financiële administratie. Dit terwijl dezelfde 

werknemers in het verzuimsysteem niet als verzuimend staan 

gemeld”. 
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Voorbeeld risicomodel grote werkgever (1) 

● Huidig beoordelingsmodel 

● Werknemers in FTE: 9.000 

● Verzuimpercentage 5,2% 

● Instroomcijfers laatste 5 jaar gelijk aan branche  

● Actieve verzuimaanpak vanuit Eigen Regie model 

● Zelfsturende teams met directe toegang tot tools aangaande 

vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

● Leidinggevenden actief geschoold op gespreksvoering in het 

kader van dynamische inzetbaarheidsprofielen en diversiteit 

verlofsoorten 
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Alternatief aanvullend risicomodel grote werkgever (2) 

● Werknemers in FTE: 9.000 met gemiddelde leeftijd 48,5 jaar 

● Hardheid Verzuimpercentage en AP-proof? 

● Innovatie-index: 2,5% op schaal 0-10%   

● Regie-index Werkgever: 3,5% op schaal 0-10% 

● Transitie-index verzuimprofessionals: 6% op schaal 0-10% 

● Re-integratie-index op de sporen 1, 1,5 (detachering) en 2: 4% op schaal 0-10%  

● Activeringsindex: 5,5% op schaal 0-10% 

● Sanctioneringsindex: 0,5% op schaal 0-10% 

● Indexering risico’s aangaande obsoletie, assimilatie en verschillen denken/doen  
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Op wetgeving en genoemde onderwerpen getoetst beleid 

Uitvoering 

+/+ 

+/+ -/- 

-/- 

MEEHUILEN, 
Niet mee eens 
gedogen 

DENKEN = DOEN 
kwaliteit 

EIGEN RICHTING 
Wij doen het altijd al zo! NIETS 

Waarom zouden 
wij iets doen? 
Het is allemaal 
goed geregeld 

Positie organisatie 

Voorbeeld risicomodel grote werkgever (3) 

Positie dossiers 



Voorbeeldje nieuwe journalistiek  

● Hertsenberg RADAR: Schadelast! € 150.000,- per werknemer? En dat terwijl 

de werkgever er helemaal niet aan kan doen? Echt 12 jaar betalen na 1 dagje 

werken en dan ook nog een ontslagvergoeding? 

● Mevrouw vakbond: ja dit is heel erg 

● Mijnheer politieke partij A: verschrikkelijk gewoon! 

● Mijnheer politieke partij B: dit zijn uiterst onwenselijke praktijken, Kamervragen 

zijn hier op hun plaats 

● Hertsenberg: dames en heren er komen dus Kamervragen, gewoon 

onvoorstelbaar dat de werkgever zo hard wordt gepakt terwijl die er net zo min 

als de werknemer iets aan kan doen. Te beginnen met 1 jaar loondoorbetaling 

bij ziekte en de splitsing van de verzekering van de risico’s voor de werkgevers 

en werknemers.  
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Meer weten over soft-

risks? 

 

Info bij de stand van 
VeReFi-kenniskring 
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Bedankt voor uw 

aandacht! 


