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Inleiding

Voor werkgevers heeft (langdurig) ziektever-
zuim vaak een grote financiële impact. Los van de 
wettelijke verplichting van de doorbetaling gedu-
rende 104 weken van minimaal 70% van het loon, 
krijgt een werkgever namelijk ook te maken met 
kosten voor begeleiding en re-integratie van de 
zieke werknemer. Daarnaast hebben werkgevers 
een plicht om werkgerelateerd ziekteverzuim te 
beperken. Preventief beleid en goede verzuimbege-
leiding kan hierbij helpen.

Ook de overheid wil algemeen ziekteverzuim 
graag tot het minimum beperken. Dit wordt mede 
ingegeven door het feit dat verzuim een grote 
kostenpost is voor de Nederlandse economie. TNO 
schatte voor 2012 in dat de werkgeverskosten bij 
verzuim circa 11,5 miljard euro bedragen, alleen 
al voor de loondoorbetalingsverplichting. Hiervan 
neemt werkgerelateerd ziekteverzuim bijna de 
helft voor zijn rekening: 5 miljard euro. Mede door 
beter verzuimbeleid van werkgevers is het aandeel 
werknemers dat per jaar verzuimt de laatste jaren 
wel licht gedaald. In 2005 verzuimde 54% van de 
werknemers wel eens een dag of langer en in 2013 
was dat 47,7% van de werknemers (NEA 2013; 
CBS Statline, 2014).

Het ziekteverzuimpercentage verschilt tussen de 
bedrijfssectoren, maar is de laatste jaren redelijk 
stabiel tussen de 4% en 4,5%. In 2015 bereikte het 
ziekteverzuim zelfs even het laagste punt sinds 
1996: 3,9% (CBS, Statline). De invoering van de 
Wet verbetering poortwachter in 2002 heeft zeker 
bijgedragen aan de daling van het ziekteverzuim in 
Nederland. Door deze wet zijn werkgevers volledig 
verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegelei-
ding en re-integratie van zieke werknemers, zodat 
zij sneller en effectief ingrijpen en daarmee de 
verzuimduur bekorten.

Bovenstaande maakt duidelijk dat ziekteverzuim 
een belangrijk onderwerp is voor organisaties. 
Daarom heeft Delta Lloyd onderzoeksbureau 
Baken Adviesgroep gevraagd een onderzoek uit te 
voeren naar de geschatte kosten per zieke werk-
nemer en het langdurig verzuim in de afgelopen 
12 maanden. Tevens is werkgevers gevraagd hoe 
zij het risico op langdurig ziekteverzuim ervaren 
en wat voor soort (extra) ondersteuning zij nou het 
liefst wensen bij hun verzuimbeleid. 

De resultaten van het onderzoek worden in deze 
white paper beschreven. Na het lezen van de white 
paper weet u niet alleen hoe organisaties omgaan 
met verzuim, maar ook hoe u zich door de juiste 
preventieve maatregelen beter kunt beschermen 
tegen (langdurig) ziekteverzuim.

Ziekteverzuim kost werkgevers in 
Nederland 11,5 miljard euro
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 1 Bron: ‘De kosten van ziekteverzuim voor werkgevers in Nederland’, een onderzoek van TNO, 2014.

1. Onderzoeksresultaten

Het onderzoek is in maart 2016 uitgevoerd 
onder 361 respondenten, bestaande uit: direc-
teuren, eigenaren, HR- en Finance managers 
die binnen de organisatie betrokken dan wel 
(mede)verantwoordelijk zijn bij het afsluiten 
van personeelsverzekeringen. Hierbij is onder-
scheid gemaakt in bedrijfsgrootte. De resultaten 
zijn representatief gemaakt op aantal werkzame 
personen per branche. 

Omvang van langdurig verzuim
29% van de bedrijven had de afgelopen 12 
maanden te maken met langdurig ziektever-
zuim (langer dan 4 weken). En zoals verwacht: 
hoe groter het bedrijf, hoe vaker er sprake is van 
langdurig verzuim, blijkt ook na weging van het 
aantal respondenten per bedrijfsklasse en sector in 
vergelijking met de totale Nederlandse populatie 
(CBS, 2016). Vooral organisaties met 100 of meer 
werknemers hadden het afgelopen jaar te maken 
met langdurig verzuim (zie figuur 1). 

Langdurig verzuim kwam de afgelopen 12 
maanden het meest voor in de sectoren Zorg 
en Welzijn (65%) en Bouw (48%). De sectoren 
Zakelijke Dienstverlening (28%) en Detailhandel 
(30%) scoorden in deze periode juist het laagst, 
aldus het onderzoek van Baken Adviesgroep.   

Kosten van ziekteverzuim
Gemiddeld wordt door de ondervraagde bedrijven 
ingeschat dat een zieke werknemer € 143,- per 
dag kost. Dit is aanzienlijk lager dan de daad-
werkelijke kosten. Onderzoeksbureau TNO 
becijferde in 2014 dat de gemiddelde kosten van 
een zieke werknemer in Nederland € 230,- per 
dag zijn, het bedrag bevat dan alleen de kosten 
voor verplichte doorbetaling van loon door de 
werkgever.1 Een meer recente berekening van 
MKB Servicedesk spreekt zelfs over € 410,- per 
dag als ook bijkomende kosten worden meegere-
kend. Denk hierbij aan productiviteitsverlies en 
kosten voor arbodienstverlening, verzuimbegelei-

ding en vervangend personeel. Uitgangspunt bij 
deze berekening is het gemiddeld jaarinkomen in 
Nederland van 35.000 euro (CPB, 2014). De kosten 
voor het aanbieden van re-integratietrajecten bij 
langdurig verzuim komen daar vaak nog bovenop. 
Werkgevers zijn hiertoe verplicht op basis van de 
Wet verbetering poortwachter.

1 tot 10 werknemers

10 tot 50 werknemers

50 tot 100 werknemers

100 of meer werknemers

Totaal

 21%

 43%

 54%

 67%

 29%

Figuur 1: Heeft uw bedrijf de afgelopen 12 maanden te maken gehad met langdurig verzuim (langer dan 4 weken)?

19% schat verzuimkosten met € 50,- 
per dag veel te laag in



4

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de 
ondervraagden de kosten van een zieke werknemer 
dus fors lager in schat. Zo schat bijna 1 op de 5 
bedrijven de kosten op  € 50,- per dag. Slechts 16% 
van de bedrijven doet een reële inschatting van de 
kosten. Overall geldt: hoe groter het bedrijf, hoe 
hoger de geschatte kosten (zie figuur 2).

Zorgen om ziekteverzuim
Hoewel langdurig verzuim regelmatig voorkomt, 
maken kleine bedrijven zich hierover vrijwel geen 
zorgen. Dit is opvallend te noemen. Langdurige 
uitval kan namelijk juist bij bedrijven met minder 
dan 10 werknemers een grote impact hebben op 
de bedrijfscontinuïteit. Bedrijven met 10 tot 50 
werknemers hebben ook relatief weinig zorgen 
over langdurig verzuim. De zorgen over verzuim 
nemen pas toe bij organisaties met meer dan 50 
werknemers. De grote bedrijven maken zich dan 
ook het meest zorgen; een aanzienlijk deel van 
werkgevers met 100 of meer werknemers (18%) 
ligt zelfs wakker van langdurig ziekteverzuim van 
werknemers.    

Gewenst(e) ondersteuning en inzicht
Bedrijven geven aan graag extra ondersteuning 
van derde partijen te krijgen bij de uitvoering van 
hun verzuimbeleid, zodat zij op onderdelen van dit 
beleid ontzorgd worden. Dit geldt voor de meerder-
heid van alle bedrijven, ongeacht bedrijfsgrootte. 
Zij wensen dan vooral ondersteuning bij: 

1.  Het verhalen van schade als de oorzaak van het 
ziekteverzuim door een derde is veroorzaakt 

2.  Het bezwaar maken bij het UWV tegen een 
onterechte WIA beschikking die aan hen wordt 
doorbelast

3.  Het aanvragen bij het UWV van een WIA herbe-
oordeling bij een wijziging in de persoonlijke 
situatie van de werknemer

Uit bovenstaande top 3 wensen blijkt dat hulp 
bij de uitvoering van de wettelijk plichten die 
voortvloeien uit de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) zeer gewenst is. De WIA 
regelt het inkomen van werknemers die na 104 
weken ziekte minder of niet meer kunnen werken. 

TotaalGewogen

€ 50

€ 100

€ 200

€ 250

Geen
idee

 7%

 30%

 31%

 17%

 16%

 6%

 29%

 44%

 14%

 8%

 8%

 33%

 42%

 17%

 0%

 0%

 46%

 27%

 27%

 0%

19%

36%16%

13%

16%

€ 50

€ 137

€ 153

€ 163

€ 168

€ 143

€ 100

€ 200 € 250

Geen idee

1-10 werknemers 10-50 werknemers

50-100 werknemers 100 of meer werknemers

1-10
werknemers

10-50
werknemers

50-100
werknemers

100 of meer
werknemers

Totaal

Figuur 2: Wat denkt u dat een zieke werknemer gemiddeld per dag kost in Nederland?
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Ondersteuning bij het verhalen van schade veroor-
zaakt door derden, wordt al door veel verzekeraars 
– waaronder Delta Lloyd – geboden, indien daar 
aantoonbaar sprake van is. Wanneer u als werk-
gever een WIA-verzekering heeft afgesloten, biedt 
Delta Lloyd bovendien hulp bij bezwaar of beroep 
aantekenen tegen een onterechte WIA-beschikking. 
Ook verzorgt Delta Lloyd dan de aanvraag tot 
herbeoordeling als de situatie van de werknemer is 
gewijzigd waardoor hij of zij geen recht meer heeft 
op een WIA-uitkering.

Meer inzicht
Naast ondersteuning wensen werkgevers ook meer 
inzicht te krijgen in het ziekteverzuim binnen 
hun organisatie. Om zo beter preventief beleid 
te kunnen voeren, het verzuimpercentage verder 
terug te dringen en signalen voor dreigende 

langdurige uitval eerder te herkennen. Inzicht in 
de daadwerkelijke kosten van ziekteverzuim is 
hierbij de grootste prioriteit, blijkt uit het onder-
zoek. Daarnaast zijn er nog twee thema’s waarover 
werkgevers meer inzicht wensen, dit zijn: 1. de 
belangrijkste werkgerelateerde risico’s; en 2. de 
vitaliteit van hun werknemers.

Wel of niet verzekerd tegen verzuim?
Een werkgever dekt met een ziekteverzuim-
verzekering de belangrijkste kosten van verzuim 
af in de eerste 104 weken. Voor de periode 
daarna zijn er ook aanvullende verzekeringen af 
te sluiten. Maar beschikken bedrijven eigenlijk 
wel over die eerste variant, ofwel: de reguliere 
ziekteverzuimverzekering? Uit het Marktrapport 
Inkomensverzekeringen 2016 van Baken 
Adviesgroep blijkt dat 76% van de bedrijven in 
Nederland een inkomensverzekering heeft die hen 
onder andere dekt tegen (langdurig) ziektever-
zuim. Vooral bedrijven met 1 tot 10 werknemers 
scoren goed met een verzekeringsgraad van zelfs 
78%.

Totaal
Ik lig er

wakker van

Ik maak mij 
enigzins zorgen

neutraal

Ik maak mij
geen zorgen

 2%

 29%

 39%

 31%

 2%

 42%

 37%

 19%

 8%

 46%

 38%

 8%

 18%

 55%

 18%

 9%

 3%

33%

37%

 27%

Ik lig er wakker van1-10 werknemers Ik maak mij enigzins zorgen10-50 werknemers

Neutraal50-100 werknemers Ik maak mij geen zorgen100 of meer werknemers

Figuur 3: Maakt u zich zorgen over ziekteverzuim binnen uw bedrijf? 

Inzicht in kosten ziekteverzuim is 
hoogste prioriteit
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2. Oorzaken van ziekteverzuim

Als oorzaak van langdurig ziekteverzuim (langer 
dan 4 weken) wordt in de meeste gevallen het werk 
zelf aangegeven. Tussen het 25e en 45e levensjaar 
wordt dit verzuim grotendeels veroorzaakt door 
psychische aandoeningen, daarna juist voorna-
melijk door lichamelijke aandoeningen (ArboNed, 
2015). Denk bij psychische oorzaken aan overspan-
nenheid, burn-out, depressie of een angststoornis. 
Uitval door lichamelijk klachten komt vooral voor 
bij mensen die fysieke arbeid verrichten zoals stra-
tenmakers, stukadoors of timmerlieden. Maar ook 
mensen met een zittend beroep kunnen lichame-
lijke klachten krijgen – van RSI tot aanhoudende 
rugklachten - die in sommige gevallen ook tot 
langdurige uitval leiden.

Werkgever

- Loonbetaling bij ziekteverzuim

-  Verlies van productiviteit als werknemer, ondanks ziekte, 

toch naar het werk gaat 

- Verzuimbegeleiding, arbodienstverlening en re-integratie

-  Kosten voor aanpassing van het werk en het eventueel 

treffen van voorzieningen op de werkvloer

- Kosten van vervanging of verschuiving van personeel

- Juridische en administratieve kosten

Werknemer

- Verlies aan tijd en kwaliteit van leven door ziekte

-  Kosten vanwege medische behandeling of aanpassingen 

die niet vergoed worden 

-  Salarisverlies, bij ziekte betaalt een werkgever minimaal 

70% van het loon gedurende 104 weken

-  Mogelijke financiële sanctie bij onvoldoende meewerken 

aan re-integratie

-  Kans op fors inkomstenverlies in WIA-periode,  

soms zelfs tot onder het sociaal minimum 

Tabel 1: Kostensoorten bij langdurig verzuim
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3. Preventietips

Langdurig ziekteverzuim van werknemers leidt 
zowel bij psychische als lichamelijk oorzaken tot 
hoge kosten voor de werkgever en heeft vaak grote 
impact op de bedrijfsvoering. Ook al dekt een 
verzuimverzekering deze kosten grotendeels in de 
eerste 104 weken, een werkgever wil natuurlijk 
graag dat (langdurig) ziekteverzuim helemaal 
niet plaatsvindt. Voorkomen is dan ook beter 
dan het verplicht moeten opstarten van profes-
sionele verzuimbegeleiding en/of een uitvoerig 
re-integratietraject. 

Lees hier 6 preventietips om (langdurig) ziektever-
zuim zoveel mogelijk te beperken:  

1 - Creëer een open bedrijfscultuur 
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers 
zich niet zou ziek melden als het werk boeiender 
zou zijn of als de werksfeer gewoon goed is (Aon 
Consulting, 2010). Toon dus betrokkenheid en 
spreek waardering uit naar uw werknemers. En 
creëer vooral een open cultuur waardoor geen 
onnodig hoge werkdruk of stress ontstaat.

2 - Stel een duidelijk verzuimprotocol op
Heldere regels over ziekteverzuim voorkomen 
dat werknemers zich op oneigenlijke gronden 
ziekmelden. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde 
‘verzuimdrempels’ op te werpen. Zo voorkomt 
het moeten indienen van een officieel verzoek tot 
aanvraag ziekteverlof dat werknemers zich even 
snel per sms kunnen ziekmelden. In het protocol 
staat vaak ook welke stappen de werkgever gaat 
zetten als er langdurig ziekteverzuim ontstaat. 
Hiermee weet ook de werknemer vooraf wat hem 
of haar te wachten staat.

3 - Maak ziekteverzuim bespreekbaar 
Zorg dat het ziekteverzuimprotocol met alle 
bijhorende regels en procedures voor iedereen 
toegankelijk is en bespreek het minimaal eens

per jaar in een teamoverleg. Ga daarnaast ook 
in gesprek met uw werknemers (en de eigen 
HR-adviseurs) om te achterhalen welke redenen 
vooral voor uitval zorgen binnen uw organisatie. 
Is het de werkplek, de hoge werkdruk of stijl van 
leidinggeven? Hierdoor krijgt u als werkgever meer 
inzicht en werknemers voelen zich ook vrijer om 
zelf het gesprek aan te gaan. 

4 - Houd rekening met werk-privé balans 
Stress vanuit de privé-situatie is een veelvoorko-
mende reden voor (langdurig) ziekteverzuim. 
Soms komen hier ook psychische klachten bij 
kijken. Bijvoorbeeld als iemand in een scheiding 
ligt, een kind ernstig ziek is of een ouder extra 
zorg nodig heeft. Toon als werkgever dus ook echt 
interesse in wat er thuis speelt en gun uw werk-
nemer dan ook de tijd om deze privézaken goed op 
te lossen.

5 - Faciliteer in gezonde werkplekken 
Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte 
staan, dat ergonomische computeraccessoires 
beschikbaar zijn en dat er voldoende frisse lucht 
is. Op www.arboportaal.nl is meer te lezen over 
de wettelijke voorschriften waaraan een gezonde 
en veilige werkplek moet voldoen. Ook voldoende 
(dag)licht en planten dragen bij aan een gezonde 
werksituatie.

6 - Herken de verzuimsignalen 
Veel ziekteverzuim is te voorkomen als het tijdig 
wordt gesignaleerd. Er zijn een aantal signalen 
die namelijk op dreigend verzuim kunnen duiden. 
Denk aan vermoeidheid of veranderd gedrag zoals 
zichtbare irritaties, slechtere prestaties of vaker 
te laat op het werk komen. Ook is het verstandig 
om meldingen over fysieke of psychische klachten 
zeker serieus te nemen. Daarnaast kunnen veran-
deringen in het privéleven een grote impact hebben 
op het goed kunnen functioneren op het werk.
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Regie op verzuim
Mocht er ondanks alle maatregelen toch (lang-
durig) ziekteverzuim ontstaan, dan is het 
raadzaam het verzuimprotocol ook strak te 
volgen. Daarnaast is het verstandig om de verant-
woordelijkheid niet volledig bij de bedrijfsarts of 
arbodienst neer te leggen. Het zelf regie houden als 
werkgever is namelijk essentieel omdat het bedrijf 
eindverantwoordelijk is. Een zogeheten casema-
nager aanwijzen die als gesprekspartner dient 
van de arts/arbodienst/UWV  blijkt heel effectief 
om de verzuimduur te verkorten. De aangestelde 
casemanager – bij voorkeur niet een (direct) 
leidinggevende van de zieke werknemer – is dan 
de dossiereigenaar, bewaakt de voortgang van het 
re-integratietraject en treedt indien nodig op als 
mediator. Hierbij dient de privacy van de werk-
nemer echter wel goed gewaarborgd te worden. Zo 
is het een casemanager niet toegestaan om medi-
sche gegevens van een zieke werknemer in te zien.  

Voorlichting 
Veel mensen die langdurig ziek zijn weten niet wat 
hen financieel te wachten staat als ze (gedeelte-
lijk) arbeidsongeschikt raken. Geef hierover als 
werkgever ook voldoende informatie, zodat uw 
werknemer niet onverwacht een inkomensval 
maakt. Vertel bijvoorbeeld op welke uitkeringen hij 
of zij mogelijk recht heeft, en vaak belangrijker: op 
welke waarschijnlijk niet? Zo heeft de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bepaald dat 
alleen mensen die voor ten minste 35% arbeidson-
geschikt zijn, recht hebben op een WIA-uitkering. 
Meer informatie is te vinden op:  
www.deltalloyd.nl/wia. Kortom: bereid uw 
langdurig zieke werknemer(s) ook goed voor 
door inzicht te verschaffen in hun (toekomstige) 
inkomen. 



Tot slot 

(Langdurig) ziekteverzuim behoort helaas tot de 
praktijk van elke organisatie. We hebben u daarom 
in deze white paper laten zien wat de omvang 
van langdurig ziekteverzuim in Nederland is, 
hoe hoog de gemiddelde kosten per dag zijn en 
hoeveel zorgen werkgevers zich hierover maken. 
Tevens hebben wij u enkele praktische handvatten 
aan gereikt, zodat u uw ziekteverzuim nog beter 
kunt minimaliseren. Mocht u meer over dit onder-
werp willen lezen of nog meer preventietips willen, 
ga dan naar de website van Delta Lloyd: 
www.deltalloyd.nl/ziekteverzuimverzekering


