
Wat zegt het verzuimpercentage over 
je organisatie?

1

Riskmanagement Sociale Zekerheid

VeReFi

Zomermarkt

27 juni 2018

Jeroen Breen

Partner CPI Risk, Finance & Governance



2



Topics

3

● Omgevingsschets

● Risico Management

● Van ziekteverzuim naar inzetbaarheidsverzuim

● Schade agv ziekteverzuim

● Belangrijkste drivers van ziekteverzuim

● Duurzame inzetbaarheid: Hearts & Minds

● Belangrijkste lessen en take-aways



Kennismaking
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En jullie?

I. Babyboom: 1945 – 1960

II. Generatie X: 1961 – 1980

III. Generatie Y: 1981 – 1995 → Millennials

IV. Generatie Z: 1995 – nu 

a. Werkzaam bij een onderneming

b. Werkzaam bij een Arbodienst-verlener

c. Werkzaam bij een advies-organisatie

d. Werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij

e. Werkzaam als zelfstandige

f. Overig
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En jullie?

I. Babyboom: 1945 – 1960

II. Generatie X: 1961 – 1980

III. Generatie Y: 1981 – 1995 → Millennials

IV. Generatie Z: 1995 – nu 

a. Werkzaam bij een bedrijf / onderneming

b. Werkzaam bij een Arbo dienst verlener

c. Werkzaam bij een advies organisatie

d. Werkzaam bij een intermediair

e. Werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij / volmacht

f. Werkzaam als zelfstandige
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Omgevingsschets
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A nineteenth century vision of the year 2000
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Toekomstmuziek?
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Exponentiële groei
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Digital innovation during the next 2

years will equal the total of innovations in all previous years

innovations in all previous years



Exponentiële groei
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Digital innovation during the next 2

years will equal the total of innovations in all previous years

innovations in all previous years

1 druppel water na 1 minuut

2 druppels na 2 minuten

4 druppels na 3 minuten

8 druppels na 4 minuten

.

.

.

Hoe lang duurt het 

voordat het stadion vol is?



Exponentiële groei
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Digital innovation during the next 2

years will equal the total of innovations in all previous years

innovations in all previous years

1 druppel water na 1 minuut

2 druppels na 2 minuten

4 druppels na 3 minuten

8 druppels na 4 minuten

.

.

.

Na 36 minuten 2500 m3 

Na 46 minuten helemaal vol!



Eén internet minuut!
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Bedreigend of verrijkend?
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Worden we hier wel/niet blij van?
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Risico Management
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Bron: Helderhoven advies



Risico Management (2)

17
Bron: Helderhoven advies



Risico Management (3)
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Bron: Helderhoven advies



Risico doelstellingen Sociale Zekerheid

Voorbeelden

● Medewerkers vertonen op jaarbasis maximaal 10 

verzuimdagen per individu

● Uitstroom na 2 jaar ziekte in WGA/WIA 

minimaliseren

● Werkgever heeft een inspanningsverplichting om 

medewerkers die uitvallen zsm bij eigen 

onderneming of andere onderneming weer 

productief te laten zijn

● Medewerkers met leeftijd 60+ moeten parttime 

werken

● Maximaal 5 jaar in huidige functie, dan rouleren
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Ziekteverzuim

● Ziekteverzuim = het verzuimen 

van werk ten gevolge van ziekte

● Er wordt niet verzuimd om ziek

te zijn, maar er wordt verzuimd 

om te werken

● Ziekteverzuim = werkverzuim of 

arbeidsverzuim of 

inzetbaarheidsverzuim
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Schade agv ziekteverzuim

● Mijn ziekteverzuim is 5%; ik heb een loonsom van € 3,5 mio, dus mijn schade is 

5% . 3,5 mio = € 17.500
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Schade agv ziekteverzuim

● Mijn ziekteverzuim is 5%; ik heb een loonsom van € 3,5 mio, dus mijn schade is 

5% . 3,5 mio = € 17.500

● Vraag 1

- Hoe is deze 5% gemeten? Aantal dagen ziek tov totaal aantal gewerkte dagen?

- Voorbeeld: N=10 ; 100% FTE ; Gewerkte dagen=260 ; Gemiddeld # ziektedagen per 

werknemer=13 → 130 / 2600 = 5%
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Schade agv ziekteverzuim

● Mijn ziekteverzuim is 5%; ik heb een loonsom van € 3,5 mio, dus mijn schade is 

5% . 3,5 mio = € 17.500

● Vraag 1

- Hoe is deze 5% gemeten? Aantal dagen ziek tov totaal aantal gewerkte dagen?

- Voorbeeld: N=10 ; 100% FTE ; Gewerkte dagen=260 ; Gemiddeld # ziektedagen per 

werknemer=13 → 130 / 2600 = 5%

● Vraag 2

- Hoe is deze 5% gemeten? Uitgekeerd loon aan zieke medewerkers tov totale 

loonsom?

- Voorbeeld: N=10 ; 100% FTE ; Iedereen modaal inkomen = € 35.000 ; Gemiddeld # 

ziektedagen per werknemer=13 → [130.(35000/260)] /  350.000 = 5%
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- Voorbeeld: N=10 ; 100% FTE ; Iedereen modaal inkomen = € 35.000 ; Gemiddeld # 

ziektedagen per werknemer=13 → [130.(35000/260)] /  350.000 = 5%

● Conclusie: ziekteverzuimpercentage gemeten in dagen is gelijk aan 

ziekteverzuimpercentage gemeten in uitgekeerd loon!

24



Schade agv ziekteverzuim

● Mijn ziekteverzuim is 5%; ik heb een loonsom van € 3,5 mio, dus mijn schade is 
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Ziekteverzuim in dagen               Ziekteverzuim in geld 

26

Q2 91 dagen

WN fte dagen BD Ziektedagen Verzuimde dagen

1 1 91 91 8 8

2 1 91 91 0 0

3 1 91 91 0 0

4 1 91 91 2 2

5 1 91 91 0 0

6 1 91 91 0 0

7 1 91 91 9 9

8 1 91 91 0 0

9 0,75 91 68,25 25 18,75

10 0,75 91 68,25 0 0

864,5 37,75



Ziekteverzuim in dagen               Ziekteverzuim in geld 
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Q2 91 dagen Ziekteverzuim

WN fte FTJaarSal PTJaarsal Verzuimde dagen Sal/dag in €

1 1 125000 125000 8 342,47 2739,73

2 1 30000 30000 0 82,19 0,00

3 1 45000 45000 0 123,29 0,00

4 1 75000 75000 2 205,48 410,96

5 1 50000 50000 0 136,99 0,00

6 1 37500 37500 0 102,74 0,00

7 1 60000 60000 9 164,38 1479,45

8 1 45000 45000 0 123,29 0,00

9 0,75 85000 63750 18,75 232,88 4366,44

10 0,75 42500 31875 0 116,44 0,00

563125 37,75 8996,58

per Q 140395,5
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Q2 91 dagen Ziekteverzuim

WN fte FTJaarSal PTJaarsal Verzuimde dagen Sal/dag in €

1 1 125000 125000 8 342,47 2739,73

2 1 30000 30000 0 82,19 0,00

3 1 45000 45000 0 123,29 0,00

4 1 75000 75000 2 205,48 410,96

5 1 50000 50000 0 136,99 0,00

6 1 37500 37500 0 102,74 0,00

7 1 60000 60000 9 164,38 1479,45

8 1 45000 45000 0 123,29 0,00

9 0,75 85000 63750 18,75 232,88 4366,44

10 0,75 42500 31875 0 116,44 0,00

563125 37,75 8996,58

per Q 140395,5

4,4% 6,4%



Schade agv ziekteverzuim

● Wat is de essentie van een ziekteverzuimverzekering?

● Wat is de essentie van een verzekering in zijn algemeenheid?

● Je verzekert kans maal impact; je verzekert dus de verwachte schade!

● Wat is de verwachte schade agv ziekteverzuim?

● Is dat de loondoorbetaling aan de afwezige werknemer?

● Of is dat de omzetderving die plaatsvindt als gevolg van afwezigheid van de 

werknemer?
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Loondoorbetaling 153 euro

Kosten vervanging 146 euro

Verlies productie/dienst 43 euro

Kosten arbodienstverlening 60 euro

Verzuimbegeleiding 7,50 euro

Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Bron CPB/MKB service desk



Belangrijkste drivers van inzetbaarheidsverzuim
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Medisch

25%

Werk

25%

Privé

25%

Heart & Minds

-zin van het leven-

25%

Werknemer



Hearts & Minds

● Op 6 juli 1988 ontploft het olieboorplatform Piper Alpha in de Noordzee. In 

luttele minuten sterven 167 mensen als gevolg hiervan. Uit een zeer uitgebreid 

onderzoek blijkt dat de catastrofale ramp is veroorzaakt door een dusdanig 

slechte veiligheidscultuur dat afspraken en regels niet meer nageleefd werden 

met alle gevolgen van dien.

● Naar aanleiding van deze ramp is een model ontwikkeld om naar 

veiligheidscultuur te kijken. Wat is een veiligheidscultuur? Dit model heet Hearts

& Minds en maakt onderscheid in vijf veiligheidsculturen die gevormd worden 

door overtuigingen en opvattingen die binnen een organisatie leven ten aanzien 

van veiligheid. 

● Dit model wordt ook gebruikt binnen de sociale veiligheid; hoe veilig voelen 

medewerkers zich; worden ze gewaardeerd; wordt er naar ze geluisterd?
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Vijf (sociale) veiligheidsculturen
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Maturity of behaviour is divided into five levels, 
from the Pathological to the Generative:

Pathological
no willingness to change;
resistance or negligence.

Reactive 
little willingness to change; 
ad hoc, not structured, after triggers.

Calculative
minimal structures in place;
‘have to’ instead of ‘willing to’.

Proactive
willingness to change;
continuous improvement.

Generative
personal involvement by all;
intrinsically motivated behaviour from 
the heart.



Hearts & Minds™ | Wetenschappelijke achtergrond
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“I want: I am intrinsically motivated to do 
the right thing, make interventions and 
actively participate in improvement”

“… I understand and 
accept that there is a 
fair system for reward 
and discipline”

“… I understand and 
accept what is expected 
of me”

• Behaviour is the result of interaction with the environment
• improving the environment you can improve behaviour



Belangrijkste lessen en take-aways

1. Het managen van risico’s is leuk: No Risk Management, No Fun

2. Ziekteverzuim is veelal niet medisch, behandel het dan ook niet medisch

3. Betrokken medewerkers zijn beter en langer inzetbaar

4. Werknemers moeten zich blijvend ontwikkelen

5. Als je doet wat je deed, krijg je (minder) dan wat je kreeg

6. Risk Management Sociale Zekerheid betreft mensen

7. Stel risicodoelstellingen sociale zekerheid op; wat is de social risk appetite

8. Verzekeren is de consequentie van een weloverwogen afgelegde weg

9. Zorg voor een adequaat registratiesysteem mbt afwezigheid van medewerkers
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De allerbelangrijkste take away nr. 10: 1 2 70

● 1%

● 70 dagen

● 2 maal zo veel
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