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Voorwoord 

Begin 1991 benaderde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het 

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA en het Nederlands Instituut 

voor Praeventieve Gezondheidszorg NIPG/TNO met de vraag, of deze twee instituten 

in onderlinge samenwerking een korte studie konden verriditen naar de beschikbaarheid 

van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. 

Deze studie diende ter ondersteuning van de "Werkgroep Verbetering Statistische 

Informatie", waarvan het Ministerie van Sodale Zaken en Werkgdegenheid/DG Arbeid 

het voorzitterschap bekleedt. 

De studie zou zich dienen te richten op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten 

rond) verbredingen verdiepingvan statistische informatie, anderzijds de beleidsmatige 

behoefte aan zulke informatie bij sociale partners en overheid. Vervolgens zouden 

deze beide, te typeren als de "aanbodzijde" resp. de "vraag^jde" van de "informatie

markt", systematisch naast elkaar gelegd dienen te worden teneinde na te gaan waar 

zich knelpunten voordoen en waar mogelijkheden tot verbetering zijn aan te geven. 

De achtergrond van deze vraagstelling wordt in hoofdstuk 1 van dit rapport nader 

toegelicht. 

NIA en NIPG/TNO bleken bereid en in staat om een dergelijke studie, op grond waarvan 

de Werkgroep Verbetering Statistische Informatie haar eigen conclusies zou kunnen 

trekken, binnen korte tijd gezamenlijk uit te voeren. In april 1991 werd de studie ter 

hand genomen. 

Daar de looptijd slechts enige maanden kon bedragen, was alleen een vrij globale 

inventariserende studie haalbaar. Dit brengt mee dat aan de "aanbodzijde" van statistische 

informatie uitsluitend de belangrykste structurele, landdqke djfabronn^ zqn besdirevoi, 

aangraien die voor de vorming van het landelijk beleid de meest relevante zijn. Er 

bestaan daarnaast nog vele andere cijferbronnen met een meer beperkte reikwijdte 

naar tijd of plaats. Men denke bij voorbeeld aan grootschalige doch eenmalige survey-

studies, aan bedrijfstakgewijze of concem-gewijze registraties, of aan registratiesystemen 

in de (bedrijfs- en overige) gezondheidszorg; ongetwijfeld zou uit zulke bronnen nog 

aanvullende informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te putten zijn. 

Een zo veelomvattende beschrijving van bronnen, hoe nuttig ook, zou echter het kader 

van deze studie verre te buiten zijn gegaan. 



De auteurs van dit rapport hebben de samenwerking met de Werkgroep Verbetering 

Statistische Informatie, welke voor deze studie fungeerde als begeleidingscommissie, 

als goed en vruchtbaar ervaren. Graag danken wij de leden van deze Werkgroep voor 

de inbreng die zij hebben geleverd, zowel in vergaderingen als in gesprekken "en petit 

comité". Ook zeggen wij dank aan drs. B.J. Vrijhof voor de verzorging van de 

inventarisatie van verzuimregistratiesystemen. 

Wellicht ten overvloede: ondanks de betrokkenheid van bedoelde Werkgroep komt 

de tekst van dit rapport, indusief condusies en opties voor toekomstig beleid, uitsluitend 

voor rekening van de auteurs zelf. De Werkgroq) zal, mede aan de hand van dit rapport, 

met eigen voorstellen naar buiten treden. 

Amsterdam/Leiden, november 1991 

De auteurs 



1. Aanleiding en reikwijdte van deze studie 

1.1 Aanleiding 

Ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid vormen in Nederland reeds jarenlang 

een punt van grote aandacht. Het volume van langdurige arbeidsongeschiktheid 

(AAW/WAO) is sedert de inwerkingtreding van de WAO in 1967 zonder onderbreking 

stijgende geweest. Prognoses duiden erop dat, bij ongewijzigd beleid, in de nabije 

toekomst meer dan een miljoen personen een beroep zal gaan doen op een arbeidsonge

schiktheidsuitkering. Het ziekteverzuim heeft de laatste twintig jaar een minder recht

lijnige trend doorgemaakt, doch is na een daling begin jaren '80 sedert enige jaren 

weer stijgende. In internationaal verband bezien - hoe moeizaam de vergelijking met 

buitenlandse statistieken ook moge zijn - is de omvang van het Nederlandse ziekteveizuim 

hoog te noemen. 

Op 31 januari 1989 vond overleg plaats tussen het kabinet en de Stichting van de Arbeid 

over de ontwikkelingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen 

(Ziektewet, AAW/WAO, WAGW). Dit overleg resulteerde in de instelling van een 

Trq)artiete Werl^roq) VoIumd)deid Ari)eidsongesdiiktheidsr^elingen, waarin ovo-heid, 

werkgevers- en werknemersorganisaties plaats namen. De Tripartiete Werkgroq) deed 

op 20 oktober 1989 een interim-rapportage het licht zien, waarin een groot aantal 

aanbevelingen wordt gedaan op drie terreinen: 

- preventie van arbeidsongeschiktheid en bevordering van de kwaliteit van de arbeid; 

- vergroting van de financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de arbeids

ongeschiktheidsregelingen; 

- de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten in het arbeidsproces. 

Eén der eerste passages in de interim-rapportage op het punt van preventie betreft 

de uitbreiding en verdieping van statistische informatie. De betreffende passage luidt 

als volgt. 

Een bekmgiijk aspect van primaire [H-evende bOrefi het verkrijgm van een kwaUtaäef 

en kwantitatief vvdcht in de oonaken van arbeidstmgesdiikäieid Hiervoor äjn goede 

reffstmtie-systemen nodig, eventueel aangevuld met gerichte onderzoeksprojecten. 

Het belang van statistische informatie is gelegen in de signaalfunctie die deze heeft 



voorde risico's die de aard van het werk en de (fysieke) werkomstandigheden mee 

kunnen Inengeru Statistische gegevens versdiaffat indicaties over de met een bedrijfatak 

of bedrijfsgrootte verbonden risico's alsmede over de verzuimfrequentie en het 

verzuimgedrag van werknemers. 

De bestaande informatiebrormen laten, uit een oogpunt van jHeventie, slechts beperkte 

anafyses toe. 

Om deze reden is de tripartiete werkgroep van oordeel dat de informatiebronnen 

met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid - zowel op onder-

nemingsniveau als op bedrijfstakniveau - verbetering behoeven Wat het veradm 

betreft, bracht staatssecretaris De Graaf in zijn brief van 7juli 1988 aan de Stichting 

van de Arbeid reeds een gelijkluidertd kabinetsstandpunt naar voren De SER pleitte 

m 1982 ook reeds voor verbetering van de registratie. 

Aanbevolen wordt een werkgroep, bestaarule uit vertegenwoordigers van elk van 

de partijen (sociale partners en overheid) en met ondersteuning vanuit de 

uitvoeringsorganen sociale zekerheid, te belasten met de uitwerking van concrete 

voorstellen tot verbetering van de statistische informatie. 

Daarbij dient te worden bezien, op welke wijze de bestaande en in ontwikkeling 

zijnde registratiesystemen kunnen worden aangepast dan wel uitgebreid. 

De ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem wordt voorshands onnodig en 

ongewenst geacht. 

Op 5 maart 1990 werd het Kabinetsstandpunt ten aanzien van de interimrapportage 

van de Tripartiete Werkgroep geformuleerd. Daarin stelt het kabinet zich achter de 

aanbeveling om verbeteringen te bewerkstelligen van het kwalitatief en kwantitatief 

inzidit in de oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid, en stdt voor een werkgroep 

te belasten met de uitwerking van concrete voorstellen tot verbetering van de statistische 

informatie. 

De bedoelde "werkgroep verbetering statistische informatie" (verder te noemen WVSI) 

is in november 1990 met haar werkzaamheden gestart. Teneinde tot goed onderbouwde 

voorstellen te komen is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

in overleg met de werkgroep, opdracht gegeven tot het doen opstellen van een rapport 

betreffende vraag naar en aanbod van statistische informatie over verzuim en 
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arbeidsongeschiktheid. D ^ e opdracht is verstrekt aan het Nederlands Instituut voor 

Arbeidsomstandigheden NIA en het Nederlands Instituut voor Praeventieve 

Gezondheidszorg NIPG/TNO, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het NIA is 

gelegd. 

Het voor u liggende rapport bevat de resultaten van de inventarisatie die NIA en 

NIPG/TNO hebben verricht. De condusies die daaruit in dit rapport worden getrokken 

en de beleidsopties die worden genoemd komen uitsluitend voor rekening van de 

auteurs zelf, en geven niet noodzakelijkerwijs het standpunt weer van de WVSI. 

12 Afbakening van het werkterrein van deze studie 

De hoofddoelstelling van dit rapport is, vraag en aanbod van statistische informatie 

op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Op 

grond daarvan kan de mate van aansluiting tussen vragen onderling, tussen aanbieders 

onderling en tussen vraag en aanbod worden vastgesteld, van waaruit suggesties voor 

verbetering kunnen voortkomen. In dit hoofdstuk wordt deze algemene doelstelling 

op enkele punten toegelicht. 

- Deze studie betreft artieidsongeschäctiieid in brede zùi, dat wil zeggen zowel kortdurend 

ziekteverzuim als langdurende of blijvende arbeidsongeschiktheid. In de praktijk 

houdt dit in dat dit rapport ingaat op informatievoorziening betreffende zowel het 

Ziektewet-traject als het AAW/WAO-traject. 

- Een uitzondering op de breedte van dit rapport is, dat de WVSI de arbeidson

geschiktheid onder ambtenaren niet tot haar werkterrein heeft gerekend. 

Informatievoorziening over personen die niet onder het Ziektewet/WAO-regime 

vallen doch onder ARAR/ABP en aanverwante regelingen, komt in dit rapport 

daardoor niet aan de orde (met uitzondering van enige gegevens over onder

wijspersoneel en over AAW-cijfers). De auteurs betreuren deze inperking van het 

werkterrein, temeer daar bij de vragers van statistische informatie tevens behoefte 

bleek aan landelijke eenduidigheid en aan een brede reikwijdte van informatievoor

ziening. Zolang de informatievoorziening zich niet tevens uitstrekt over ca. 800.000 

ambtenaren, is van een werkelijk landelijk beeld geen sprake. 

- In de doelstelling van de werkgroep, zoals verwoord in het interimrapport van de 

TWVA, staat het begrip "preventie" voorop. Daarmee wordt gedoeld op het 



voorkomen van het ontstaan van arbeidsongeschiktheid, doorgaans aangeduid als 

primaire preventie. Voor beperking van het volume van arbeidsongeschiktheid is 

evenwel ook de uitstroom uit de betreffende regelingen sterk medebepalend. Een 

aantal leden van de WVSI hechtte er daarom belang aan, ook aspecten van de 

zogeheten secundaire en tertiaire preventie in dit rapport niet te veronachtzamen 

(waarmee in de praktijk wordt gedoeld op spoedige hervatting van eigen werk na 

ziekte, resp. reïntegratie in aangepast werk na arbeidsongeschiktheid). 

- In de doelstelling van de werkgroep is, in het verlengde van de aandacht voor primaire 

preventie, sprake van het kunnen vaststellen van risico's, bijvoorbeeld die welke 

samenhangen met de aard van het werk, de arbeidsomstandigheden, bedrijfstak 

of bedrijfsgrootte. Immers, om preventief beleid effectief te kunnen richten op 

groepen met hoge risico's moeten deze eerst in kaart gebracht zijn. 

Het bepalen van risico's stelt specifieke, hoge eisen aan de statistische informatie. 

Immers, men heeft daarvoor niet alleen over kenmerken van arbeidsongeschikten 

informatie nodig, maar tevens over de overeenkomstige kenmerken van de populatie 

waaruit zij voortkomen (de "population at risk"). Een risico is, rekenkundig gezien, 

een breuk; soms wordt dan ook van de "teller-gegevens" en de "noemer-gegevens" 

gesproken. De bottle-neck in de informatievoorziening betreft dan doorgaans niet 

de teller, maar de noemer. Zoals in hoofdstuk 2 zal blijken is dit overigens geen 

nieuwe constatering. 

- Mede gezien het vorige punt is bij het naspeuren van het informatie-aanbod (zie 

hoofdstuk 4) niet alleen gezocht in de sfeer van de sociale zekerheid, maar ook 

in andere steekproefsgewijze registraties c.q. geregeld terugkerende survey-

ondeizoeken, welke wellicht een verdere localisatie van risico's mogelijk maken. 

Voorts is bij het speuren naar informatie-aanbod niet zozeer de nadruk gelegd 

op gepubliceerde gegevens, maar op de achterliggende databronnen en -stromen. 

Immers, datgene wat wordt gepubliceerd vormt slechts een gedeelte van hetgeen 

in prindpe beschikbaar is; indien materiaal zoals dat momented wordt gepubliceerd 

onvoldoende wordt geacht als onderbouwing van preventief beleid (hetgeen gezien 

de instelling van de WVSI het geval is), lijkt het nuttig na te gaan of bestaande 

of binnenkort te verwachten bronnen niet reeds in de leemten kunnen voorzien, 

alvorens tot het aanboren van nieuwe bronnen wordt besloten. 

• Tenslotte zij er wellicht ten overvloede op gewezen dat een goede statistische 

informatievoorziening een aantal pragmatische aspecten heeft. Er mag niet gehed 
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worden voorbijgegaan aan beperkingen van technische, financide en organisatorische 

aard. Hoewel wij dit soort haalbaarheidsoverwegingen niet geheel voorop willen 

plaatsen zal in het slothoofdstuk toch worden herinnerd aan het feit dat bepaalde 

keuzemogelijkheden een prijskaartje hebben en een doelgerichte organisatiewijze, 

c.q. het vastleggen van verantwoordelijkheden vergen. Indien daaraan zou worden 

voorbijgegaan komt men eerder tot het inventariseren van wenselijkheden dan 

van mogelijkheden. Wellicht is dat één van de knelpunten geweest bij soortgelijke 

pogingen uit het verleden, die in hoofdstuk 2 kort in herinnering worden geroepen. 

Samengevat 

"Deze studie heeft betrekking op vraag naar en aanbod van statistische informatie 

ten aanzien van arbeidsongeschiktheid in brede zin (kort en lang, d.w.z. Ziektewet-

en WAO/AAW-traject), met uitzondering van de ambtenarenregelingen. Bruikbaarheid 

van informatie voor primaire preventie staat voorop, doch aspecten van secundaire 

en tertiaire preventie zijn niet buitengesloten. In het kader van de bepaling van risico's 

op arbeidsongeschiktheid wordt belang gehecht aan gegevens over de "population 

at risk" ("noemer-gegevens"), welke doorgaans de bottle-neck vormen. Tenslotte zal 

in dit rapport niet geheel worden voorbijgegaan aan pragmatische aspecten zoals 

technische, financiële en organisatorische randvoorwaarden. 

1 3 Opbouw van dit rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkde pogingen die reeds in het verleden zijn gedaan 

om tot verbetering van de statistische informatie op dit terrein te komen. De toenmalige 

gang van zaken kan wellicht leerzaam zijn voor de huidige poging. 

In hoofdstuk 3 wordt de vraagzijde naar informatie in kaart gebracht: welke wensen 

leven er aan beleidszijde ten aanzien van de informatievoorziening? 

Hoofdstuk 4 beschrijft het aanbod aan informatie zoals dat in diverse gegevensbestanden 

is te vinden. Daarbij worden ook enkele te verwachten ontwikkelingen gesignaleerd. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een vergelijking tussen vraag en aanbod getrokken, 

en worden enige keuzemomenten en beleidsopties voorgelegd. 
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2. Enkele historische feiten op registratiegebied 

2.1 Inleiding 

Tenminste een drietal activiteiten uit de laatste decennia is vermddenswaard in verband 

met het inzicht in en het denken over de huidige registratie-problematiek op het gebied 

van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Er wordt hierbij ten eerste gedoeld op 

het rapport van de, door de bewindslieden van Sociale Zaken ingestelde, ambtelijke 

projectgroep 'Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid' uit 1979 (de 

commissie-Lamers). Daarnaast kan gewezen worden op de werkzaamheden van de 

sub-commissie 'Statistiek Ziekteverzuim' van de SVr-commissie 'Bestudering ontwik

keling Ziekteverzuim'. Tenslotte is vermeldenswaard het werk van de Werkgroep 

Statistiek van de Commissie Administratief-Tedmische Kwesties (ATK) van de Sodale 

Verzekeringsraad, die zich sinds medio 1989 met de realisatie van statistische informatie 

over de Ziektewet/WAO/AAW/WW/TW en verzekerden bezig houdt. 

2 2 Het interunrapport 'Organisatie van de beheersing van de sociale zekerhdd' 

In het interimrapport 'Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid', in 

mei 1979 door Staatssecretaris De Graaf aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede 

Kamer-stuk 15594, nrs 1-2) gaat paragraaf 7.6 (p. 69-72) over de informatie

verstrekkende functie van de uitvoeringsorganisaties. 

Het rapport onderscheidt een traditionele en een moderne opvatting van informatie

verzameling en -verstrekking. Hieronder volgen een aantal passages uit het rapport 

uit 1979 over deze materie. 

In de traditionele opvatting vormt het beschikbaar komen van de mformatie m feite 

een onderdeel van een zuiver administratief proces. Het wordt gezien als een afgeleide 

daarvan De vorm van administreren bepaalt de vorm en de omvangvande besdiikbare 

informatie. 

Dat leidt er o.a, toe dat bij een wijzipng in de administratieve verwerking -hetzij 

autonoom, hetzij als gevolg van gewijzigde regelingen of uitvoeringsorganisatie -de 

continuïteit in de infonnatiestroom niet gewaarborgd is. 

(...) 

Bij het grote aantal regelingen en uitvoeringsorganen heeft deze wijze van benaderen 

ook tot gevolg dat een koppeling van informatie over de éne regeling met die over een 
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andere regeling vrijwel niet valt te maken Datzelfde geldt voor een ko^Kling met gegevens 

opandere beleidsterreinen. Ieder hanteert immers eigen indelingen en bepaalt zelf welke 

gegevens voor eigen gebruik van belang worden geacht. 

(...) 

Tenslotte heeft de beschiicbare informatie een duidelijk statistisch karakter. Slechts 

die gegevens zijn in de vorm van statistische overdchten beschikbaar waaraan in het 

verleden behoefte bleek Voor zover niet in statistische overzichten vastgelegd is het 

materiaal niet meer beschikbaar of nauwelijks toegemkeliJkOokvraagt een aanpassing 

aan nieuwe wensen ten aanzien van informatie een lange periode van voorbereiding. 

(...) 

Nu geleidelijk de overtuiging veld wint dat de informerende functie zowel voor een 

individu-gerichte begeleiding als voor een terugkoppeling van uitvoering rtaar beleid 

onrrtisbaaris, wordt op verschillende Jrontai aan een verbeteringvan de informatiestromen 

gewerkt Opgerrierktdiera te worden dat het traditionele denken over infornwtievoorziening 

mede werd bepaald door de beperkingen van de beschikbare apparatuur. Thans ligt 

daar veel minder een belemmering. 

(...) 

De reeds in gang gezette verbetering van de informatiesystemen komt niet alleen tot 

uitdrukking in de verbetering en uitbreiding van afzonderlijke statistieken, zoals de 

WA O/AA W-statistiek, de statistiek van de Algemene Bijstandswet etc. nuuw blijkt ook 

uit het meer gestructareerde overleg over de opzet van de informatie in o.a. de 

Adviescommissie voor Statistieken voor de Sociale Zekerheid van het CBS en het 

overlegorgaan Centrale Personenregfstratie Sociale Verzekeringen. 

Een nieuw infomuitiesysteem zal vooral aan twee eisen moeten voldoen: 

- samenhangen moeten duidelijk naar voren kunnen komen; 

- behalve op uitvoeringsinformatie, inclusief managemmt-informatie, moet het systeem 

zgn ingesteld op beleidsinformatie. 

Uit beide eisen vloeit een systeem voort met andere kanüderistieken dan het huidige, 

namelijk: 

- met voldoende continuïteit; 

- met mogelijkheden tot interne en externe koppeling; 

- flexibel van opzet 
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In het huidige systeem zitten twee belemmeringen om aan deze karakteristieken te kunnen 

voldoen: 

- er is in het algemeen sprake van gevalsadministratie in plaats van persoonsad-

ministratie; 

- slechts de gegevens die in statistische overzichten worden vastgelegd zijn büjvend 

en snel toegankelijk 

Beide belemmeringen zullen moeten worden weggenomen Slechts door de nadruk 

te leggen op de persoon als ordeningscriterium wordt koppeling mogelijk, is continuïteit 

gegarandeerdenzijnsnelleaanpassingenvanhetsysteemmogelijk Gemeenschappelijk 

in alle regelingen en facetten daarvan is immers het individu, dat verzekerd is, uitke

ringen en voorzieningen krijgt en bepaalde voor de begeleiding relevante kenmerken 

heeft. 

(...) 

De traditionele opvatting over de inhoud van de informerende functie uit zich ook in 

de organisatie van de informatie. Het zijn de afzonderiijke uitvoeringsorganen die ieder 

voor him eigen terrein en als bijprodukt vim hun arulere functies statistische gegevens 

verzamelen en beschikbaar steuert Wel is er de laatste Jaren vooral vanuit het secretariaat 

van de SVR in samenwerking met de uitvoeringsorganen naar gestreefd meer statistische 

informatie te verschaffen dan de lütvoeringsorgemen voor het eigen administratieve 

proces nodig hadden. De al genoemde verbetering van de statistieken over de 

arbeidsongeschiktheidsregelingen is daarvan o.a. het resultaat. Een belangrijke impuls 

tot een doorbraak in het denken over de organisatie van de informatie is gegeven door 

de Externe Commissie van Deskundigen van de SER (COMED). 

(-) 

De organisatie van de informatie staat eveneens ter discussie in het Overlegorgaan 

CentralePersonervegistratieSocialeVerzekering.Vanuitzoweldeuitvoeringstechni5che 

aspecten als vanuit de behoefte aan beleidsinformatie wordt daar de mogelijkheid en 

wenselijkheid van een persoonsgebonden informatiesysteem onderzocht Het trekken 

van definitieve conclusies wordt in dit overleg echter bemoeilijkt, omdat een 

persoonsgebonden informatiesysteem een drastische wijziging van de bestaande 

administratieve processen inhoudt en de uiteindelijke beslissing van de uitvoering dan 

ook in belangrijke mate wordt bepaald door de kosten-batenanafyse. Voor de 

beleidsinformatieve kant, waarvoor een persoonsgebonden administratie een vrijwel 

onmisbaarinstrument is, is een dergelijke kosten-batenanafyse echter niet of nauwelijks 

temaken. In hetlichtvan de beschreven ontwikkelingen in het denken over de gewenste 
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inhoud van de informerende functie is de totstandkoming van een persoonsgebonden 

informatiesysteem echter onontkoombaar. Naar de mening van de projectgroep zijn 

daarvoorvoldoende argumenten aangevoerd Niet langermagde uitvoeringstechnische 

invalshoek het belang van voldoeruie beleidsinformatie blijven overschaduwen. 

Tot zover het interimrapport over de organisatie van de beheersing van de sociale 

zekerheid uit 1979. 

2 3 Het rapport van de SVr-commissie 'Bestudering Ontwikkeling 

Ziekteverzuim' 

De door de SVr in 1969 ingestelde commissie 'Bestudering Ontwikkeling Ziekteverzuim' 

(de commissie BOZ, onder leiding van professor Muntendam) bracht in 1972 haar 

interim-rapport uit en in 1981 haar eindverslag. In 1971 werd de sul>commissie 'Statistiek 

Ziekteverzuim' geïnstalleerd, onder meer bestaande uit medewerkers van de SVr, 

het GAK, het NIPG/TNO, Philips en de PTT. 

Het eindverslag van de commissie Muntendam uit 1981 zegt op pagina 6 en 7 het 

volgende over de werkzaamheden op het gebied van de statistiek ziekteverzuim: 

Aan deze subcommissie werd de taak opgedragen "statistische aspecten van het 

verzuimprobleem te bestuderen". Na enige besprekingen werd besloten een werkgroep 

in het leven te roepen die tot taak kreeg "een nieuwe doelmatige verzuimstatistiek voor 

te bereiden 

DezewerkffX)q)fornudeerdedevolgendedoelsteUir^envooreenintegraleverzuirristatistiek: 

A. zij dienen een onderdeel te vormen van de financiële verantwoording van de sodale 

verzekeringswetten; 

B. zij dienen een betrouwbaar inzicht te geven in de mate van ziekteverzuim in het 

Nederlandse bedrijfsleven; 

C. zij dienen de basis-informatie te verschaffen opgrond waarvan toegespitst oruierzoek 

kan worden gehouden 

Vervolgens boog de commissie zich over de vraag welke gegevens in zo'n statistiek 

opgenomen zouden moeten worden Deze discussie liep echter vast, toen bleek dat 

de informatie waarover de BVen beschikken rUet de gewenste relatie tussen de gegevens 

van de totale groep Ziektewet-verzekerden endeinde verzuimregistmtie opgenomen 

gegevens zou kunnen leveren 
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Contacten met het CBS betreffende het halffaarüjks loononderzoek leerden echter dat 

ook dit hulpmiddel geen sluitend beeld van de "population at risk" opleverde". 

En op pagina 17 zegt het eindverslag van de commissie-BOZ over de statistische 

problematiek: 

De Commissie BOZ is van mening dat het een verantwoordelijkheid van de SVR is 

te bevorderen dat de technische uitwerking van integrale statistische waarneming van 

de verzekerdenpopulatie ter handwordt genomen, aangezien de SVR mede verantwoor

delijkhad draagt voor de statistische informatiestromen betreffende de sodale zekerhad 

Vanuit deze verantwoordelijkheid zal de SVR moeten bepalen in hoeverre hier een 

eigen uitvoerende taak ligt voor de SVR Met ncane de Stichting CCOZ werd in de 

Commissie BOZ genoemd als instelling welke geëigerul zou kurmen zijn voor het 

uitvoeren van de opdracht. 

2.4 De Werkgroep Statistiek van de SVr-commissie Administratief-Technische 

Kwesties (ATK) 

Voor de minister van Sociale Zaken en Werkgdegenheid is de Sociale Verzekeringsraad 

de eerst aangewezen advies-instantie, als het om registratie-technische problemen 

gaat. Dit moge o.a. blijken uit het advies van de SVr aan het ministerie betreffende 

het verzamelen en ter beschikking stellen van relevante gegevens teneinde te kunnen 

komen tot de signalering van structurele oorzaken van arbeidsongeschiktheid (Advies 

nr. 85/28 van de Sociale Verzekeringsraad, augustus 1985). 

Van oudsher wordt in de ATK (de Commissie Administratief-Technische Kwesties) 

van de SVr vastgesteld, welke gegevens opgenomen worden in de Jaarverslagen e.d. 

van de Bedrijfsverenigingen. 

Sinds 1985 - bij de voorbereiding van de stelselherziening sociale verzekeringen -

wordt door de SVr meer e?q)lidet aandacht besteed aan de registratie-technische kanten 

van de diverse onder de raad vallende verzekeringen. Sinds 1989, na een aantal 

statistische werkgroepen, gebeurt dit in de vorm van een werkgroep Statistiek van 

de Commissie ATK (Administratief-Technische Kwesties). In die werkgroq) participe

ren de Bedrijfsverenigingen, de GMD, het ABP, het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgdegenheid en het CBS. Het huidige NARCIS-project (NARCIS = Nieuwbouw 

AAW/WAO Reguliere Cijfermatige Informatie Stromen) over de verbetering van 
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de statistische informatie met betrekking tot de AAW/WAO, is voortgekomen uit 

en is gerelateerd aan de bedoelde werkgroep. 

Op dit moment houdt de Werkgroep Statistiek zich bezig met het beoordelen, verbeteren 

of vernieuwen van statistische gegevens met betrekking tot (naast de AAW/WAO) 

de Ziektewet, WW, TW en verzekerden-administratie (VZA). 

2.5 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat aandacht voor het onderwerp registratie en informatie 

van sociale zekerheidsgegevens (waaronder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) 

niet van recente datum is, dat de problemen 10 à 15 jaar geleden in globale zin reeds 

in kaart zijn gebracht, maar ook dat veranderingen op onderhavig gebied blijkbaar 

slechts met kleine stappen plaats (kunnen) vinden (hoewel op dit moment een grote 

sprong voorwaarts gemaakt lijkt te gaan worden met de NARCIS, de nieuwbouw van 

de AAW/WAO in informatie-technische zin, door gebruik te gaan maken van het 

Sofi-nummer). 

Eind-verantwoordelijk voor de registratie- en informatie-problematiek op het gebied 

van de sociale zekerheid in ons land is uiteraard de minister van SoZaWe. Veel van 

de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op dit gebied is evenwel gedelegeerd aan de 

Sociale Verzekeringsraad. Naast het ministerie en de SVr zijn er nog een aantal andere 

instanties (het GAK, de GMD, het ABP, de Bedrijfsverenigingen, het CBS) die zich 

eveneens qualitate qua met deze materie bezig houden. 

Dat de ontwikkdingen op het gebied van registratie en informatie minder snd verlopen 

dan door sommigen wordt gewenst, heeft deels technische achtergronden (de 

uitvoeringspraktijk levert meestal niet de gewenste, onberispelijke, snel te verwerken 

data; ook automatiseringsperikelen spelen een rol). Daarnaast behoort de registra

tie- en informatie-problematiek (althans in het verleden) niet tot de prioriteiten van 

de genoemde instanties. Het feit ook dat al de genoemde instanties inhoudelijke en 

financiële afwegingen moeten maken op dit terrein, alvorens zij maatregelen kunnen 

fiatteren en oplossingen voor de ervaren statistisdie en registratie-teduiisdie problemen 

biimen bereik komen, lijkt een derde oorzaak te zijn van de geschetste lan^aam-lopende 

ontwikkelingen. 
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3. De vraagzgde: wensen van overheid en sociale partners 

3.1 Inleiding: geïnterviewden en gestelde vragen 

Teneinde de vraagzijde ten aanzien van statistische informatievoorziening over ar

beidsongeschiktheid in kaart te brengen zijn gesprekken gevoerd met drie medewerkers 

van het DG Arbeid (DGA) en met twee medewerkers van het DG Sociale 21ekerheid 

(DGSZ) van het ministerie van SoZaWe. Voorts is er een schriftelijk standpunt 

ontvangen van een medewerker van het DG Algemene Beleidsaangelegenheden 

(DGABA) van hetzelfde ministerie. Tenslotte zijn er twee interviews gehouden met 

resp. vijf vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (FNV, CNV, VMHP) en 

twee vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (VNO en NCW). In totaal hebben 

zich dus 13 personen over de informatie-vraag uitgesproken. 

De interviews hebben plaats gevonden in de maand mei 1991. 

De geïnterviewden hebben, voorafgaand aan de gesprekken, een basis-notitie 

toegezonden gekregen (zie bijlage 1 achterin dit rapport) die mede als leidraad voor 

de interviews diende. 

De zeven hoofdpunten die tijdens de interviews aan de orde zijn gesteld waren: 

* de thans gebruikte informatiebronnen met hun ervaren sterke/zwakke punten; 

* het belang van primaire, secundaire en tertiaire preventie in het huidige beleid; 

* de functie van de gezochte informatie voor het huidige beleid; 

* het luveau van de gezochte informatie (mate van "globaalheid" of gedetailleerdheid); 

* welke inhoudelijke verbeteringen/uitbreidingen in de informatie zijn in concreto 

gewenst (zie paragraaf 3.3.1, tabel 3.1); 

* de instantie(s) die belast zouden moeten worden met de informatie-voorziening; 

* de kosten die daarmee gemoeid zijn en wie deze kosten zou moeten dragen. 

Zoals verderop zal blijken, zijn door de geïnterviewde groeperingen ook nog andere 

relevante punten naar voren gebracht. 

In dit hoofdstuk wordt eerst nagegaan welke wensen er in algemene zin aan vraagzijde 

leven ten aanzien van (verbetering van) statistische informatie over arbddsongesdiiktheid 

(paragraaf 3.2). Daarna wordt de lijst van meer specifieke kenmerken van de arbeid, 

de werknemer en het bedrijf besproken welke men van belang zou kunnen achten 

in het kader van deze informatievoorziening (paragraaf 3.3). 
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3 2 Algemene wensen en meningen ten aanzien van de informatievoorziening 

In deze paragraaf wordt beschreven welke algemene wensen en meningen er bij de 

vijf geüiterviewde instanties leven ten aanzien van het stelsd van informatievoorziening 

in het algemeen, zowel wat betreft de huidige situatie als wat betreft mogelijke 

verbeteringen daarin. De ene instantie was uitvoeriger in zijn antwoorden op de gestdde 

vragen toelichting en commentaar dan de andere. Hieronder zal gepoogd worden 

één en ander kort en bondig samen te vatten. 

3.2.1 Directoraat-Generaal van de Arbeid (DGA) 

De volgende punten zijn naar de mening van DGA van groot belang bij een (verbeterde) 

informatie-voorziening: 

* De informatie moet betrekking hebben op het boven-bedrijfsniveau; informatie over 

afzonderlijke bedrijven heeft géén prioriteit; 

* De functie van de gewenste verzuimgegevens voor het DGA-bdeid, heeft volgens 

de drie DGA-vertegenwoordigers eigenlijk alleen betrekking opprirruiirepreventie 

(bij de WAGW zou men nog wd van tertiaire preventie kunnen spreken). Meer 

in concreto zijn de verzuimgegevens primair van belang voor prioriteitsstelling of 

probleem-localisering (op welke risico-groep dient het beleid zich te richten?) en 

secundair voor het volgen van ontwikkelingen en het kunnen evalueren van onder 

meer eigen beleid. 

* Een eerste wens van DGA is dat de toegankelijkheid van gegevens voor derden 

versterkt wordt; op dit moment is de toegankelijkheid van gegevens een groot 

probleem. Men moet er expliciet - bij verschillende instanties - naar zoeken om 

de gewenste gegevens (soms) te vinden. Het CBS zou in deze verbetering van de 

toegankelijkheid een essentiële positie kunnen innemen, hetgeen tot nu toe echter 

niet het geval is. 

* Naast toegankelijkheidsverbetering, is bundeling en samenwerking nodig tussen de 

producenten van verzuimcijfers. Dit geldt men name voor de verplicht aan de 

Ziektewet gekoppdde gegevens (daar vallen gegevens van het NIA, het NIPG/TNO 

en het GAK/ZRS dus niet onder). DG Arbeid is van mening dat SVR, GAK en 

de BV'en met 'één cijfer' naar buiten moeten komen. Overigens vindt DGA ook 

dat de 'tweede lijn' (NIA, NIPG en GAK/ZRS) zou dienen samen te werken met 

hun meer actuele steekproef-systemen. Het DGA acht een steekproefsysteem met 

een ruim aantal additionele bedrijfs- en persoonsgegevens (zoals het NIA dit tot 
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eind van dit jaar zal onderhouden) zeer aantrekkelijk. Een 'NIA-systeem' zou echter 

verbeterd dienen te worden wat betreft representativiteit en CBS-systematiek (zie 

verderop). 

Een derde wens van DG Arbeid (naast toegankelijkheidsverbetering en bundeling/ 

samenwerking) heeft betrekking op de compatibUitdt van de gq)roduceerde verzuim

gegevens met de CBS-beroepen- en bedrijftiruleling. Veel van de gegevens die DG 

Arbeid, maar ook andere DG's binnen het ministerie, gebruiken voor het beleid 

zijn afkomstig van het CBS of zijn afgestemd op de CBS-beroq)en- en bedrijfsindeling. 

Het eigen DGA-beleid is ook meer en meer op bedrijfstak/klasse gericht. 

Verzuimgegevens zouden via de CBS-sleutd gekoppdd moeten kunnen worden 

met andere bedrijfsgegevens. 

De vierde wens van DG Arbeid is, mede met het oog op de kosten van de registratie, 

dat bij deveizameAmgvangegsv&asondersdieidgemaaktwordtinkorteverziürr^evallen 

(tot 4 of 6 weken) en langere gevallen. DGA is van mening, dat de vraag om additionde 

informatie (naast verzuim), gelimiteerd moet worden. Bij alle gevallen (korte en 

langere) zouden de verzuim-indices verzuimpercentage, -frequentie, en -duur 

verzameld dienen te worden, alsmede of het om een bedrijfsongeval ging of niet. 

Bij de gevallen van minimaal 4 tot 6 weken zou de diagnose beschikbaar dienen 

te zijn (waaronder beroepsziekte en zwangerschap). In alle gevallen zouden voorts 

de volgende zes additionele gegevens verzameld moeten worden: aard bedrijf (4-

djferige CBS-SBI-Standaard bedrijfsindeling-code), BV-riskx)groep, grootte bedrijf 

(ook volgens CBS-indeling), verzekeringsvorm voor de Ziektewet, leeftijd en geslacht 

werknemer. Voor de langere gevallen alleen kunnen nog de volgende vijf gegevens 

verzameld worden: beroep werknemer (volgens de CBS-indding), een nog te bq)alen 

werkomstandigheden-gegeven, een werktijden-gegeven, een dienstjaren/arbeidsver

leden-gegeven, en tenslotte het bedrijfsgegeven of er al dan niet BGZ (bedrijfsge

zondheidszorg) beschikbaar is. Bij de langere gevallen zou de verzekeringsarts een 

rol kunnen spelen in de verzameling van de benodigde gegevens. 

De vijfde beleidswens heeft betrekking op de reikwijdte van de verzuimgegevens. 

Een grote handicap van de huidige systemen is, dat veelal de gegevens van de eigen

risico dragende bedrijven en afdelingskassen ontbreken, terwijl dit meestal de grotere, 

sterkere bedrijven zijn, die bovendien vaak voorloper zijn in verzuim- en andersoortig 

beleid. Het is dus nadelig voor het beleid dat daarvan veelal de gegevens ontbreken. 

De zesde DGA-wens betreft de gebrekkige actualiteit van de thans beschikbare 
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verzuimgegevens van de sociale zekerheidsinstanties. Getracht zou dienen te worden 

de 'time-lag' terug te brengen tot circa 3 maanden, anders zijn de gegevens voor 

het beleid slechts beperkt of niet bruikbaar. Als het gaat om de actualiteit van de 

gegevens moet waarschijnlijk de aandacht gericht worden op GAK/ZRS, NIA en 

NIPG/TNO. De vraag is, in hoeverre het GAK, de BVen en de SVR enige actualiteit 

in hun cijfers kunnen leggen. 

* Tenslotte is een beleidsbehoefte dat er een koppeling tot stand gebracht wordt 

tussen de verzuimgegevens enerzijds en de VZA (Verzekerden administratie) en het 

IMF (Informatiesysteem Medische Functie van het GAK, zie de beschrijving van 

dit systeem in hoofdstuk 4) anderzijds. 

• Het onderwerp kosten van toegankelijke, duidelijke en actuele informatievoorziening 

over verzuim en arbeidsongeschikthdd is in het gesprek met de DGA-vertegenwoor

digers niet aan de orde gekomen. 

3.12 Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (DGSZ) 

DGSZ heeft meer interesses op het vlak van de secundaire en tertiaire preventie dan 

op dat van de primaire preventie. Het heeft enkele praktische beleidsdoelen, namelijk 

het traditionele doel van het volgen van de financiële ontwikkelingen onder meer 

ten behoeve van de premiedruk-evaluatie, en het nieuwere doel dat te maken heeft 

met de knelpunten/zwaartepunten/effecten van het volumebeleid. 

De informatie-hiaten van DGSZ zitten voornamelijk in het volumebeleid (bijv. waar 

zitten de knelpunten, welke maatregelen werken?), omdat die benodigde informatie 

buiten het traditionele terrein ligt van de uitkeringsinstanties. DGSZ gebruikt op dit 

moment voornamelijk de SVr-statistieken; soms ontleent men direct informatie aan 

BVen of aan hun administraties; incidenteel wordt meer actuele informatie ontleend 

aan bijv. de NiA-statistiek. 

Op dit moment constateert DGSZ dat meerdere instanties gegevens in de publiciteit 

brengen zonder exact aan te geven waarop deze gegevens betrekking hebben. Dit 

kan bij buitenstaanders tot verwarring leiden, hetgeen zoveel mogelijk dient te worden 

voorkomen. 

Informatie die DGSZ van belang acht voor het volumebeleid (meer op meso-niveau, 

o.a ter localisering van knelpunten, etc), zou geleverd kunnen worden door de SVR, 
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maar ook door het GAK, de BV'en eventueel het NIA en andere onderzoeksbureaus. 

Hierbij dient de uniformiteit van de informatie uit de verschillende informatiebronnen 

in het oog te worden gehouden. In dit verband wordt opgemerkt dat de huidige 

informatiestroom van de BVen naar de SVr wordt geregeld door middel van circulaires. 

Uit navraag bij de BVen blijkt echter dat zij meer gegevens beschikbaar hebben. Op 

ad-hoc basis wordt in een aantal gevallen deze informatie door de BV'en aan DGSZ 

geleverd. In zijn algemeenheid merkt DGSZ op dat het zinvol zou zijn bij de BV'en 

na te gaan welke (structurele) informatie, buiten de circulaire om, beschikbaar is. 

Op welke manier deze informatie voor externe gebruikers beschikbaar kan worden 

gesteld, zullen nadere afspraken met BV'en dienen te worden gemaakt, eventueel 

door aanpassing van de circulaires. Hierbij zouden beheers- en kostena^Kcten eveneens 

een rol kunnen spelen. Over deze a^ecten worden op dit moment door de gemterviewde 

vertegenwoordigers van DGSZ geen uitspraken gedaan. 

Door DGSZ wordt aangegeven dat de VZA en het nieuwbouwproject NARCIS van 

de SVr een rol kunnen spelen in de verbetering van de verzuimregistratie. In dit verband 

wordt het volgende opgemerkt. De VZA bevindt zich nog in een opbouwfase, die 

meer tijd in beslag neemt dan vooraf was voorzien. Hierdoor is, voorzover nu kan 

worden overzien, de huidige waarde van de VZA voor statistische doeleinden op dit 

moment minder groot dan aanvankelijk werd verwacht. 

Het huidige NARCIS-project zal in tegenstelling tot de huidige gevalsinformatie 

betrekking hebben op gegevens op persoonsniveau, waardoor koppeling van meerdere 

achtergrondkenmerken mogelijk wordt, hetgeen door DGSZ wordt gewaardeerd. In 

tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet zijn echter een aantal aanpassingen 

doorgevoerd, onder meer naar aanleiding van uitvoeringstechnische overwegingen. 

Hierdoor zal de informatiewaarde van NARCIS minder groot zijn dan oorspronkelijk 

werd beoogd. Door DGSZ wordt aangegeven dat men dit teleurstellend vindt. Zo 

zal in de huidige opzet informatie ontbreken met betrekking tot de (vroegere) 

werksituatie van de betrokkenen en is het oorspronkelijk idee om een integraal bestand 

bij de SVr op te bouwen vervangen door een voorstel om het bestand te baseren op 

een 10% steekproef. In de experimentele periode zal moeten worden bezien of met 

deze opzet ook voldaan kan worden aan de meer specifieke ad-hoc wensen van DGSZ 

(bdeids- en/of kamervragen) die soms betrekking hebben op relatief kleine doelgroq)en. 
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Deze kanttekeningen doen echter niets af van het feit dat met het NARCIS-project 

een grote stap voorwaarts wordt gezet in het proces van verbetering van de statistische 

informatievoorziening met betrekking tot AAW/WAO. 

3.Z3 Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden (DGABA) 

Van het DGABA van het ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen is een 

schriftelijke standpuntbepaling betreffende onderhavige materie beschikbaar, alsmede 

de concrete prioriteitsbepalingen inzake de aspecten die in de informatievoorziening 

moeten worden betrokken (zie tabel 3.1, paragraaf 3.3). 

DGABA wenst de aandacht te vestigen op het belang van het registreren van de 

arbeidsmarictkenmerken van de betrokken werknemers, in verband met de ar-

beidsongeschiktheids- en de reïntegratieproblematiek. 

Onder arbeidsmarkt-kenmerken bij arbeidsongeschiktheidsinstroom/uitstroom worden 

verstaan: werkt men nog (gedeeltelijk)? zo ja, hoeved uren? wat is het arbeidsongeschikt-

heidq)ercentage? wat is de werkloosheidcomponent? De prioriteitsaq)ecten die DGABA 

in voorgaande tabel heeft aangegeven betroffen dan ook vooral (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheidsgevallen. Ook DGABA pleit voor aansluiting bij de CBS-

systematiek (zie DGA). 

3.2.4 Werknemerszijde (FNV/CNV/VMHP) 

* De vijf betrokken vakbondsvertegenwoordigers geven te kennen voorkeur te hebben 

voor informatievoorziening die zowel bruikbaar is voor de ontwikkeling van een 

bedrijfsbeleid ter preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, als voor 

de totstandkomingvan oeabeleidopsupra-bedrijfsniveau (nationaal- en bedrijfstak

niveau). 

* De daartoe benodigde gegevens zouden gdeverd moeten worden door de bedrijven, 

en beheerd moeten worden door de bedrijfsvereitigingen. 

* Hierbij zou wel extra aandacht besteed moeten worden aan de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de gegevens, bijvoorbeeld voor BGD'en en voor onder

zoeksinstellingen als het NIPG/TNO en het NIA. 

* Ten aanzien van gegevens over de kenmerken van de arbeidssituatie van de 

werknemer wordt voorgesteld naast een informatiei^steem met betrekking tot verzuim 
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en arbeidsongeschiktheid een "verzamelbestand'van PBGO-gegevens^ op te zetten. 

Dit zou gebruikt kunnen worden om de specifieke kenmerken van de werkomstan

digheden in de diverse beroepen (en bedrijven) vast te kunnen stellen (vergelijk 

de onlangs verschenen "Atlas gezondheid en werkbeleving naar broep" (Broersma 

e.a., 1991). Het zal daarbij wel noodzakelijk moeten zijn om de informatie van 

beide ̂ temen (verzuim en arbeidsongeschiktheid re^ . PBGO) aan elkaar te kunnen 

koppelen, bijvoorbeeld door een vergelijkbare codering van beroep en bedrijf. 

Wat betreft de gezochte informatie wordt nog opgemerkt dat er informatie-behoefte 

is met betrekking tot artikel 57, 57a en 58 van de AAW en artikel 33/44 van de 

AAW/WAO, welke handelen over de reïntegratie-activiteiten. 

3.15 Werkgeverszijde (VNO en NCW) 

* De twee vertegenwoordigers van VNO en NCW zijn van mening dat er voor hun 

beleidsdoeleinden voldoende gegevens in Nederland beschikbaar zijn, maar dat ze 

nietvoldoendeop eUcaar aangesloten zijn (onder ander omdat ze veelal verschillende 

berekenings- en andere grondslagen hanteren voor hun cijfers), waardoor er de 

laatste jaren meer en meer verwarring is ontstaan over de hoogte van het verzuim 

in Nederland. Daar zou verandering in dienen te komen, is hun mening. Wellicht 

ook zijn er te veel, verschillende bronnen. 

* Het voorgaande impliceert ook dat de werkgeversorganisaties van mening zijn dat 

er niet nog méér gegevens van de bedrijven in ons land gevraagd moeten worden. 

De kosten die thans verbonden zijn aan de oplevering van de gevraagde data zijn 

reeds hoog genoeg. 

* Naast het probleem van de verwarring rond de landelijke cijfers en het kosten-

probleem, is er het derde probleem dat vele gegevens niet up-to-date zijn. De wens 

van de werkgevers is, elke drie maanden inzicht in de recente 'landelijke' ontwikke

lingen te hebben. Hierdoor zijn trends (stijging en dalingvan cijfers) goed te volgen. 

* Wat betreft de inhoud vcui gewenste informatie over ziekteverzuim en arbeids

ongeschiktheid is de wens voornamelijk tweeledig: a) dat uit de informatie duidelijk 

wordt, welke de kosten zijn die met het verzuim gepaard gaan, zowel in termen 

van premies als in termen van uitkeringen; vandaar ook dat de invalshoek 'risicogroq)' 

binnen een BV van belang wordt geacht; b) dat eruit is op te maken in hoeverre 

Gegevens verzameld bij het Periodiek BedrijfsGezondheidskundig Onderzoek (zie o.a. 
Van Putten & Marcelissen, 1989). 
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het ziekteverzuim een 'risque professionel' (met het werk te maken hebbend) dan 

wel een 'risque social' (met oorzaken gelegen buiten het werk te maken hebbend) 

is. 

3.3 Gewenste specifieke achtergrondkenmerken inde informatievoorziening 

De geïnterviewde instanties hebben alle hun mening uitgesproken over een lijst met 

mogelijke kenmerken waarover informatievoorziening in relatie tot ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid wenselijk kan zijn. In tabel 3.1 kan men de bedoelde evaluatieve 

informatie aantreffen. 

DGA wenst onderscheid te maken tussen korte ziektegevallen en gevallen van langer 

dan 4 à 6 weken. 

Te concluderen valt dat in de informatievoorziening onomstreden in ieder geval de 

volgende negen elementen opgenomen dienen te zijn: 

- leeftijd werknemer 

- geslacht werknemer 

- beroepstak/beroepsklasse werknemer 

- bedrijfstak/bedrijfsklasse 

- bedrijfsgrootte 

- verzuimpercentageA^erzuimvolume 

- verzuimfrequentie 

- verzuimduur 

- aandeel zwangerschapsverlof 

Met iets minder hoge prioriteit, maar nog steeds door de meesten als wenselijk genoemd, 

komen vervolgens zeven elementen naar voren: 

- werktijden/ploegendienst werknemer 

- diagnose bij het verzuimgeval, incl. de vraag of het een bedrijfsongeval/beroepsziekte 

betreft 

- opleidingsniveau werknemer 

- aanwezigheid BGZ bedrijf 

- verzekeringsvorm Ziektewet bedrijf 

- reden/bestemming uitstroom uit arbeidsongeschiktheidsregeling 

- BV c.q. risicogroep 
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Tabel 3.1: Overzicht van wensen t.a.v. 

Kenmerken van de arbeid 
van de werknemer 
a. indicaties van de arbeidsinhoud 
b. werkomstandigheden 
c. zwaarte van het werk 
d. werktijden 
e. salarisniveau 
f. promotieperspectieven 
g. arbeidszekerheid 
n. overleg, etc. 
i. afdeling 

1 j . functieniveau 

Kenmerken van de werknemer 
a. leeftijd 
b. geslacht 
c. burgerlijke staat 
d. nationaliteit/herkomst 

1 e. opleidingsniveau 
f. woonplaats 
g. beroepstak/beroepsklasse 
h. leidinggevend niveau 
i. aantal dienstjaren 
j . arbeidsverleden 

Kenmerken van het bedrijf Ide verging 
a. bedrijfstak/bedrijfsklasse 
b. BV c.q. risicogroep 
c. bedrijfsgrootte 
d. onderdeel groter concern? 
e. regio 
f. aanwezige vorm van BGZ en 

andere zorg 
g. verzekeringsvorm ziektewet 

Kenmerken van verzmm-jarbeidsonge-
sehiktheidsgevaUen 
a. volume^ercentage 
b. frequentie 
c. duur(-klasse) 
d. diagnose: algemeen 
e. diagnose: zwangerschap 
f. bedrijfsongeval of beroepsziekte 
g. bedrag uitkering/kosten 
h. toepassing art.30/31 Ziektewet 
i. aard/ernst beperkingen 
j . reden/bestemming uitstroom 

arbeidsongeschiktheid 
1 k. contacten tijdens ziektegeval 

te registreren kenmerken^ 

DGA 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 

(1) 
0 
0 

(2) 
0 

(2) 
(2) 

2 
2 
2 
0 
0 

(2) 

1 

2 
2 
2 

(2) 
(2) 
2 
0 
0 
0 
0 

0 

DGSZ 

1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
1 
2 

2 
2 
2 
1 
1 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

0,5 
2 

2 

DGABA 

2 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
2 
1 

1 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
-
1 
2 

1 

WN 

2 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 

2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
2 

2 
2 
2 
2 
0 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 

1 

WG 

0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 

2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
1 

2 
2 
2 
0 
2 
0 

0 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 1 
0 1 
0 H 

1 
0 II 

0 3= geen b d w ^ e aan informatie over dit kenmerk in relatie tol âdcteverzuim en arbeidsongesdiiktheid 
1 - enige Priorität voor de informatievooràaùng 
2 = £ t gegeven rrum beslist in de statistische informatievomzierùi^ opgenomen worden of blijven 
- = tuet ingevuld 

De tussen haakjes vermelde prioriteiten gelden voor DGA niet voor de korte gevallen, doch slechts voor de langere 
gevallen. 
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3.4 Conclusies ten aanzien van de vraagzgde 

3.4.1 Ervaren problemen en knelpunten bij de huidige systemen 

Geconcludeerd kan worden dat de geïnterviewde groeperingen de volgende hoofd

problemen zien met betrekking tot de vorm, inhoud en organisatie van de bestaande 

systemen van informatievooiziening over verzuim en arbeidsongesdiikthekl in Nedaland. 

* Door het feit dat er meerdere systemen naast elkaar onderhouden worden, ontstaat 

er voor niet-ingewijden verwarring over hoe de diverse systemen en cijfers te 

waarderen. Bundeling, samenvoeging en samenwerking zijn hier de aangedragen 

oplossingen. 

* De afatemming of compatibiliteit van de meeste systemen met de CBS-indelingen/ 

coderingen, wat betreft begrippen als beroep, bedrijf en bedrijfsgrootte, ontbreekt. 

Hierdoor wordt de vergelijking met materiaal uit andere bronnen onmogelijk gemaakt. 

Meer uniformiteit is dus gewenst. In principe lijkt een oplossing voor deze 

problematiek niet al te ingewikkeld te zijn. 

* De grote/omvangrijke systemen missen actualiteit, omdat de eindcijfers daarvan 

vaak pas na meer dan eenjaar gepubliceerd (kunnen) worden. Een duidelijke remedie 

voor dit probleem is door de geïnterviewden niet aangedragen. Wel werd erop 

geattendeerd dat systemen van beperkter (steekproef)omvang die actualiteit wd 

(kunnen) hebben. 

* De omvang/reikwijdte van zowel de grote als de kleine systemen is te beperkt. 

Het gaat hierbij om zaken als het ontbreken van eigen-risico dragende bedrijven 

bij de grotere systemen en de gebrekkige representativiteit naar bedrijfstak/-klasse 

bij de kleinere systemen. 

* De toegankelijkheid van de s^temen die onderhouden worden door sodale zdceihdds-

instanties is voor informatie-vragers onvoldoende, als het tenminste gaat om informatie 

die niet in periodieke openbare stukken/rapporten wordt gepubliceerd. 

3.4.2 Wensen voor verbeterde informatievoorziening 

De hiervoor vermelde vijf problemen en knelpunten rond de huidige informatie

voorziening leiden vanzelfsprekend tot navenante wensen voor toekomstige 

informatievoorziening. Deze zou de volgende kenmerken moeten hebben: 

- gebundeld c.q. consistent, zodat verwarring over de betekenis van "concurrerende" 

cijfers wordt voorkomen; 
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- "CBS-compatibel" voor wat betreft indelingen van beroep, bedrijfstak en bedrijfs

grootte; 

- actueel, snel na de verslagperiode beschikbaar; 

- landelijk dekkend naar verzekeringsvorm, bedrijfsgrootte en bedrijfstak; 

- toegankelijk voor het putten van beleidsinformatie, ook wat betreft informatie die 

niet in publikatie-vorm is neergeslagen. 

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de meeste groeperingen zich kunnen vinden 

in de gedachte dat gestreefd zou dienen te worden naar informatievoorziening op 

zogenaamd 'geaggregeerd'niveau (dus landelijk, bedrijfstak, bedrijfsklasse, risicogroep, 

etc). Verzuimregistratie ten behoeve van bedrijfsinformatie is weliswaar nuttig voor 

bedrijfsbdeid, maar valt niet onder de soort beleidsinformatie waarover het in deze 

rapportage gaat. 

Voorts lijkt er wel consensus te bestaan over de gedachte dat het aantal additioneel 

te verzamelen gegevens over werknemer en bedrijf afhangt van de lengte van het 

verzuimgeval: bij de korte verzuimgevaUen minder en bij de langere verzuim-gevallen 

(die van 4 à 6 weken en langer) meer additionele gegevens. 

Het aantal en het type gewenste, additioneel te verzamelen gegevens valt af te leiden uit 

de in paragraaf 3.3 gepresenteerde tabel 3.1. Als men de zestien dementen beziet, 

waaraan door de vijf geraadpleegde groeperingen de hoogste prioriteit wordt toege

kend, zijn deze als volgt te groeperen: 

verzuim/arbeidsongeschiktheidskenmerken: 

- verzuimpercentage/volume 

- verzuimfrequentie 

- verzuimduur 

- diagnose 

- aandeel van zwangerschapsverlof 

- reden/bestemming uitstroom uit arbeidsongeschiktheidsregeling 
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werknemerskenmerken: bedrijfskenmerken: 

- leeftijd - bedrijfsgrootte (CBS) 

- geslacht - bedrijfstak/-klasse (CBS) 

- beroepstak/-klasse (CBS) - aanwezigheid BGZ 

- type werktijd - verzekeringsvorm Ziektewet 

- opleidingsniveau - BV c.q. risicogroep 

In hoeverre koppeling van verzuimsystemen met de VZA (Verzekerden-administratie) 

reeds een oplossing biedt voor de gewenste additionele werknemers- en bedrijfs

kenmerken, komt in hoofdstuk 4 en 5 aan de orde. 

De kosten-problematiek van verbeterde informatie-voorziening is een aantal keren 

met de geïnterviewde instanties aan de orde geweest. De discussie hierover wordt 

bemoeilijkt door het feit dat bij benadering nog niet duidelijk is welke de kosten thans 

zijn van het verzamelen, verwerken en publiceren van de gegevens per systeem, wie 

die kosten thans dragen, en welke de additionde kosten zouden zijn, indien het hierboven 

in grote lijnen omschreven stelsel van informatievoorziening nagestreefd zou gaan 

worden. 

De werkgevers hebben zich in de kosten-problematiek nog het duidelijkst uitgebroken: 

veranderingen en verbeteringen dienen nagestreefd te worden, onder de randvoorwaarde 

dat de administratieve en financiële belasting van de bedrijven niet toeneemt. 

Tenslotte verdient de/jnVöcy-proWe/narieÄvanhet beschikbaar stellen van de gewenste 

gegevens door sociale zekerheidsinstellingen aan derden verdere aandacht. Met de 

toenemende omvang en koppelbaarheid der bestanden in de sociale zekerheid is duidelijk 

een privacy-belang gemoeid, zeker waar deze databanken biimen de uitvoeringsorganen 

zelf steeds vaker "on line" toegankelijk zijn. Een optimale privac^-bescherming binnen 

de uitvoeringsorganen zou echter niet ongemerkt ten koste moeten gaan van de 

toegankelijkheid van gegevens voor statistische en onderzoeksdoeleinden, waarmee 

een algemeen belang gediend is. 
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4. De aanbodzgde: bronnen van statistische informatie 

4.1 Overzicht van soorten bronnen 

Er zijn drie soorten bronnen te onderscheiden van waaruit statistische informatie 

over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geput zou kunnen worden. 

a. Integrale bestanden uitsluitend gevoed door de uitvoering van de sociale zekerheid 

(verplichte informatievoorziening over alle uitkeringsgerechtigden c.q. uitkeringsge-

vallen, voor wat betreft ziekteverzuim echter deels slechts over omslagleden 

Ziektewet), welke berusten bij de BV'en resp. GAK en van waaruit deds informatie 

centraal naar de SVr (en in een enkel geval naar CBS) wordt doorgesluisd; hierover 

handelt paragraaf 4.2; 

b. Niet-integrale bestanden op vrijwillige en/of steekproefbasis, in het bijzonder veizuim-

registratiesystemen; deze zijn niet-integraal in de zin dat ze niet complete populaties 

van verzekerden omvatten, maar zijn wel primair op verzuim (soms ook WAO) 

gericht. Bedrijven leveren op basis van vrijwilligheid hun gegevens aan deze systemen; 

in paragraaf 4.3 worden deze besproken; 

c. Survey-gegevens (met name CBS-steekproefonderzoeken), niet primair op ver

zuim/WAO gericht maar wel met enige indicaties daarover; paragraaf 4.4 beschrijft 

deze gegevens. 

In dit hoofdstuk worden deze drie soorten bronnen beschreven, indusief enige 

veranderingen die daarin ophanden zijn. 

4.2 Gegevens vanuit de uitvoering van de sociale zekerheid 

Primaire gegevens vanuit de uitvoering sociale zekerheid zijn afkomstig enerzijds van 

de bedrijfsverenigingen (BVen), anderzijds van de Gemeenschappelijke Medische 

Dienst (GMD). Een deel der statistische gegevens die de BV'en uit hoofde van hun 

uitvoeringstaken verzamelen wordt (verplicht) doorgesluisd naar de Sociale Ver

zekeringsraad, terwijl ook het CBS enkele van diezelfde gegevens vanuit de BV'en 

ontvangt. Voor wat betreft AA W-toekenningen aan ambtenaren worden tenslotte 

door het ABP gegevens aan de SVr geleverd. 

Wij wijzen er met nadruk op dat - afgezien van juistgenoemde informatiestroom 

van ABP naar SVr - de informatievoorziening over arbeidsongeschiktheid bij de 

ca. 800.000 ambtenaren, die niet vallen onder de werknemersverzekeringen Ziekte-
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wet en WAO, niet tot het terrein van deze studie behoort. Ook de gegevens die met 

name bij het ABP worden vergaard ten aanzien van arbeidsongeschiktheid onder 

ambtenaren blijven hier derhalve buiten beschouwing. 

Een belangrijk probleem rond gegevens uit de uitvoering van de sociale zekerheid 

is dat zij tot nu toe alleen informatie bevatten over uitkeringsgevaOen, maar niet of 

nauwelijks over het bestand verzekerden waaruit die gevallen opkomen (de 

verzekerdenpopulatie). Dit maakt tot nu toe het statistisch bepalen van risico's op 

arbeidsongeschiktheid zeer moeilijk. Aangezien daarin de komst van de integrale 

verzekerdenadministratie verbetering zou kunnen brengen wordt op deze VZA 

afeonderlijk ingegaan in paragraaf 4.2.7. 

Voor een goed begrip van de gegevensstromen in de sociale zekerheid moeten twee 

onderscheidingen allereerst worden toegelicht: 

- GAK-BVen versus zelf-administrerende bedrijfsverenigingen. Van de 19 Bedrijfs

verenigingen die per medio 1991 bestaan hebben er 13 hun administratie, dus ook 

wat betreft o.a. Ziektewet en WAO/AAW, ondergebradit bij het GAK, dat daarmee 

dekkend is voor circa twee-derde van de werknemers die onder Ziektewet en WAO 

vallen. De overige een-derde (waaronder naar verhouding een groot aantal vrouwen) 

valt onder de zelf-administrerende BVen, waarvan de grootste zijn: de BVG (ca. 

660.000 verzekerden), de Detam (ca. 530.000 verzekerden) en het Sociaal Fonds 

Bouwnijverheid (ca. 300.000 verzekerden). In het navolgende beschrijven wij met 

name de gegevens die het GAK veizamelt, maar in priaape betreft het hier geg^ens 

die ook de zelf-administrerende BV'en ter beschikking hebben vanuit de uitvoering 

van dezelfde wetten. 

- Omslagleden versus Akers in het kader van de Ziektewet. De Eigen Risicodragers 

(en deze vormen de grote meerderheid van de Akers) dragen geen Ziektewet-premie 

af aan, en ontvangen geen Ziektewet-uitkeringen van de BV; zij dragen zelf geheel 

de uitkeringslasten van ziekteverzuim. In een aantal gevallen is ook de Ziektewet

controle geheel of gedeeltelijk in handen van de Akers zeit in andere gevallen 

is deze controle wel geheel of gedeeltelijk in handen gegeven van de BV'en. Het 

spreekt vanzelf dat de BVen, ten gevolge van hun minder directe betrokkenheid, 

in het geval van Akers over minder informatie beschikken dan in het geval van 

omslagleden. Bijna een kwart van de verzekerde mensjaren in de Ziektewet (en 
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van de verzekerde loonsom) valt onder de Akers. 

Bq GAK-BVen komen Akers naar verhouding me&c voor dan bg de zdf-administreraide 

BV'en. De percentuele verdeling van de verzekerde loonsom van werknemers is 

weergegeven in Tabel 4.1 (ontleend aan SVr, Stand Ziekengeldverzekering 1989). 

Tabel 4.1: Verdeling verzekerde loonsom naar verzekeringsvorm en GAK/ZA-BVen 

Omslagleden 

Akers 

Totaal 

GAK 

46,4% 

23,1% 

69,5% 

ZA-BVen 

28,8% 

1,7% 

30,5% 

Totaal 

75,2% 

24,8% 1 

100% 1 

Binnen de uitvoering van de Ziektewet is nog onderscheid te maken tussen de (vooral 

financieel gerichte) uitkeringsgegevens enerzijds en de gegevens uit de (o.a. verzeke-

ringsgeneeskundige) gevalsbehandeling anderzijds. In het GAK leidt dit bijv. tot twee 

datastromen (Ziektewet-Beleidssysteemresp. Informatiesysteem Medische Functie), 

binnen de zelf-administrerende BVen is eveneens een onderscheid te vinden tussen 

de uitkeringstechnische en meer medisch getinte informatie. 

Wij bespreken nu achtereenvolgens de volgende informatiebronnen: 

- GAK: ZWB (ZiekteWetBeleidssysteem) (paragraaf 4.2.1); 

- GAK: IMF (Informatiesysteem Medische Functie) (paragraaf 4.2.2.); 

- Ziektewet-systemen der zelf-administrerende BV'en (paragraaf 4.2.3); 

- GMD-informatiesystemen (paragraaf 4.2.4); 

- SVr-statistieken met betrekking tot Ziektewet en WAO (paragraaf 4.2.5); 

- CBS-statistieken gebaseerd op voornoemde gegevens (paragraaf 4.2.6). 

Tenslotte wordt in paragraaf 4.2.7. ook ingegaan op nieuwe mogelijkheden die door 

de komst van de Verzekerdenadministratie VZA zouden kunnen ontstaan. 

In deze tekst wordt alleen een globaal beeld van de systemen geschetst. De meer 

uitvoerige beschrijvingen (van omvang, herkomst, inhoud e.d. der gegevens) die hiervan 

de basis vormden kunnen desgewenst bij het NIA worden opgevraagd; details over 

a&onderlijke systemen kan men uiteraard het beste navragen bij de betreffende 

systeemhouders. 
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In het navolgende gaan wij niet in op de precieze inhoud der publUcaties die (mede) 

op basis van deze informatiestromen worden samengesteld, zoals de jaarverslagen 

der BV'en, de Stand Ziekengeldverzekering van de SVr en dergelijke. Wij richten 

ons vooral op die achterliggende informatiestromen zelf. 

4.11 GAK' ZWB (ZiekteWetBeleidssysteem) 

In het ZWB worden op individueel niveau gegevens vastgdegd van de ziekgemelde 

werknemers van omslagleden. Het betreft hier met name de stroom van individuele 

gegevens die van belang zijn in het kader van de uitvoering van de Ziektewet. Van 

de verzuimgevaUen (die op basis van het SoFi-nummer worden geregistreerd) is een 

beperkt aantal additionele gegevens bekend, waaronder de (FBV-)diagnosecode van 

gevallen die gezien zijn door een verzekeringsgeneeskundige. 

Het ZWB is tevens de basis van de (BV-)jaarverslagen en de (BV-)diagnosestatistieken, 

alsmede van de statistische gegevensverstrekking richting SVr. 

De nadere inhoud van het ZWB komt in wezen aan de orde bij bespreking van de 

gegevensstroom vanuit BV'en naar de SVr, die in 4.2.5 wordt beschreven. Immers, 

laatstgenoemde gegevensstroom omvat in hoofdlijnen de gegevens die vanuit de 

uitvoering Ziektewet bij de BV'en standaard aanwezig zijn en welke bij het GAK de 

bron vormen van het ZWB en bij de zelf-administrerende BVen van de daar vigerende 

systemen. 

4.2.2 GAK: IMF (Informatiesysteem Medische Functie) 

Het IMF is een soortgelijk systeem als het ZWB: van de ziekgemelde werknemers 

(wederom geïdentificeerd door SoFi-nummer) wordt binnen het IMF een aantal 

gegevens vastgelegd. Het IMF is in twee opzichten ruimer dan het ZWB: 

a. ook van Akers zitten gegevens in het IMF voor zover de controle bij het GAK 

berust (d.w.z. bij "gele akers" vanaf aanvang van het verzuimgeval en bij "rode akers" 

vanaf de tiende verzuimweek); 

b. in het IMF worden enige meer inhoudelijke gegevens vastgelegd, waaronder met 

name: beroep (ongecodeerd), globale beroepsgroep, code voor zwaarte van het 

werk, opleidingsniveau van de functie, verzekeringsvorm werkgever. 

Daarnaast worden in het IMF gegevens geregistreerd die van belang zijn bij de 

gevalsbehandeling tijdens het Ziektewetjaar zoals de reïntegratie in het arbeidsproces 

door middd van art. 30/31 Ziektewet. Bovendien wordt binnen het IMF een uitgebreider 
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diagnose-code-systeem (Gedifferentieerd Diagnosecode Systeem GDS) gehanteerd 

dan de nu algemeen gehanteerde FBV-diagnosecodering, en wordt de aard en ernst 

van de beperkingen in codevorm vastgelegd. 

Opgemerkt moet worden dat de feitelijke ervaringen met het IMF nog moeten worden 

opgedaan zodat over de kwaliteit en de snelheid waarmee de nodige gegevens in het 

systeem worden opgeslagen nog weinig is te zeggen. Voor de goede orde: per 

verzuimgeval worden niet alle gegevens vanaf de eerste verzuimdag vastgelegd, maar 

een aantal gegevens (zoals diagnose) wordt pas in de loop van de gevalsbehandeling 

verzameld en geregistreerd. 

4.13 Informatiesystemen der zelf-administrerende BVen 

In het beperkte kader van onze inventarisatie is niet voor alle zelf-administrerende 

BV'en in detail nagegaan welke informatiesystemen en -stromen daar bestaan. Een 

korte telefonische ronde leverde als algemeen beeld op dat bij zelf-administrerende 

BV'en grosso modo dezelfde soorten informatie wordt opgeslagen als bij het GAK, 

zij het dat niet overal de systemen even ver ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld: de BVG 

werkt aan het SLIM-systeem dat in grote lijnen van eenzelfde aard is als het IMF 

bij het GAK, doch het SLIM-systeem is nu nog niet operationeel. 

Verder werkt iedere BV op enige wijze wel met (of wordt gewerkt aan) een systeem 

van waaruit werkgevers - althans grotere bedrijven - overzichten van hun eigen 

verzuimcijfers, ontleend aan de uitvoering Ziektewet, (zullen) kunnen ontlenen. 

Koppeling van Ziektewet-gegevens aan gegevens uit de Verzekerdenadministratie 

(zie 4.2.7) speelt daarin veelal een rol, maar tot op heden is vooralsnog slechts door 

de Detam feitelijk een dergelijke koppeling bij wijze van proef tot stand gebracht. 

In de praktijk kan men ervan uitgaan dat de soort gegevens als bij het GAK worden 

vastgelegd ook bij andere BVen terug te vinden zijn. De "grootste gemene dder" 

van geregistreerde kenmerken over alle BV'en heen is in feite de specificatie van 

gegevens zoals die aan de SVr geleverd dienen te worden (zie A2S)\ dit is op landelijke 

basis de breedste uniforme gegevensstroom vanuit de uitvoering Ziektewet en 

AAW/WAO. 

Een voordeel bij de zelf-administrerende BVen is dat daar weinig Akers voorkomen 

(slechts binnen de Detam is sprake van een substantieel aanded der Akers), zodat 

de gegevens wat betreft dekking van de verzekerde populatie minder hiaten vertonen 

dan het ZWB en (in mindere mate) het IMF van het GAK 
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Dat de situatie bij de zelf-administrerende BV'en niet zeer afwijkt van die bij het 

GAK is ook weinig verwonderlijk. Alle BVen voeren immers dezelfde wetten (Ziektewet, 

AAW/WAO) uit volgens grotendeels dezelfde richtlijnen (bijv. van SVr) en deels 

via dezelfde instanties (bijv. de GMD waar het om adviezen AAW/WAO gaat). Voor 

alle BV'en zijn het dan ook dezelfde soort kenmerken die relevant zijn voor een juiste 

uitkeringsverstrekking en de (verzekeringsgeneeskundige) gevalsbehandeling, en welke 

dus in informatiesystemen worden vastgelegd. 

Vastlegging van gegevens die voor uitkeringsverstrekking en gevalsbehandeling niet 

direct noodzakelijk zijn, komt hier en daar wel voor, maar niet uniform en in het 

algemeen ook minder betrouwbaar. 

4.2.4 Informatiesystemen van de GMD 

De positie van de GMD in de informatievoorziening is een ietwat andere dan die 

van de BV'en (en indirect die van de SVr). In één opzicht bestrijkt de GMD een 

breder, onverdeeld terrein: men werkt voor de totale verzekerde populatie WAO-

verzekerden (en AAW-verzekerden exd. ambtenaren), dus voor alle BV'en, en voor 

Akers zowel als omslagleden Ziektewet. Anderzijds heeft de rol van de GMD slechts 

betrekking op de aanvang van het AAW/WAO-traject (de GMD apexeesA in hoofdzaak 

rond het startmoment van een eventuele AAW/WAO-uitkering, o.a. door het uitbrengen 

van een advies aan de BV), en draagt daarna de cliënt als het ware terug over naar 

de BV. Daar de BV niet gebonden is aan het GMD-advies zijn afwijkingen tussen 

djfers over GMD-adviœen en over BV-toekenningen mogelijk, al zijn deze in de praktijk 

gering. 

Een en ander betekent dat bij de GMD geen (of niet alle) gegevens over het voortraject 

(ziekteverzuim) of over het natraject (de opvolgingvan en het resultaat van het advies) 

aanwezig zijn. Wel brengt de specifieke rol van de GMD bij reüitegmtie met zich mee 

dat de GMD over dit onderwerp veel informatie in huis heeft. Voorts beschikt de 

GMD naast informatie rondom verstrekking van uitkeringen tevens over informatie 

over adviezen met betrekking tot voorzieningen uit hoofde van de AAW/WAO. 

Het huidige informatiesysteem van de GMD is de RIG, de Registratie Individuele 

Gevalsbehandeling. Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een complete vervanging 

van het RIG door een managementinformatiesysteem, genaamd informatiesysteem 

gevalsbehandeling. Delen van dit nieuwe systeem zijn reeds operationeel, o.a. de persoons-
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identificatie (op basis van het SoFi-nummer). Op den duur zal dit nieuwe systeem 

veel meer informatie over de gevalsbehandeling gaan omvatten dan het RIG, o.a. 

ook informatie over de werkomstandigheden van betrokkene. Juist dat laatste deel 

is echter nog volop in ontwikkeling. Het totale nieuwe ̂ steem zal volgens de huidige 

verwachting niet voor ultimo 1993 operationeel zijn. 

Wat betreft uitkeringsgerechtigden AAW/WAO biedt de GMD informatie aan over 

de volgende kenmerken: bevolkingsgroep (zel&tandigen/loontrekkenden/vroeg^handi-

capten), leeftijd, geslacht, woongemeente c.q. land, ICD-diagnosecode, mate van 

arbeidsongeschiktheid, jaar van aanvang, jaar van beëindiging en reden van beëindiging. 

4.15 Gegevensstromen van de BVen ruiar de SVr 

Op grond van een aantal statistische circulaires van de SVr worden door de BV'en 

(c.q. het GAK als hun administrateur) periodiek bepaalde gegevens over Ziektewet-

en AAW/WAO-gevallen aan de SVr toegezonden. Zowel voor de Ziektewet als voor 

AAW/WAO dient een maand- en een jaarstatistiek te worden geleverd; voor het 

merendeel hoeven slechts gegevens der omslagleden (en van WW-gevaUen; zieke 

werklozen dus) te worden geleverd. 

De rruumdstatistiek Ziektewet is een zeer globale (op hoog niveau geaggregeerde) tabel 

per BV waarin opgave wordt gedaan van het aantal gevallen (opgekomen, alsmede 

lopende 13-weekse en 26-weekse), aantal uitkeringsdagen en uitgekeerde bedragen 

(gesplitst in een groot aantal componenten zoalsziekengdd, vakantie^d, werl^eversded 

sociale premies, overhevelingstoeslag). In de opgave door BV'en is e.e.a. uitgesplitst 

naar geslacht (die uitsplitsing wordt niet in enige publikatie opgenomen). 

Ten behoeve van d& Jaarstatistiek Ziektewet worden de volgende gevalskenmerken 

aan de SVr gerapporteerd: BV, risicogroep, jaar van beëindiging, diagnose, aard/oorzaak 

(met name: ongeval en aard daarvan), geslacht, ziekteduur, leeftijd bij aanvang en 

jaar en maand van aanvang. 

Anders dan de Maandstatistiek worden deze gegevens in sterk gedesaggregeerde vorm 

geleverd (zogenaamde "half-aggregaten"), vrijwel op individueel gevalsniveau, doch 

nog juist niet puur individueel (een SoFi-nummer als identificatie komt dan ook niet 

in deze bestanden voor). In feite zijn deze half-aggregaten zeer ver uitgesplitste veel-
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dimensionde kruistabellen waarin veruit de meeste cellen sledits één geval c.q. persoon 

bevatten, maar sommige meer dan één. 

Voor de maandstatistiek AAW/WAO worden eveneens "half-aggregaten" op vrijwel 

individueel niveau aan de SVr geleverd. De record-stnictuur is vrij complex, waardoor 

de geregistreerde kenmerken in uiteenlopende combinaties op verschillende records 

voorkomen. De kenmerken omvatten enerzijds gedetailleerde uitkeringsgegevens 

(opgekomen gevallen, beëindigde gevallen naar reden van beëindiging, lopende gevallen 

per ultimo van de maand, aantal uitkeringsdagen, en een verregaande opdeling van 

de betrokken uitkeringsbedragen), anderzijds de volgende gevalskenmerken: BV-

nummer, jaar en maand, bevolkingsgroep (AAW-indeling), einde wachttijd, uitkering, 

grondslag AAW, geslacht, leefvorm (burgerlijke staat), WSW, mate van arbeidsongesdiik

theid, kortingen/verhogingen op uitkering, samenloop met WW, toeslagen, reden 

beëindiging. Verder omvat de maandstatistiek nog enige GMD-gegevens (met name 

voorzieningen). 

"De Jaarstatistiek AAW/WAO omvat eveneens juistgenoemde gegevens, uitgezonderd 

de GMD-gegevens, plus als extra informatie daarenboven: jaar van ingang uitkering, 

diagnose, WAO-dagloon, fiscale tariefgroep, leeftijd bij aanvang uitkering en leeftijd 

per ultimo van het verslagjaar. 

Momented wordt gewerkt aan een stroomlijning van met name de AAW/WAO-statis-

tieken zoals die van BVen naar SVr worden gdeverd (het zogeheten NARCIS-project, 

zie ook paragraaf 3.2.2). Daarin zou de (nogd gedateerde) recordstructuur van de 

AAW/WAO-maahd- en jaarstatistieken worden vervangen door individude gegevens, 

wat in ieder geval meer combinaties van variabden todaat. Wellicht zullen daartegenover 

in de toekomst niet meer gegevens over alle uitkeringsgerechtigden direct naar de 

SVr stromen, doch slechts over een steekproef van 10%. 

4.16 Informatie van BVen naar CBS 

De informatiestroom vanuit BV'en naar het CBS behoeft hier geen verdere be^reking 

omdat deze een deelverzameling omvat van dezelfde gegevens die door de BV'en 

aan de SVr worden geleverd. De leverantie van deze gegevens aan het CBS is ook 

grotendeels gebaseerd op dezelfde SVr-circulaires die de leverantie aan de SVr zelf 
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reguleren. Voor wat betreft de statistiek der bedrijfsongevallen verloopt de data-

leverantie via SoZaWe/DGA, dat via de Arbeidsinspectie de Ziektewet-meldingen 

der bedrijfsongevallen ontvangt. 

Het verschil met de overige data-stromen bestaat slechts hierin dat het CBS uit deze 

gegevens enige andere tabellen samenstelt en publiceert dan de SVr. Met name 

publiceert het CBS hieruit de "Statistiek der Bedrijfsongevallen" en de "Diagnosestatistiek 

Bedrijfsverenigingen (omslagleden)". Wat betreft achterliggende inhoud voegt deze 

informatiestroom niets toe aan hetgeen in 4.2.5 reeds is beschreven. Wij melden deze 

stroom hier niettemin omdat de twee publikaties die het CBS eraan ontleent een 

zekere bekendheid genieten. 

4.17 Nieuwe mogelijkheden door de VZA 

Een algemeen probleem bij gegevens uit de uitvoering van de sociale zekerheid is 

dat zij tot nu toe alleen informatie omvatten over uitkeringsgevaUen (dan wel over 

personen met een uitkering), en niet over het totale bestand aan verzekerden waaruit 

deze gevallen voortkomen. Daardoor is het bepalen van risico's in statistische zin niet 

goed mogelijk: een risico is een breuk met een teller en een noemer (aantal uitke

ringsgevaUen versus omvang bestand verzekerden) - in epidemiologische termen wordt 

de noemer aangeduid als de 'risicopopulatie'. Tot nu toe is van deze risicopopulatie 

zeer weinig exact bekend (de omvang is niet nauwkeurig bekend, laat staan nadere 

kenmerken als opbouw naar leeftijd, geslacht of beroep), zodat ook weinig getalsmatig 

uitspraken over risico's gedaan kunnen worden. 

Met de komst van de Verzekerdenadministratie (VZA), aan de voltooiing waarvan 

momenteel de laatste hand wordt gelegd door de BVen re^ . het GAK, zal een nauwkeu

riger beeld worden verkregen van de risicopopulatie. Naar het zich laat aanzien zal 

de VZA binnen afzienbare tijd operationeel zijn, al zijn er op onderde

len nog wat problemen (o.a. afwijkende dienstverbanden die binnen de BV'en bekend 

staan als "knipperboUen" en "pulpcontracten"). Tevens is nog niet duidelijk of werk

gevers en werknemers, nadat de aanvankelijke vulling van het systeem voltooid is, 

discq)line zuUen betonen in het doorgeven van mutaties (via de Mdding Bedrijfsvereni

ging)-

Met name dit laatste punt is niet zonder belang voor de statistische informatie. Men 

herinnert zich weUicht de (politiek beladen) discussie van enkele jaren her rond 

werkloosheidscijfers en de "bestandsvervuiling" bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus; 
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een bestandsvervuiling in de VZA zou op den duur «reneens tot vragen rond 

betrouwbaarheid kunnen leiden. 

De VZA kent per a&onderlijke bedrijfsvereniging drie elementen (basisregistraties), 

namelijk betreffende: 

- persoonsgegevens: SoFi-nummer, geslacht en geboortedatum; 

- werkgeversgegevens: aansluitnummer en aantal werknemers; 

- de dienstverbanden: deze legt de koppeling tussen werknemer en werkgever(s) 

incl. enkele formele kenmerken van de arbeidsrelatie (verzekeringsverhouding en 

arbeidsverhouding). 

Zowel door het GAK als door de grote zelfadministrerende BVen wordt in het kader 

van de VZA ook het beroep van werknemers, in handgeschreven en/of gecodeerde 

vorm, opgevraagd. Aan de betrouwbaarheid van invuUing/codering wordt bij de BV'en 

echter getwijfeld, terwijl geen uniforme codering wordt gehanteerd. In hoeverre de 

kleinere zelfadministrerende BVen het beroep opvragen is in deze studie niet na^gïian. 

Op basis van de VZA ontstaat, via het aansluitnummer van werkgever, in beginsel 

ook de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheidsrisico's te becijferen naar bepaalde 

bedrijfskenmerken (bijvoorbeeld naar SBI-klasse, regio e.d.) indioi die bedrijfskenmer

ken naar aansluitnummer integraal geregistreerd zouden zijn. Deze kenmerken zelf 

vormen echter geen onderded van de VZA en zouden daaraan dus afzonderlijk moeten 

worden toegevoegd. Voor wat betreft de SBI-klasse zou dat reeds met een vertaalslag 

kunnen; een bedrijfstak-aanduiding is in de VZA. wel opgenomen, doch niet conform 

de SBI-indeling. Deze vertaalslag zou vergen dat een geautomatiseerde vertaalsleutel 

beschikbaar komt. 

Een verder probleem bij het toevoegen of ontlenen van bedrijfsgegevens aan de VZA 

is dat een aansluitnummer niet per definitie identiek is met een bepaald bedrijf of 

vestiging, maar een aanduiding van een administratieve eenheid v.w.b. premie-afdradit 

Dat hoeft niet altijd een (heel) bedrijf te zijn. 

De VZA zal derhalve weliswaar betere &i meer gedetaiUeerde schattingen van verzuim

en arbeidsongeschiktheidsrisico's mogelijk maken dan nu, maar blijft beperkingen 

houden ook waar het gaat om kenmerken als beroep en bedrijfstak. Wat betreft de 

plaats van de eigen-risicodragers (Akers) binnen de VZA: in beginsel zal met de VZA 
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de integrale risico-populatie, inclusief werknemers van de Akers, in kaart gebracht 

worden; de VZA dient immers mede de uitvoering van de WW en WAO (die geen 

Akers kennen). Voor Akers (uitgezonderd de geel-Akers zoals het GAK die kent) 

bUjft echter gelden dat de bijbehorende "teUer-gegevens" (ziektegevaUen) niet of sledits 

ten dele direct bij de BV bekend zuUen zijn, zodat goede verzuimcijfers over Akers 

ook via de VZA niet verwacht kunnen worden. 

43 Ziekteverzuim-registraties op vrüwillige basis 

In Nederland bestaan diverse bestanden van ziekteverzuim-registraties die meer 

kenmerken omvatten dan de Ziektewet-uitvoering (maar er soms wd aan is gekoppdd). 

Bij de meeste daarvan kunnen bedrijven zich op vrijwillige basis aansluiten. Op lande

lijk niveau verdienen aandacht: het ZRS/ZEZIS van het GAK, de NIPG/TNO verzuim

statistiek en het Ziekteverzuim-Informatiesysteem van het NIA. Wij bespreken deze 

achtereenvolgens. 

Voorts zijn er in verschiUende branches (werksoorten, bedrij&takken) ̂ )ecifieke registra

ties in omloop. Wij behandelen in deze paragraaf de verzuimregistratie van 

onderwijspersoneel en de verzuimregistratie in de intramurale gezondheidszorg. 

4.3.1 ZRS/ZEZIS (GAK) 

ZRS staat voor "Ziekteveizuim-RegistratieSysteem", ZEZIS is een afkorting van "ZWB-

en ZRS-Informatiesysteem". Beide termen duiden hetzelfde ̂ steem c.q. databestand 

aan. 

Het ZRS is grotendeels gebaseerd op de Ziektewet-gegevens van omslagleden der 

GAK-BVen, waarover het GAK uit hoofde van de uitvoering der Ziektewet beschikt 

(zie 4.2.1). Het is primair bedoeld als service aan bedrijven, welke vanuit het ZRS 

hun eigen verzuimcijfers alsmede enige referentiecijfers teruggerapporteerd kunnen 

krijgen (tegen een gering, gesubsidieerd tarief). Deelnemende bedrijven dienen slechts 

eens per kwartaal hun exacte personeelssterkte op te geven (als 'noemer' van de breuk). 

Dit impliceert dat het ZRS geen bestand van individude verzuimgegevens omvat (anders 

dan de gegevens die reeds uit hoofde van de uitvoering Ziektewet beschikbaar zijn) 

maar in beginsd een bestand van bedrijfsgegevens is. Deelname staat in prindpe dechts 

open voor bedrijven met meer dan 35 werknemers. 

Wanneer eenmaal de VZA operationeel zal zijn, Ugt het voor de hand dat het ZRS 

geen personeels-opgave van de bedrijven meer nodig zal hebben om de exacte 
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personeelssterkte te bepalen, doch deze direct zal gaan ontlenen aan de V21A. Dat 

is inderdaad het plan, maar aangezien de VZA nu nog niet geheel operationeel is 

gebeurt dit momenteel nog niet. 

Aan het ZRS nemen momenteel 7300 bedrijven met om en nabij 700.000 werknemers 

deel. Anders gezegd, ca. een derde van de werknemers der GAK-omslagleden wordt 

momenteel door het ZRS bestreken. 

Nadere achtergrondkenmerken zoals beroep zijn niet standaard in het ZRS opgenomen. 

Wel laat het ZRS een uitsplitsing toe naar risicogroep binnen BV'en. 

Bedrijven kunnen desgewenst (mits zij de benodigde gegevens aanleveren) uit^litsingen 

van het verzuim laten maken naar een of meer kenmerken die men zelf kiest uit een 

lijst van elf facultatieve kenmerken. Deze zijn: geslacht, leeftijdsklassen, burgerlijke 

staat, duur van het dienstverband, woonplaats (postcode), afdeling, personeelscategorie 

(direct/indirect), ftinctie/sdiaalgroep, aantal werkdagen per week, soort (ploegen)dienst, 

en (bedrijfs)ongevaUen. Van deze facultatieve kenmerken wordt echter door slechts 

een vrij gering aantal (en niet representatieve) bedrijven gebruik gemaakt. Deze 

kenmerken worden door het GAK dan ook slechts geschikt geacht voor rapportage 

aan die bedrijven zelf en niet voor analyses op dgemener aggregatie-niveau. 

4.3.2 NIPG/TNO-verzuimstatistiek 

Bij de NIPG/TNO-verzuimstatistiek zijn op vrijwillige basis, tegen betaling van een 

gering deel der kosten, ca. 200 bedrijven aangedoten met ca. 200.000 werknemers. 

Het gaat dus vooral om grote tot zeer grote bedrijven, veelal uit de industrie; daaronder 

zijn naar verhouding vele Akers. Bedrijven leveren periodiek een overzicht van hun 

personeelsbestand naar geslacht en soort werk (produktie/administratie) en splitsen 

hun aantaUen verzuimmeldingen en ziektedagen eveneens op naar deze twee variabe

len, zodat de ziekteverzuimmaten hiernaar uitsplitsbaar zijn. Voorts is een uitsplitsing 

naar bedrijfstak te maken, die ook jaarlijks wordt gepubliceerd. Net als het ZRS bevat 

de NiPG-statistiek dus geen database op individueel niveau, doch op bedrijfsniveau. 

De NIPG-statistiek bestaat reeds sinds 1946 en levert dan ook lange tijdreeksen op. 

Sinds jaar en dag publiceert het CBS deze cijfers als die van het ziekteverzuim in 

Nederland. In de zestiger jaren namen aanzienlijk meer bedrijven dan nu eraan deel. 

Vermoedelij k doordat het NIPG-bestand vrijwel geheel in de industrie is gelokaliseerd 
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vertoont de NIPG-tijdreeks een ander patroon dan die uit andere bronnen (bijv. SVr) 

is af te leiden. Met name de sterke veizuimdaling in de eerste helft van de jaren '80 

die de NIPG-statistiek vertoont wordt lang niet in dezelfde mate teruggevonden in 

de SVr-tijdreeksen. 

Uit overwegingen van kosten en van behoefte aan centralisatie van verzuim-gegevens 

wordt momenteel bij het NIPG nagegaan of, en op welke voorwaarden, dit systeem 

voortgezet dient te worden. 

4.3.3 ZVIS (NM) 

Het Ziekteverzuim-Informatiesysteem ZVIS bestaat sinds 1976 en omvat momented 

ca. 170 bedrijven (met ca. 50.000 werknemers), die op vrijwillige basis en merendeels 

tegen betaling van een gering deel der kosten, deelnemen. Deelname staat in principe 

open voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Deelnemende bedrijven doen 

opgave van een reeks kenmerken van hun personeel op individueel niveau, en geven 

ziek- en herstelmeldingen door (eveneens op individueel niveau). Op basis daarvan 

krijgen zij periodiek een reeks tabeUen over hun verzuim teruggerapporteerd, met 

uitsplitsingen naar in principe elk kenmerk dat het bedrijf relevant vindt. Het totale 

databestand van het ZVIS is daarnaast tevens bedoeld als databank voor onderzoek 

en als landelijk "peilstation" van het verzuim. 

Standaard geregistreerde kenmerken in het ZVIS betreffen: 

leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, datum indiensttreding, nationaliteit, aantal werkda

gen en -uren per week, eventueel WAO-percentage, dienstrooster (met name in geval 

vanploegendienst), personeelssoort (hoofd/handarbeider), opleidingsniveau, leiding

gevend niveau, en reden van eventueel vertrek. Deze laatste kan o.a. bestaan uit "WAO-

toetredingf, zodat het ZVIS ook informatie over WAO-instroom kan (^leveren. Verder 

is een aantal bedrijfskenmerken aanwezig zoals grootte, regio en SBI-categorie. 

Het ZVIS-bestand bestaat vooral uit middelgrote bedrijven, waarbij de dienstensector 

(met name gepremieerde en gesubsidieerde sector alsmede enige overheidsinstellingen) 

naar verhouding sterk is vertegenwoordigd. De landelijke rq)resentativitdt (op punten 

als bedrijfstak en -grootte) is matig. 

Ten gevolge van intrekking van bepaalde subsidies is momenteel onzeker of het ZVIS 

vanaf 1992 nog zal bestaan en zo ja, bij welke instantie en in welke vorm. 
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4.3.4 NIA/NIPG-verzuimstatistiek ('Thermometer") 

Het naast elkaar bestaan van diverse verzuimregistraties, die elk in beginsel het hele 

land bestrijken, leidde in het verleden wel tot verwarring. Zo ligt het verzuimpercentage 

in de NIPG/TNO-statistiek over 1989 twee procentpunten onder dat van het ZRS 

(6.8 versus 8.8) terwijl de ZVIS-cijfers nog hoger uitkomen dan het ZRS. 

Sinds 1986 wordt vanuit deze en enkele andere bronnen een gewogen verzuimcijfer 

(bij sommigen bekend als de "verzuimthermometer") samengesteld dat beschouwd 

kan worden als de beste benadering van het landelijk verzuim in bedrijven van meer 

dan 50 werknemers. Ieder kwartaal worden hiertoe gegevens van een bedrijven-

steekproef, in totaal ca. 500 bedrijven, afgetapt uit het ZRS, de NIPG/TNO-statistiek, 

het ZVIS en het VOB-systeem van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid; voor jaarcijfers 

worden daaraan toegevoegd gegevens over ziekteverzuim van onderwijspersoneel. 

Deze verschiUende instanties deponeren op vrijwillige basis de gegevens bij het NIA, 

dat de gewogen berekening van verzuimpercentage en -ft-equentie uitvoert en pubUceert. 

Sinds enige jaren wordt dit kwartaalcijfer in de pers doorgaans geciteerd als "het" 

verzuimcijfer. 

Dit cijfer is uitsluitend gebaseerd op geaggregeerde bedrijfsgegevens en laat dus geen 

uitsplitsingen toe naar persoonskenmerken. Wel is globale uitsplitsing mogelijk naar 

economische sector (nijverheid versus dienstverlening) en bedryfsgroptte. Fijnmaziger 

uitsplitsing naar bedrijfstak is niet goed mogelijk door het beperkte aantal bedrijven. 

Aangezien het ZVIS zowel een der bronnen vormt voor dit verzuimcijfer, alsook de 

basis is van de benodigde wegingsfactoren, is de toekomst van deze statistiek onzeker 

(zie slot van 4.3.3). 

4.3.5 Branchegewljze systemen 

Naast landeUjk opererende verzuimregistraties blijken er binnen velebranches "eigen" 

verzuimcijfers te circuleren van uiteenlopende herkomst en kwaliteit. Het in kaart 

brengen van deze cijfers en hun kwaliteit gaat het kader van dit rapport te buiten. 

Op deze plaats noemen wij slechts twee branchegewljze ^sternen die redelijk harde 

en gedetaiUeerde cijfers opleveren. 

- De ziekteverzuim-registratie van onderwijspersoneel, die sinds 1976 door de 

Rijksuniversiteit te Leiden wordt uitgevoerd en gerapporteerd. Jaarlijks wordt op 
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een steekproef van scholen een nauwkeurige verzuimregistratie bqgehouden waaruit 

veizuimtabeUen naar een grote reeks school-, functie- en persoonskenmerken worden 

gepubliceerd. 

- De statistiek Ziekteveizuim en Personeelsverloop in de intramurale gezondheidszorg, 

weUce jaarUjks door het NZI wordt samengestdd op basis van opgave door intramurale 

instellingen. Deze dekt een relatief hoog percentage van de betreffende populatie 

en omvat enige uitsplitsingen o.a. naar functie en soort instelling. 

4.4 CBS-surveygegevens 

AUe tot nu toe beschreven informatiebronnen hadden verzuim en/of arbeids

ongeschiktheid als eerste invalshoek. Daarnaast zijn er verschiUende bronnen van 

gegevens die licht kunnen werpen op deze problematiek, zonder primair voor dat 

doel te zijn ontworpen. Het betreft drie CBS-enquêtes die rdevant kunnen zijn: de 

Enquête Beroepsbevolking (EBB), het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) 

en de Gezondheidsenquête (GE). Wij beschrijven deze hierna; bij elk daarvan wordt 

eerst weergegeven v/dke variabden erin zijn opgenomen met betidddng tot arbddsonge

sdiiktheid, de arbeidssituatie en verdere lokalisatie (demografische kenmerken e.d.); 

daarna wordt een aanduiding gegeven van de omvang, periodkdteit en besdiikbaarheid 

der gegevens. 

4.4.1 Enquête Beroepsbevolking (EBB) 

A. Relevante variabelen in de EBB 

VERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

- Heeft respondent laatste week feitelijk korter/langer gewerkt dan volgens contract? 

Reden daarvan? (Eén der onderscheiden redenen is ziekte) 

- (voor ex-werkenden:) reden beëindiging laatste werkkring (waaronder arbeids

ongeschiktheid) 

- Tot welke bevolkingscategorie rekent men zich? Eén der antwoordmogelijkheden 

is: "is geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt" 

- (bij inventarisatie van zoekgedrag op de arbeidsmarkt:) Voor de beschrijving van 

niet-werkzame personen die niet meer naar werk zoeken wordt gevraagd naar de 

reden waarom men niet (meer) zoekt, waaronder arbeidsongeschiktheid 
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het ontvangen van een uitkering, o.a. AAW/WAO 

ARBEID 

- arbeidsmarktverleden over de afgelopen twaalf maanden (voor werkenden) resp. 

de afgelopen drie jaar (voor niet-meer-werkenden) 

- bedrijfstak (SBI) 

- omvang bedrijf 

- beroep (Beroepenclassificatie CBS) 

- aard dienstverband (vast/tijdelijk) 

- leidinggevend niveau 

- werktijden (contractuele en feiteUjke wekelijkse arbeidsduur, deelname aan ADV, 

roostervrije dagen, gewenste arbeidsduur) 

ACHTERGROND- EN LOKAUSATIE-VARIABELEN 

- demografischevariabelen:geboortedatum,geslacht,burgerlijkestaat,nationaliteit, 

geboorteland, woonplaats 

- opleiding (echter met grote coderingsproblemen) 

B. Periodicitdt, omvang en beschikbaarheid 

De EBB is doorlopend. Steekproefomvangen: 1989 bruto 106.000 adressen, netto 63.000 

adressen, omvattende 133.000 personen van 15 jaar en ouder. AUeen de zgn. "niet-insti-

tutionele bevolking" valt binnen de steekproef - dat wü zeggen, personen wonend in 

inrichtingen, insteUingen en tehuizen vaUen erbuiten (hetgeen in het kader van 

arbeidsongeschiktheid niet onbelangrijk is: in bepaalde instellingen mag men een 

onevenredig groot aantal arbeidsongeschikten verwachten, denk bijvoorbeeld aan 

psychiatrische inrichtingen). In beginsel zijn secundaire analyses op EBB-bestanden 

wel mogelijk, over condities is apart overleg nodig met CBS. 
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4.4.2 Doorlopend Leefsituatie-onderzoek (DLO) 

A. Relevante variabelen in het DLO^ 

VERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

- "Waartoe rekent u zich?", één der antwoordmogeUjkheden: "is g^hed of gededtelijk 

arbeidsongeschikt" 

- (voor degenen die niet werken maar ooit hebben gewerkt:) "Waarom bent u gestopt 

met werken?", één der antwoordmogelijkheden: "gezondheidsredenen, ongeval, 

arbeidsongeschiktheid" 

- "Heeft u gedurende de afgelopen 2 maanden wegens ziekte, ongeval of andere 

gezondheidsreden van uzelf het werk of de school verzuimd?" "Hoeveel dagen?" 

- bron(nen) van inkomsten, waaronder als mogelijkheid: "invaliditeitspensioen, 

wachtgeld ABP, AAW/WAO" (en: sinds wanneer); tevens bron(nen) van inkomsten 

partner 

ARBEID 

- arbeidsverleden 

- werkgever (incl. aard bedrijf e.d.) 

- functie 

- leidinggevend niveau 

- contractuele wekelijkse arbeidsduur 

- arbeidsomstandigheden (ploegendienst, avond/nachtwerk, zaterdag/zondagwerk, 

lawaai, vuü werk, stank, gevaarUjk werk, UchameUjk zwaar werk, hoog tempo, eentonig 

werk, ontplooiing, promotiekansen, etc.) 

- werkgebonden spanningsreacties (vermoeidheid, werk valt zwaarder, gejaagd, 

zenuwachtig, etc.) 

ACHTERGROND- EN LOKAUSATIE-VARIABELEN 

- demografische variabelen incl. nationaliteit 

- sociale status ook van ouders 

- inkomen, opleiding, poUtieke en levensbeschouweUjke richting 

^ (vragenlijst versie april 1989 - april 1990; dezelfde versie loopt in ieder geval tot en met december 
1991 door, waarna eventuele bijstellingen worden doorgevoerd) 
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- vrijwüligerswerk 

- sport en vrijetijdsbesteding, sociale contacten 

- roken, drinken 

- gezondheid (ziektehistorie, ervaren UchameUjke en psychische gezondheid) 

- medische consumptie 

- woonsituatie 

B. Periodiciteit, omvang en beschikbaarheid 

Het DLO is doorlopend en komt daarmee in de plaats van de éénmalige Leefsituatie-

Onderzoeken (LSO's) die het CBS in 1974,1977,1980,1983 en 1986 hield en waarin 

in grote lijnen dezelfde gegevens aan de orde waren. De stee)q)roefomvangen van 

het huidige DLO zijn: 

- 1989 bruto ca. 7300 netto ca. 3200 personen; 

- 1990 bruto ca. 10500 netto ca. 5000 personen. 

Er bestaat een non-responsanalyse die duidt op een goede representativiteit. 

De steekproeven zijn beperkt tot de niet-institutionele bevolking. 

Een eerste Kerncijfers-rapport vanuit het DLO is zeer onlangs verschenen. Uit de 

vroegere LSO's zijn diverse rapporten gepubUceerd. 

Nieuw beleid van het CBS is dat databestanden toegankelijk worden gemaakt voor 

secundaire analyse, en wel in twee versies: zogenaamde "micro-bestanden" waarin 

vele variabelen zijn opgenomen (vanwege een aantal vertrouweUjke variabelen zijn 

er beperkingen van kracht op publikaties vanuit deze micro-bestanden) en meer 

beperkte "pubUkatie-bestanden" die gestript zijn van vertrouweUjke variabelen c.q. 

gegevens die herleidbaarheid naar personen of bedrijven mogeUjk zouden maken. 

De prijzen van deze bestanden zouden volgens mondelinge informatie hggen in de 

orde van ƒ 40.000,-- voor micro-bestanden en ƒ 20.000,-- voor pubUkatie-bestanden. 

FeiteUjke beschikbaarheid van deze data zal nog wel even duren. 
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4.4.3 Gezoruiheidsenquête (GE) 

A. Relevante variabelen in de GE 

VERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHHD 

- Slechts van 1981 tot en met 1985 was in de GE een uitgebreide vraag opgenomen 

naar werkverzuim wegens ziekte in de afgelopen 2 maanden. 

- Momenteel nog wel meelopende indicatoren van arbeidsongeschiktheid: 

* (bij personen zonder betaalde werkkring) reden dat men geen betadde werkkring 

heeft; één der onderscheiden redenen is "arbeidsongeschikt" 

* inkomensbestanddelen, waarbij apart ondersdieiden o.a.: WAO- of AAW-uitkering 

of invaliditeitspensioen 

ARBEID 

- soort dienstverband (particuUere loondienst, overheid, zelfstandig, etc.) 

- functie/beroep ("wat was of deed respondent precies in het werk?") 

- leidinggevend niveau (aantal ondergeschikten) en aard leidinggevende functie 

- normale aantal werkuren per week 

- aard van bedrijf/instelUng 

- omvang bedrijf/insteUing 

- heeft respondent verzekering tegen inkomensderving? 

GEZONDHEID EN MEDISCHE CONSUMPTIE 

De GE omvat uitgebreide data met name over gezondheidstoestand, leefgewoonten, 

voorkomen van bepaalde aandoeningen, activiteitenbeperking en medische consumptie. 

ACHTERGROND- EN LOCALISATIEVARIABELEN 

- geslacht 

- leeftijd 

B. Periodidteit, omvang en beschikbaarheid 

De enquêtering is doorlopend. De steekproef bestaat uit adressen (esd. de institutionde 

bevolking) waarop in principe aUe bewoners worden ondervraagd. 
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Steekproefomvangen: jaarUjks ca. 9.000 personen netto req)ons; non-respons bedraagt 

ca. 35%. 

Databestanden worden wel eens verkocht voor her-analyse (kosten: in de orde van 

tienduizenden guldens); ook maakt CBS soms wel op verzoek specifieke tabeUen op 

het materiaal van de GE. 

4.5 Conclusies ten aanzien van de aanbodzyde 

4.5.1 Uitvoering sociale zekerheid 

Bij aUe bedrijfsverenigingen, zowel de zelf-administrerende als die weUce bij het GAK 

zijn aangesloten, wordt in beginsel dezelfde informatie vergaard ten behoeve van de 

uitvoeringvan de Ziektewet en AAW/WAO. Deze informatie heeft vanouds betrekking 

op gevalsniveau van ziekte- resp. arbeidsongeschiktheidsgevaUen; in systemen van recen

ter datum (bijv. IMF) komt informatie beschikbaar op persoonsniveau van ziekgemdde 

re^ . arbeidsongeschikte verzekerden, waarbij het SoFi-nununer als identificatiedeutd 

dient. 

Een nauwkeurig en voUedig inzicht in de verzekerdenpoputatie, dat een noodzakeUjke 

voorwaarde is om cijfermatig inzicht te krijgen in risico's op ziekte resp. arbeidsonge

schiktheid, bestaat op dit moment nog niet. Bij voltooiing van de verzekerdenad

ministratie (VZA) zou dat inzicht verkregen kunnen worden. Deze VZA omvat sledits 

een beperkt aantal kenmerken, terwijl sommigen vrezen dat de mddingsdiscipUne 

bij werkgevers om mutaties door te geven te wensen zal overlaten; dit kan op den 

duur tot cumulatieve bestandsvervuUing leiden. Binnen aUe grote BV'en wordt in de 

VZA tevens het beroep van werknemers opgevraagd, maar doorgaans in ongecodeerde 

en/of weinig betrouwbare vorm. 

Ten aanzien van het ziekteverzuim is in aUe gevaUen sprake van een hiaat en/of 

vertraging in de informatiestroom waar het de AfdeUngskassen en Eigen Riskx)dragers 

(Akers) betreft, welke ongeveer een kwart van de verzekerde populatie beslaan. In 

het bijzonder bij "rode" en "super"-Akers, die naast de uitkerin^erstrekking ook de 

verzekeringsgeneeskundige begdeiding gededteUjk re^ . gehed in eigen hand hebben, 

vertoont de informatievoorziening landeUjk bezien hiaten. 

Door aUe BV'en worden op grond van SVr-circulaires zowel maandeUjks als jaarUjks 

integrde gegevens (aUe uitkeringsgevaUen betreffende) met betrekking tot de Ziektewet 

en de AAW/WAO aan de SVr doorgegeven. Voor wat betreft de Ziektewet gaat 
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het vrijwel uitsluitend over omslagleden; de (weinige) cijfers waarin ook gegevens 

van de Akers zijn verwerkt zijn eerst beschikbaar ca. 1,5 jaar na afloop van een 

verslagjaar. 

Vrijwel aUe kenmerken die uniform (d.w.z. door aUe BV'en) worden geregistreerd 

komen voor in deze gegevensstroom richting SVr; met name financiële gegevens zijn 

uitgebreid vertegenwoordigd. In technisch opzicht (recordstructuur) is deze informa

tiestroom aan modernisering toe. Ten aanzien van AAW/WAO-gegevens krijgt die 

modernisering momenteel gestalte in het zgn. NARCIS-project, terwijl modernisering 

van de Ziektewet-statistieken eveneens is voorgenomen. 

Bij de SVr komen voorts gegevens van het ABP binnen betreffende AAW-toekenningen 

aan ambtenaren. 

De GMD beschikt over integrale gegevens van AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden 

(uitgezonderd ambtenaren), weUce vrijwel geheel overeenkomen met de gegevensstroom 

van BV'en naar SVr (jaarstatistiek AAW/WAO). Voorts beschUct de GMD over ved 

informatie betreffende reïntegratie en toegekende voorzieningen. 

De informatiestroom van BV'en naar het CBS (waaruit o.a. de publikatie 

"Diagnosestatistiek Omslagleden" wordt samengesteld) bestaat uit dezelfde infor

matie die reeds vanuit BVen naar de SVr vloeit, en voegt dus geen nieuw element 

toe aan de achterUggende informatievoorziening. 

4.5.2 Veraiimregistraties op vrijwillige basis 

Van de vrijwiUige registratiesystemen is het ZRS/ZEZIS van het GAK veruit het 

meest omvangrijke wat betreft aantaUen bedrijven en werknemers (7300 resp. 700.000). 

Het bestrijkt circa een derde ded van de GAK-omslagleden. Wat betreft geregistreerde 

kenmerken is het echter relatief beperkt. In feite gaat het om dezelfde kenmerken 

die reeds uit de uitvoering Ziektewet te putten zijn met als versdiil dat de bedrij&grootte 

nauwkeuriger is vastgesteld. UitspUtsingen van landeUjke cijfers naar werknemersken

merken (individueel niveau) zijn niet goed mogeUjk. UitspUtsingen naar bedrijfsken

merken (grootte, BV/risicogroep, regio) zijn wel beschikbaar. Het Ujkt mogeUjk om 

daaraan eventueel meer bedrijfskenmerken toe te voegen. 

Ook de NIPG/TNO-verzuimstatistiek levert gegevens op bedrijfsniveau en geeft dus 

mogeUjkheden tot UitspUtsingen naar bedrijfskenmerken, naast UitspUtsingen naar 
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twee werknemerskenmerken (geslacht en soort werk). 

Het ZVIS van het NIA bevat verzuimgegevens op individued niveau en laat dus 

UitspUtsingen toe naar een aantal werknemerskenmerken, naast kenmerken van de 

deelnemende bedrijven. 

Geen van deze drie vrijwiUige registraties afzonderUjk kan landeUjk representatieve 

cijfers opleveren. De gecombineerde NIA/NIPG-"verzuimthaTnometer", waarin naast 

cijfers van GAK, NIPG en NIA ook die van het Sociaal Fonds Bouw en de onderwijs

sector zijn verdisconteerd, vormt de beste landeUjke benadering van het ziekteverzuim 

in bedrijven met meer dan 50 werknemers. 

Naast deze landeUjke registraties zijn er in enkele branches ook bedrijfstakgewijze 

registraties op min of meer vrijwiUige basis. In de onderwijssector en de intramurale 

gezondheidszorg worden systematische registraties bijgehouden. Ook in andere brandies 

treft men vaak branche-cijfers over verzuim aan waarvan de herkomst en kwaliteit 

sterk kunnen uiteenlopen. 

4.5.3 CBS-enquêtes 

In drie continue enquêtes van het CBS komen indicaties over arbeidsongeschikt

heid/ziekteverzuim voor: de Enquête BeroepsbevoUcing EBB (jaarUjks ca. 130.000 

re^ondenten), het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek DLO (ca. 5.000 re^mndentoi) 

en de Gezondheidsenquête (ca. 9.000 respondenten). Het is niet duideUjk in hoeverre 

de meting van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid via deze enquêtes betrouwbaar 

en zuiver is, en of deze ook maar enigszins spoort met gegevens vanuit de sociale 

zekerheid. Daar staat tegenover dat deze gegevens op individued niveau zijn gemeten 

en een groot aantal mogeUjk relevante achtergrondkenmerken omvatten. De EBB 

is in aUe opzichten de belangrijkste der CBS-enquêtes, zowel vanwege het zeer grote 

aantal respondenten (dus hoge statistische betrouwbaarheid en mogeUjkheden tot 

vérgaande uit^Utsingen) als vanwege de soort achtergrondkenmerken die erin worden 

gemeten. 
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5. Vraag en aanbod: aansluiting? 

5.1 Inleiding 

In de twee voorgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens besroken de bdeidsmatige 

vraag naar statistische informatie en de informatiebronnen die daarin zouden kunnen 

voorzien. In dit hoofdstuk zd aUereerst getracht worden die twee naast dkaar te zetten 

(paragrafen 5.2 tot en met 5.5). We letten daarbij niet zozeer op hetgeen wordt gq)ubU-

ceerd, maar vooral op hetgeen in de achterUggende databestanden beschikbaar is 

(of binnenkort komt). 

Vervolgens destiUeren we daaruit een aantal opties voor informatievoorziening in 

de toekomst. Uitgangspunt daarbij is zo veel mogeUjk gebruik te maken van reeds 

nu bestaande (en in de toekomst te verwachten) informatiebronnen, derhdve zonder 

grootscheepse nieuwbouw van landeUjke informatiesystemen. 

Aan de vraag^jde is een aantd wensen van dgemene aard ten aanzien van de informa

tiebehoefte genoemd. Steekwoorden zijn: bundeling/uniformering van landeUjke 

informatie; actuaUteit; grote reikwijdte, goede dekking naar bedrijfstakken en 

verzekeringsvorm (Akers); toegankeUjkheid van de informatie. In dit hoofdstukzuUen 

we deze aspecten van de aanbodzijde achtereenvolgens nalopen (paragrafen 5.2 tot 

en met 5.5). Daarbij wordt soms reeds ingegaan op enkde mo^l^kheden tot verbetering 

van de informatievoorziening, welke in 5.6 nader aan de orde komen. 

5.2 Uniformiteit en bundeling 

De vraag naar uniformiteit/bundeUng van informatie heeft in de eerste plaats betrekking 

op landelijke vohunecijfers. Zowel over het Ziektewet-traject als over het AAW/WAO-

traject circuleren diverse "landeUjke" cijfers (afkomstig uit diverse bronnen). 

Ten aanzien van ziekteverzuim circuleren cijfers van NIPG/TNO, NIA, GAK en SVr. 

Voor een landeUjk dekkend en actueel beeld is het waarschijnUjk niet te vermijden 

om diverse bronnen naast elkaar te hanteren, omdat geen ervan op zichzelf het totale 

scala aan bedrijfstakken, bedrijfsgroottes en verzekeringsvormen bestrijkt. 

Een bundeling van cijfers over grotere (50+) bedrijven bestaat reeds nu in de vorm 

van een gecombineerde NIA/NIPG/GAK/SFB-statistiek (kwartaalsgewijs verschij

nend, soms aangeduid als "de veizuimthermometer") dieveizuiiiq)eFc^ta^ en mddüigs-

frequentie omvat, en die in de pers langzamerhand enige erkenning geniet als "het" 
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landelijk cijfer. Door onzekerheid rond de toekomst van het ZVIS-systeem is ook 

van deze statistiek de continuïteit niet duideUjk. Gezien de vraag naar bundeling zou 

wegvaUen van deze statistiek een stap achteruit betekenen. 

Te signaleren valt dat het midden- en kleinbedrijf in deze statistiek een blinde vlek 

vormt. Wanneer de VZA voUedig operationeel wordt zou dit proUeem opgdost moeten 

zijn (bij kleine bedrijven komen geen Akers voor zodat hier sodde zekerheids-gegevens 

voldoende dekkend zijn). 

Ten aanzien van AAW/WAO circuleren met name djfers van de GMD en van de 

SVr, die ietwat verschiUende veizekerdenpopulaties bestrijken en daardoor uiteenlq}en 

(SVr-cijfers zijn inclusief ambtenaren, GMD-cijfers exdusief). Beide cijfers worden 

o.a. in de pers wel aangehaald. Anders dan bij ziekteverzuim is het in ons land geen 

gewoonte om het volume AAW/WAO uit te drukken als percentage van de risico

populatie, doch ds absolute aantaUen uitkeringsgerechtigden, hetgeen de registratie 

sterk vereenvoudigt maar wel tot andere beeldvorming leidt dan indien f>ercentages 

zouden worden gehanteerd. 

Bundeling en uniformiteit van cijfers is niet gehed afdwingbaar. Met name ten aanzien 

van ziekteverzuim zuUen er diverse bronnen naast elkaar nodig bUjven om eikaars 

hiaten aan te vuUen. Eventuele bundeling, c.q. erkenning van één daarvan Ugt mede 

in handen van de informatievragers: indien onder hen consensus ontstaat om een 

bepaald cijfer te beschouwen als "het" cijfer, ontstaat ook in de buitenwereld die 

erkenning. Van belang is ook weUc cijfer door het CBS wordt overgenomen. Wederom 

is een paraUel met de werkloosheidsregistratie te trekken: sinds het beleid (SoZaWe) 

het (CBS-)cijfer van de geregistreerde werkloosheid als "het" cijfer hanteert is de 

vroegere bron (GAB-inschrijvingen), die nog steeds bestaat, vrijwd uit de pers verdwe

nen. 

Tot zover de landeUjke globale volumecijfers. Elk der landelyke bronnen geeft daarnaast 

bepaalde mogeUjkheden (tot nu toe niet aUe gepubUceerd) voor nadere specificaties 

van landeUjke cijfers, zowel van de opbouw en achtergrond van het landeUjk verzuim 

(bijv. duurverdeling, diagnose bij langere gevaUen, aandeel zwangerschapsverlof, in-

en uitstroom arbeidsongeschiktheid) als over bepadde verdelingen naar bedrijfs- en 
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persoonskenmerken. 

Bij deze specificaties is voord de wens tot uniformering van belang. Deze wens is 

met name uitgesproken ten aanzien van de codering van bedrijfsklasse, bedrijfsgrootte 

en beroep, waar men aan vraagzijde graag de door het CBS gehanteerde systematiek 

zou zien. Vele andere sociad-economische kengetaUen worden immers eveneens op 

deze basis ingedeeld. 

Voor wat betreft codering van het beroep doet het probleem zich momenteel nog 

nauweUjks voor, aangezien vrijwel nergens een betrouwbare registratie van het beroep 

in relatie tot verzuim plaatsvindt. Alleen in registraties van de medisdie gevalsbehande

ling (IMF) vindt men gegevens over het beroep; codering daarvan volgens de CBS-

Beroependassificatie is gewenst, maar betekent een niet onaanzienUjke coderings-

in^anning. Binnen de VZA Ujken geen betrouwbare gegevens over beroep beschikbaar 

te komen. 

Bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte zijn, omdat het hier bedrijfe- en geen persoonskenmer

ken betreft, waarschijnUjk makkelijker te achterhden en up to date te houden dan 

beroep. Dit vergt een toevoeging van nieuwe coderingen aan bestaande gegevensbronnen 

(bijvoorbeeld aan bestanden van aansluitnummers bij BV'en). 

Voor het overige is uniformering van de specificaties en UitspUtsingen uit diverse 

bronnen moeiUjk: het ene soort gegeven komt uit de ene bron, het andere soort uit 

een andere. Een Uchtere vorm, namelijk onderlinge aanvulling en bundeling van de 

resultaten der diverse bronnen, Ujkt wel te bereiken zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 

een overkoq)dende publikatie. Te denken vdt aan een periodiek versdiijnende rapporta

ge van de stand van zaken en ontwikkeUngen op het gebied van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld in de stijl van naslagwerken als de Rapportage 

Arbeidsmarkt of ook het Sociaal-Cultureel Rapport. 

Bundeling van basisgegevens uit diverse bronnen (in de vorm van een kwantitatieve 

databank) is niet ondenkbaar, doch opzet en beheer van zo'n databank (zeker indien 

die ook gegevens q) bedrijfe- en persoonsniveau zou omvatten) zou een zeer aanzienUjke 

voorbereidingstijd en inspanning vergen. Indien een dergeUjke bank zijn gegevens 

ontleent aan derden (dus een afgeleide informatiestroom vormt) is deze tevens 

kwetsbaar. 
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5.3 Actualiteit 

Voor actuele landeUjke volumecijfers hetrefiendeziektevenuim zijn integrde gegevens 

uit de uitvoering der socide zekerheid minder geschikt, daar zij (mede door de 

problematiek van Akers) dtijd met enige vertraging beschikbaar zuUen komen. 

Steekproefsgewijze systemen gebaseerd op vrijwiUige verzuimregistraties, zoals de 

huidige "verzuimthermometer", zijn daartoe beter toegerust. 

Wat betreft volumecijfers arbeidsongeschiktheid, waar het probleem van Akers niet 

speelt, Ujkt de Maandstatistiek AAW/WAO (SVr) de meest actude bron. Wdke invloed 

het NARCIS-project zd hebben op de actuaUteit van AAW/WAO-cijfers is op dit 

moment niet te beoordelen. 

Naarmate het omverdereuitsplitsingen van de totde volumecijfers ziekteverzuim naar 

diverse achtergrondkenmerken gaat, wordt actuaUteit moeiUjker realiseerbaar, zeker 

in combinatie met de wens tot bundeling. Het gaat immers om diverse bronnen met 

elk hun eigen mogeUjkheden tot uitspUtsing. In hoeverre vanuit CBS-enquêtes tot 

actuele UitspUtsingen kan worden gekomen zou nader onderzocht dienen te worden. 

Weliswaar omvatten deze een reeks relevante achtergrondkenmerken, doch het is 

onzeker in hoeverre de meting van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid in deze en

quêtes betrouwbaar is. 

Een jaarUjkse trendstudie waarin de uitkomsten der diverse bronnen bijeen worden 

gebracht en trends c.q. deelgroepen met hoge risico's worden gesigndeerd is welUcht 

een meer bescheiden optie dan het op basis van primaire data geven van actuele 

UitspUtsingen. 

5.4 Reikwydte en omvang 

Op dit punt zijn drie knelpunten te signderen. 

- In de gegevens vanuit de uitvoering socide zekerheid zijn gegevens over ziekteveizuim 

bij Akers summier en weinig actueel. Tenzij men de Akers met nieuwe meldings-

en registratieverplichtingen zou confronteren is hieraan weinig te doen. Voor actude 

gegevens waarin ook Akers zijn vertegenwoordigd bUjft men dan aangewezen op 

steekproefsgewijze informatie. 

- In de verzuimregistraties op vrijwiUige basis vormt het rmdden- en kleinbedrijf nog 

een blinde vlek. Aanvulling op dit punt vanuit de uitvoering socide zekerheid zou 

echter niet onoverkomeUjk zijn wanneer eenmad de VZA functioneert. 
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- In de landeUjke volumecijfers AAW/WAO circuleren cijfers zowel exclusief 

ambtenaren (GMD) als inclusief (SVr). Uit het oo^unt van omvang/reikwijdte 

is laatstgenoemde bron de meest voUedige. 

Tendotte kan men "reikwijdte en omvang" ook bezien niet zozeer vanuit de populatie 

die door cijfers wordt bestreken, maar vanuit de achtergrondkenmerken die erin zijn 

opgenomen. In hoeverre komen de "aangeboden" kenmerken overeen met de door 

velen "gevraagde", zoals die in paragraaf 3.3 zijn geïnventariseerd? Waar Uggen de 

hiaten? 

Wanneer wij ons op dat laatste richten, dan is te constateren: 

a. Specificatie van gegevens naar bedrijfstak (SBI-codering) is momenteel niet 

beschikbaar; aangezien het hier een bedrijfskenmerk betreft Ujkt invulling van dit 

hiaat, door dk aansluitnummer te vooizien van eea SBI-codering niet onoverkomdqk. 

b. De dan nog overbUjvende hiaten betreffen: 

- differentiatie van verzuim en arbeidsongeschiktheid naar beroep, type werktijd, 

opleidingsniveau, en aanwezigheid van bedrijfsgezondheidszorg; 

- dit aUes voord waar het betreft langdurige arbeidsongeschiktheid (AAW/WAO); 

- en waar het betreft kortdurende arbeidsongeschiktheid vormen, zoals reeds 

vermeld, de Akers in het bijzonder een knelpunt. 

5.5 ToegankeUjkheid 

Waxi gepubliceerde gegevens is de toegankeUjkheid bijna per definitie geen probleem. 

Een sterkere bundeUng van publikaties ten behoeve van begrijpelykheid en consistentie 

van de versdiiUende gegevens zou evenwel een bijdrage tot nog betere toegankdijkheid 

kunnen vormen. Een periodiek bronnen-overzicht waarin wordt aangegeven wdk soort 

gegevens bij weUce instantie c.q. in weUce databestanden te vinden is zou daarin verwerkt 

kunnen worden. 

De toegankeUjkheid vanprimaire databestanden als bron van beleidsinformatie of voor 

secundaire andyses, met name bestanden uit de uitvoeringvan de socide zekerheid, 

is meer problematisch. Geen van deze databestanden wordt onderhouden met als 

eerste doelstelling het genereren van beleidsinformatie; het gaat primair om de uitvoering 

van de socide zekerheid. Wel is op dit punt een ontwikkeling in positieve zin te 

signderen, waardoor de situatie niet meer geheel dezelfde is als ten tijde van de 

Commissie-Lamers (zie paragraaf 2.2): zo hebben ^sternen als de VZA en het IMF 
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wel als doelstelUngfeve/u de benutting als beleidsinformatie. Niettemin is de beleidsin

formatie die eraan te onttrekken valt een vorm van afgdeide informatie en in die 

zin kwetsbaar bijvoorbeeld voor stelselwijzigingen in Ziektewet en/of AAW/WAO. 

Zo is te verwachten dat wanneer de eerste zes weken van een ziektegevd niet langer 

door de Ziektewet wordt verzekerd, de kwaUteit van registratie van dit kortere en 

middeUange verzuim daaronder te Ujden zd hebben. 

Databestanden die vanuit de uitvoeringsorganen bij de SVr zijn opgebouwd zijn in 

zoverre meer toegankeUjk dat hier niet meer het uitvoeringsdod geheel voorop staat, 

doch mede informatievoorziening wordt beoogd. In de huidige situatie (met name 

jaarstatistieken Ziektewet en WAO/AAW) gaat het weliswaar niet om geheel pri

maire data, maar toch om zeer ver uitgespUtste gegevens. Bij doorvoering van het 

NARCIS-project zou het wel om primaire c.q. individuele data gaan, zij het niet meer 

integrde doch steekproefsgewijze. Op een soortgeUjke modernisering van de Ziektewet-

informatie richting SVr, waartoe voornemens bestaan, is momented nog geen conoreet 

zicht te krijgen. 

Bij dit aUes bUjft relevant dat deze gegevens vooralsnog dechts betrekking hebben 

op uitiœrin^gevallen c.q. personen met een uitkering, en de "achterliggende" vozdcerde 

populatie daarmee niet in beeld wordt gebracht, met als gevolg dat nauwkeurige 

berekening van risico's niet mogeUjk is. 

Op dit punt zouden de verzuimregistraties op vrijwiUige basis (v.w.b. ziekteverzuim) 

en eventueel de CBS-surveys meer mogelijkheden bieden. Wat de CBS-surveysbetreft 

Ujkt dthans toegankeUjkheid geen probleem aangezien de desbetreffende databestanden 

in beginsel te koop zijn. Voor de vrijwiUige verzuimregistraties geldt eveneens dat 

data in beginsel toegankeUjk zijn als bron van beleidsinformatie, d dan niet tegen 

vergoeding van onkosten. 

5.6 Keuzemomenten en beleidsopties 

5.6.1 Keuzes zijn nodig 

Aan de vraagzijde is een aantd wensen tot uitdrukking gebracht die we hebben 

gekenmerkt door de steekwoorden: bundeling/uniformering, actuaUteit, grote reikwijdte 

en dekking naar bedrijfstakken en verzekeringsvormen (Akers!), en goede 

toegankeUjkheid als beleidsinformatie; bij dat aUes is er een brede wens tot informatie 

rond een aantd ^ecifieke bedrijfs- en persoonskenmerken die in de huidige 
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gegevensbronnen niet voorhanden zijn. 

Bij wijze van gedachtenexperiment kan men pogen zich voor te steUen, hoe een 

informatiesysteem er uit zou den dat tegeUjkertijd aan d deze woisen gehed te^moet 

komt. Men komt dan ongeveer op een uniform ontworpen informatiesysteem (uniformi

teit) waarin de uitvoeringsorganen socide zekerheid èn de Akers (reikwijdte; we laten 

de ambtenaren dan nog even terzijde) op uiterst geregelde basis (actuaUteit) de nodige 

gegevens invoeren en muteren niet aUeen van de arbeidsongeschikte werknemers, 

maar tevens van de gehele "population at risk" (t.b.v. risico-bepaling; een uitgebreide 

vorm van de VZA); het betreft dan meer kenmerken dan in de huidige situatie, dus 

ook enkde kenmerken die niet direct noodzakeUjk zijn voor de uitkeringsverstrekking. 

Zo'n systeem zou Uefst on-line moeten zijn aangesloten op één centrde database 

(landeUjke bundeUng) die toepnkeUjk is (na garantie van privacy) voor snelle beantwoor

ding van beleidsvragen. Publikaties vanuit deze database zouden bij voorkeur door 

slechts één instantie worden samengesteld, zodat inconsistentie tussen publikaties 

zo veel mogeUjk wordt vermeden. 

Het is niet onze bedoeling om hiermee de wensen aan vraagzijde in het karikaturde 

te trekken. We wiUen dechts aangeven dat combinatie van aUe wensen binnen één 

systeem zou leiden tot een soort landelijk netwerk dat, indien d technisch en 

organisatorisch hadbaar, kosten in de orde van tenminste tientaUen miljoenen guldens 

zou meebrengen. 

Ook voor de afzonderUjke wensen geldt dat verbeteringen ten opzichte van de huidige 

situatie kosten mee kunnen brengen. Voor de goede orde: uit onze inventarisatie 

bUjkt dat er momenteel geen rijke gegevensbronnen bestaan die tot nu toe gehed 

onbenut zijn. Met name kan men geen hoge verwachtingen koesteren van hetgeen 

vanuit de uitvoering van de socide zekerheid aan bdeidsinformatie te verwachten 

vdt. Andere gegevens dan die wdke tevens rdevantie voor de uitvoering^raktijk hebben, 

kan men van de BV'en niet verwachten. Datgene aan informatie dat door aUe BV'en 

reeds op min of meer uniforme basis wordt geregistreerd, is in grote Ujnen reeds 

opgenomen in de informatiestroom richting SVr. 

Verbetering van informatie houdt dus dtijd uitbreiding in van te registreren kenmerken 

en/of populaties, en daarmee van werkzaamheden c.q. kosten. Het gaat dan om zaken 

als: 

- actuele informatie over het arbeidsongeschiktheidsvolume kan niet anders dan 

op steekproefbasis worden geleverd; indien de reikwijdte daarvan moet worden 
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verbreed moeten de bestaande systemen dienovereenkomstig worden uitgebreid. 

Tot welke prijs is men bereid de vraag van actuaUteit te steUen? 

- differentiatie van gegevens naar bedrijfstak conform de CBS-indeling (SBI) vergt 

(her)coderingvanbedrijfsgegevensc.q.aanduitnummersvia een geautomatiseerde 

vertaalsleutel. Wie verzorgt deze, en tot weUce prijs wensen vragers deze informatie 

te hebben? 

- meer informatie over Akers vergt van hen een grotere registratie-inspanning. Is 

men bereid om de wens tot grotere reikwijdte van gegevens in de vorm van een 

registratiepUcht op te leggen, en welke gevolgen voor de kwaUteit van de data zd 

dit hebben? 

Wij noemen hier slechts enkele voorbeelden van wenseUjkheden die pas tot 

mogeUjkheden voeren wanneer men daarbij financieringsbron en verantwoordeUjke 

instantie expUdet noemt. Indien dan mocht bUjken dat het geUjktijdig optimad voldoen 

aan aUe wenseUjkheden geen hadbare kaart is, zal een prioriteit gesteld dienen te 

worden. 

5.6.2 Toekomstige ontwikkelingen: actie is nodig 

In 5.6.1 voerden wij een denkbeeldig "totaal^steem" ten tonde waar aUe gewenste 

informatie in zit, als uiterste van wat men zou kunnen wensen. Het tegenoverliggende 

uiterste, zo zou men kunnen denken, is de huidige situatie waarin fragmentarische 

informatie, zo d aanwezig, uit diverse bronnen bijeen gegaard moet worden. 

Dat zou aan de huidige situatie en ontwikkelingen echter geen recht doen. Momented 

bestaat reeds een aantd bronnen die, hoewel niet dtijd consistent en actueel en niet 

dtijd opgezet met beleidsinformatie als oogmerk, toch zeker nuttige informatie 

verschaffen. De vergeUjking op dit punt met een vijftd andere EG-landen, die onlangs 

door het NIA werd opgesteld (Prins e.a., 1991) kan Nederland glansrijk doorstaan; 

in het buitedand is vaak slechts een fractie beschikbaar van de statistische kennis 

die wij in de Nederlandse situatie normaal achten. 

Bovendien zijn er ontwikkeUn^n in gang die vermoedeUjk tot verbetering zuUen leiden. 

Wanneer eenmad de VZA gevuld is en up to date wordt gehouden is daarmee voor 

het eerst de "popdation at risk" goed in beeld gebracht, d omvat dat beeld nog lang 

niet aUe variabelen die van belang worden geacht. Nieuwe informatiei^temen rond 

de gevalsbehandeling, zoals het IMF (en soortgeUjke systemen in de zelfadministrerende 

BV'en) waar informatie op persoonsbasis beschikbaar komt en niet dechts op 
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gevals/uitkeringsbasis, zijn een vooruitgang. Tendotte profileren de BVen zich ook 

richting werkgevers de laatste jaren steeds duideUjker als dienstverleners ook bij 

verzuimbdeid, wat ook hun belang bij adequate bedrijfs- en brandiegerichte informatie 

vergroot. 

Ook moet edit«' op negatieve ontwikkelingen worden gewezen. In een aantd opzk^ten 

zd de informatievoorziening binnen a&ienbare tijd verdediteren indien niet tijdig 

actie wordt ondernomen. 

Dat betreft aUereerst de informatievoorziening op steekproefbasis, die onder meer 

voor actuaUteit en landelijke dekking essentied zijn. Het Ziektev«iuim-Infonnatiesys-

teem van het NIA heeft door intrekking van bepadde subsidies een zeer onzekere 

toekomst; opheffing van het systeem per 1-1-1992 is een realistisch perspectief. Binnen 

TNO is ook de NIPG/TNO-verzuimstatistiek momented onderwerp van een 

kosten/baten-afweging. Beide systemen vormen belangrijke todeveranciers van de 

"veizuimthermometer", waarvan de continuïteit derludve reeds op korte termijn onzeker 

is. 

Een tweede mogeUjke ontwikkeling is die van invoering van een periode van zes (of 

in bepadde gevaUen drie) weken "werkgeversrisico" bij ieder verzuim^vaL De algemene 

verwachting is dat d«Ee eigen risico-periode zd leiden tot verdechtering van 

informatievooiziening over deze periode, indien daaraan geen onmidddijke uitkerings

rechten meer zijn verbonden. 

Het is dan ook, wanneer geen sndle vooizorgsmaatregden worden gnomen, denkbaar 

dat reeds over eenjaar belangrijke steekproefsgewijze registraties zijn beëindig terwigl 

gegevens over korte en middellange gevaUen van arbeidsongeschiktheid (eigen risico

periode) sterk aan betrouwbaarheid zouden inboeten. Daarmee zou zowel de kwaUteit 

van de informatievoorziening achteruitgaan als dé continuïteit in diverse tijdreeksen 

worden onderbroken, hetgeen juist in de huidige ontwikkelingen te betreuren zou 

zijn. Er zouden dan immers mogeUjkheden verdwijnen tot evduatie van de vele 

maatregelen die na de Tripartiete Werkgroep, het Najaarsoverleg, het SER-advies 

van 12 juU 1991 en de daarop volgende Kabinetsbesluiten op stapel staan. Het komt 

ons voor dat juist temidden van deze ontwikkelingen een zorgvddige evduatie van 

effecten geen luxe is. 
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5.6.3 Enkele opties voor de kortere termijn 

In plaats van een denkbeeldig "groot-registratiesysteem" zoals in 5.6.1 werd geschetst, 

dat aan aUe vragen tegeUjk kan voldoen, is het vooralsnog reder om bij de afzonderUjke 

wensen aan vraagzijde mogeUjkheden te zoeken die zonder grote systeem-nieuwbouw 

realiseerbaar Ujken. Ook daarbij geldt nog dat elk van de te noemen opties kosten 

met zich zd brengen en een duideUjk aanspreekpunt, een verantwoordeUjke instantie 

vergt. 

Voor de goede orde: de hierna te noemen opties kunnen elk voor zich, maar ook 

naast eUcaar worden gerealiseerd (slechts opties f en g bieden een keuze tussen twee 

dtematieve richtingen). In dat laatste geval hoeft men niet vanzelfsprekend te denken 

aan combinatie van aUe opties in één landeUjk, geïntegreerd systeem; een aantd 

wensen is daartoe misschien te zeer uiteenlopend (bijvoorbeeld hoge actuaUteit versus 

grote gedetaUleerdheid). 

a. Bundeling van informatie op landelijk niveau in de vorm van een jaarUjkse 

(trend)rapportagearbeidsongeschiktheid, in opzet bijvoorbeeld enigszinsvergeUjk-

baar met de "Rai)portage Arbeidsmarkt". Een dergeUjke bundeUng zou redit kunnen 

doen aan het feit dat er verschülende landeUjke informatiebronnen zijn die in 

onderling perspectief geplaatst dienen te worden. 

In meer uitgebreide vorm zou een dergeUjke trendrapportage tevens nadere 

localisering van verzuim- en arbeidsongeschiktheid-risico's en van trends daarin 

kunnen omvatten. Uitgebreidheid en actuaUteit staan daarbij echter met eUcaar 

op gespannen voet. 

b. Actualiteit: een kwartaalsgewijze statistiek op steekproefbasis van het ziekteverzuim 

bestaat momented (nog), dthans voor 50-plus-be<lrijven. Instandhouding daarvan, 

alsmede aanvulling met gegevens over het midden- en kleinbedrijf Ujkt gewenst. 

Dit laatste zou kunnen hetzij door in een soort enquête-vorm een panel uit het 

midden- en kleinbedrijf regelmatig te bevragen (^rievenbusstatistiek"), hetzij door 

het ontlenen van geaggregeerde gegevens aan de BV'en. Tendotte kan in het kader 

van de huidige kwartaalstatistiek worden nagegaan in hoeverre daarin de Akers 

zijn vertegenwoordigd, resp. of systematischer aftappen van verzuimgegevens bij 

Akers in deze statistiek gewenst is uit het oo^unt van representativiteit. 
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c. Toegatdcelijkheid 1: een databank met primaire data (bv. uit uitvoering socide 

zekerheid: data uit de verzekerdenadministratie gecombineerd met Ziektewet-

c.q. AAW/WAO-uitkeringsgegevens) zou in beginsel zeer gedetaiUeerde andyses 

mogeUjk maken. Voor wat betreft AAW/WAO zd het NARCIS-systeem, voor 

zover nu is te overzien, reeds een eind in deze richting gaan. Meer uitgebreide 

databanken op individued niveau zuUen wel lange voorbereiding vergen, terwijl 

de toegankeUjkheid op gespannen voet kan staan met privacy-bescherming. 

d. ToegankeUjkheid 2: eaidocumeritatiecertirum van seatndaire data, d.vf:i. •waarin (geag

gregeerde) gegevens en publikaties worden verzameld en systematisch toegankeUjk 

gemaakt. Een dergeUjk documentatiecentrum laat zich waarsdiijnlqk goed combineren 

met de samenstelling van een periodieke trendrapportage (zie optie a.). 

e. Vastleggen van SBI-code bij elk aansluitnummer in de werkgevers-registratie bij de 

BVen. Een dergeUjke codering (die ook nu soms reeds plaatsvindt) zou het mogeUjk 

maken om op basis van de Verzekerdenadministratie uitspUtsmgen van verzuim

en arbeidsongeschiktheidsrisico's naar bedrijfstak te maken (in groter detaU dan 

de huidige uit^Utsingen naar BV en eventuele risüx>groq) daarbinnen). Toevoeging 

van deze codering Ujkt mogeUjk zonder grote administratieve belasting van de 

bedrijven. 

f. Pilotstudy naar bruikbaarheid en koppelbaarheid van de Erujuête Beroepsbevolking 

EBB als basis voor (a) schatting van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico's 

naar een aantd achtergrondkenmerken, (b) schattingen van structuur van de 

verzekerdenpopulatie Ziektewet en AAW/WAO. Dit zou kunnen door als test 

een koppeUng aan te brengen tussen EBB en VZA (evenals momenteel de EBB-

en GAB-bestanden tegen elkaar worden gelegd teneinde het werkloosheidscijfer 

te schatten). Aangezien de VZA nooit integrad aUe achtergrondkenmerken zd 

kunnen omvatten die uit beleidsoogpunt gewenst worden, is één of andere wijze 

van (steekproefsgewijze) schattingaangewezen. Verkenningvanbruikbaarheidvan 

reeds lopende survej^ Ugt dan voor de hand om dubbel werk te voorkomen; de 

EBB is de enige enquête met een steekproefomvang die voor dit dod in aanmerking 

komt. 
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g. Haalbaarheidsstudie naar een periodieke survey op een steekproef van verzekerden 

uit de VZA waarin de achtergrondkenmerken die uit beleidsoo^unt van belang 

worden geacht, kunnen worden gemeten. Deze optie zou een dtematief zijn voor 

optie f. Steekproeftrekking uit de VZA heeft bepadde voordelen; met name is 

door het goede steekproefkader een nauwkeurige non-response-andyse mogeUjk, 

terwijl men in de formdering van enquête-vraagsteUingen niet afhankeUjk is van 

de EBB. Kosten en minder goede koppelbaarheid aan CBS-g^g^ens zouden echter 

een nadeel zijn. 

h. Propnmmering van achtergrond-studies naar spedfieke groqpen met hoge arbeids

ongeschiktheidsrisico's (bijv. beroepen, branches) kan dienen om bij deelgroepen 

die daartoe aadeiding geven dieper inzicht te krijgen in oorzaken en mogeUjke 

preventieve maatregelen, zonder dat men daarvoor een uitgebreide statistische 

registratie op reguUere basis hoeft 'op te tuigen'. Trendrapportages of secundaire 

data (zie opties a. en d.) zouden een basis voor zdke progranunering kunnen vormen 

door te signderen waar zich groepen bevinden of trends voordoen die wijzen op 

een hoog of stijgend arbeidsongeschiktheidsrisico. 
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B g k ^ 1 

Basis-notitie gehanteerd by interviews met vragers van informatie 

Doel van deze notitie 

In het kadervan het project "Statistische Informatieziekteverzuim/arbeidsongeschikt

heid" zuUen interviews met "vragers" van beleidsinformatie - socide partners - worden 

gehouden, die in principe open van opzet zijn. Achtergrond voor deze interviews zijn 

enkele zeer algemene vragen: 

- aan welke belddsinformatie ter ondersteuning van preventie van arbeidsongeschiktheid 

is naar uw mening behoefte! 

- welke hiaten bestaan er momenteel in de voorziening van deze informatie, en heeft 

u enig idee hoe deze leemten gevuld zouden kunnen worden? 

Deze zijn echter dusdanig algemeen, dat tijdens de interviews misschien toch bepadde 

vragen over het hoofd worden gezien. 

Als leidraad voor de gesprekken biedt deze notitie daarom: 

A. een bespreking van enkele mogeUjke achtergronden, dodeinden en toepassingen 

van statistische informatievoorziening; 

B. enige open vragen die daaruit voortvloeien; 

C. een Ujst van mogdijke informatie-elementen waaraan behoefte zou kunnen bestaan; 

gevraagd wordt, bij elk van die elementen aan te geven in hoeverre men daaraan 

prioriteit hecht. 

A. Enige achtergronden van informatievoorziening 

1. Doelstelling van de gezochte statistische informatie 

Ter inleiding roepen we in herinnering, uit welke dgemene achtergrond de behoefte 

aan verbetering van statistische informatie voortkwam. Het interim-rapport van de 

Trq)artiete Werkgroq) Volumebdeid ArbddsongeschikthddsregeUngen (oktober 1989) 

zegt daarover: 

71 



Een belangrijk aspect van primaire preventie betreft het verkrijgen van een kwalitatief 

en kwantitatief mzicht in de oorzaken van arbeidsongesdiiktheid Hiervoor zijn goede 

registratiesystemen nodig eventueel aangevuld met geridvte onderzoeksobjecten Het 

belang van statistische informatie is gelegen in de siffiaalfunctie die deze heeft voor 

de risico 's die de aard van het werk en de (fysieke) werkomstandi^ieden mee kurmen 

brengen Statistische gegevens verschaffen indicaties over de met een bedr^stak of 

bedrgßgpoolteverbondenris!œ'ialsr^tedeove^devenui^^0equentkenhetverzuàl^Bd^ag 

van werknemers. 

De bestaande informatiebrormen laten, uit een oogpunt van preventie, sledits beperkte 

analyses toe. Om deze reden is de tripartiete werkgroep van oordeel dat de 

informatiebronnen met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid - zowel 

op ondememingsrüveau als op bedrijfstakniveau - verbetering behoeven Wat het verzuim 

betreft, bracht staatssecretaris De Graaf in zijn brief van 7 Juli 1988 aan de Stichting 

van de Arbdd reeds een gelijkluidend kabinetssttmdpunt naar voren De SER pleitte 

in 1982 ook reeds voor verbetering van de registratie. 

Aanbevolen wordt een weriigroep, bestaande uit vertegenwoordigers van elk van de 

parken (sodalepartners en overheid) en met ondersteuningvanuitde uitvoeringsorganen 

sodale zekerheid, te belasten met de uitwerking van concrete voorstellen tot verbetering 

van ik statistische infbrrnatie. Daarbij dierit te wordat bezielt, op welke wijze de besuumde 

eninontwikkelir^ajnder^ßtraliesysterrienlaairtenwmdenaangqpastdanweluitgebreid 

De ontwikkelingvan eennieuwregistratiesysteem wœdtvooTsJtandsonnodigen ongewenst 

geacht. 

2. Nationaal en bedryfstakbeleid in plaats van bedryfsbeleid 

Voor de Werkgroep gaat het niet om bedrijfsbeleid ter preventie van ziekteverzuim 

(daartoe is reeds een andere werkgroep vanuit de Tripartiete Werkgroep ingesteld), 

maar om beleid op supra-bedrijfsniveau: met name nationad en bedrijfstakniveau. 

Kernwoord is "preventie". Dit is een ietwat rekbare term. Er worden wel eens drie 

niveaus van preventie onderscheiden, die elk een rol kunnen spelen in terugdringing 

van het volume van de arbeidsongeschiktheid: 

- primaire preventie, d.w.z. het voorkómen dat er een verzuimgevd ontstaat; 

- jea<ndl«v«/vewen/iée,d.w2. als er toch eenmad een verzuimgevd is ontstaan, hervatting 

van de arbeid bespoedigen (met name voorkómen dat het gevd langdurig wordt 
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en in WAO uitmondt); 

- tertiaire preventie, d.w.z. als een geval toch eenmad langdurig (eventueel WAO) 

is geworden, reïntegratie bevorderen (hervatting in eigen of ander werk, d dan 

niet bij eigen werkgever). 

Voor de Werkgroep staat de primaire preventie voorop (zie paragraaf 1), maar het 

is welUcht goed om stil te staan bij het belang dat men hedit aan secundaire en tertiaire 

preventie. Deze zaken Uggen vaak in eikaars verlengde, ookwatinformatievoorziening 

betreft. 

3. Soorten van beleid en daaraan gekoppelde informatiebehoefte 

De behoefte aan bq)adde informatie hangt samen met de soorten van beleid die 

men daarop zou wiUen baseren. Een paar soorten beleid worden hieronder genoemd. 

Bedoeling daarvan is niet een uitputtende opsomming. Het zijn slechts enkele soorten 

waaraan de geïnterviewden zelf tijdens de interviews welUcht meerdere kunnen 

toevoegen. 

Er is een ruw onderscheid mogeUjk tussen "procedured beleid" en "inhoudeUjk bdeid". 

Procedureel beleid betekent: het scheppen van instrumenten, procedures en (financiële 

of organisatorische) prikkels, zonder dat mendired ingrijpt in verzuim-veroorzakende 

factoroi. Denk aan: jnjoniedifferaitiatie, invoering eigen riskx)'s, "Karenzdagen", opzettoi 

van een meer dekkende BGZ-structuur, quotumverpUchtingen, stringenter 

ontslagbescherming voor arbeidsongeschikten. AUemad maatregelen waarvan men 

mag hopen dat zij indirect tot inhoudelijke, preventieve acties (bijv. door bedrijven 

en/of werknemers) zuUen leiden. 

Inhoudelijk beleid richt zk:h direct op verzuim-veroorzakende of -verlenende factoren. 

Volgens het NiA-model gaat het dan om vier soorten zaken: 

- arbeidsbelasting (aan te pakken bijv. door verbetering van arbeidsomstandigheden) 

- belastbaarheid/verwerkingsvermogen van werknemers (aan te pakken bijv. door 

intensiever scholing van werknemers) 

- de verzuimdrempel (aan te pakken door bijv. sanctiebeleid, selectieve controle, 

e.d.) 

- de werkhervattingsdrempd (aan te pakken b ^ . door mogel^kheden tot gdeideUjke 

werkhervatting of tijdeUjke aanpassing van de werkplek te verruimen). 

73 



EUc van deze soorten beleid roept eigen informatievragen (ç, zowel om (van tevoren) 

er een gerichte uitwerking aan te geven als om (na invoering) het verloop te evdueren. 

Een paar voorbeelden: procedured bdeid gericht op finandêle prikkds veigt informatie 

over de verzekeringsvorm in relatie tot het bedrijfsveizuim. InhoudeUjk beleid gericht 

op arbeidsbelasting vergt veeleer informatie over de relatie van arbeidsongeschiktheid 

tot arbeidsomstandigheden. 

4. Breedte versus diepte van informatievoorziening 

In de informatievoordening over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn 

verschiUende "lagen" te ondersdidden, die te Speren zgn als: aJgdide diagnose, nadoe 

localisering, diepere andyse. 

a. Bij algehele diagnose denken we aan macro-djfers voor Nederland als gehed en 

nationde trends over de jaren heen, waarbij vragen aan de orde zijn als: 

- hoe is de structuur van het verzuim (verhouding tussen fi-equentie en duur) 

in ons land, en welke verschuivingen doen zidi daarin voor? 

- hoe verhoudt zich het volume arbeidsongeschiktheid in Nederland tot dat in 

het buitenland, ook na verdiscontering van definitie-verschiUen? 

- wat is de lange-termijn-trend in arbeidsongesdiiktheid, wdke rol speiea daarin 

factoren als demografische ontwüdceUng, arbeidsmarkt, socide zekerheid? 

Als voorbedden van bestaande bronnen voor zulke algehde diagnose denke men 

voor wat betreft het ziekteveizuim aan de NIPG-veizuimstatistiek en de NIA/NIPG-

statistiek, die per kwartad en jaar verzuimpercentages en verzuimfrequenties 

weergeven voor grote dden van de Nederlandse beroq)sbevolking als totaaL Voor 

wat betreft arbeidsongeschiktheid geven bijvoorbedd jaarverslagen van een SVr 

en GMD macro-aantaUen van bestanden, in- en uitstroom van WAO/AAW'ers. 

b. Bij nadere localisering gaat het om verdere inkleuring van het macro-plaatje met 

bqv. q)idaniologische methodieken (zoeken van risia>-groq)en die zkfa qua hoQgte 

of trend ongunstig onderscheiden). Het betreft een nadere differentiatie binnen 

Nederland van verzuim en arbeidsongeschiktheid naar bq>adde relevant geachte 

kenmerken, en dat kunnen er in beginsd vde zyn. Men denke aan de verdding 

van vozuim-en aibddsongeschikthddsriskx)'snaar brandie, beroq),q)leidingsmveau. 
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bedrijfsgrootte, enz. Het nagaan welke kenmerken predes rdevant worden geacht 

(zonder te verzanden in eindeloze opsommingen) is welUdit een van de lastigste 

taken voor de Werkgroep Statistische informatie. 

Als voorbeelden van "nadere localisering" van verzuim en arbeidsongeschiktheid 

kunnen we enkele reeds bestaande statistische bronnen aanhden. UitspUtsingen 

zijn reeds beschikbaar naar globale branche (bijv. NIPG, NIA/NIPG) of naar 

bedrijfsveroiiging (SVr); zdke UitspUtsingen bieden reeds enige verdere localisering 

van vozuim- en aibeidsongeschiktheidsridco's. Sommige bronnen ^ven ook nadere 

localisering binnen een bepadde sector. Zo bevat de jaarUjkse rapportage van 

ziekteveizuim van onderw^^rsoned aUorlei dtspUtsingm van verzuim naar gesladit, 

leeftijd, functie, aanstellingsomvang, enz.; dejaarUjkseNZI-statistiek van verzuim 

in de intramurde gezondheidszorg geeft eveneens een aantd uit^Utsingen binnen 

die sector. 

c. B^ diepere analyse tendotte gaat het om het zoeken van achterffwtden van arbeidson

geschiktheid bij specifieke risicogroepen of risicofactoren. Bijvoorbeeld: std dat 

het beroq) van verpleegjoindige als "risicoberoqj" naar voren komt, wdke ooizaken 

zijn daarvan aan te geven? Of std dat zou bUjken dat bedryven die ei^n riskx)drager 

zijn voor de Ziektewet systematisch lagere verzuim- en WAO-djfers vertonen, hoe 

komt dat dan predes? 

Zulke vragen naar oorzaken en mechanismen vergen diepere analyses die vaak 

meer zuUen omvatten dan statistische informatie aUeen, doch ook toegespitst 

ondeizoekzuUen vergen. In de Nederlandse onderzoeksUteratuur zijn verschiUende 

voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld van branche- of beroq)en-gericht onderzoek 

naar achtogrondoi van verzuim, die tot het type "diqiœ anafyse" prekend kunnen 

worden. 

In voorgaande driedeling zit een duideUjke volgorde van infonnatie"breedte" naar 

informatie"diepte". De mate van detaülering die bij nadere andyses aan de orde is, 

gaat veel verder dan in de algehele macro-diagnose nodig is. Het is dan ook denkbaar 

dat voor de verschiUende informatie-niveaus gebruik wordt gemaakt van verschiUende 

informatiekanden/systemen. Systemen die dienen voor mao-o-peilingen kunnen bij

voorbedd globder van inhoud zijn dan diepgaande, op individuen toegesneden 

registraties. 
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5. Nieuwe of bestaande informatiebronnen? 

Tendotte is de vraag in hoeverre nu reeds bestaande publikaties en databestanden 

(eventued na onderlinge koppeUng) voldoende informatie bevatten voor gericht bdeid, 

dan wel er nieuwe informatiestromen ontwikkeld moeten worden. UiteindeUjk zd 

de Werkgroep verbetering statistische informatie daarover een conclusie moeten 

bereiken. 

Het zou prettig zijn om d tijdens de interviews te vernemen welke gedachten er bij 

de "vragers" van informatie leven over de volgende punten: 

- kan worden volstaan met de huidige beschikbare informatie (eventueel met meer 

onderlinge koppelingen of meer systematische vormen van publikatie)? 

- welke instantie(s) in ons land zouden een belangrijke rol kunnen hebben (c.q. 

behouden, dan wel verkrijgen) in het onderhouden van zulke registratie- en 

informatiebestanden? dus: wie moet inzake statistische informatie het werk doen? 

- wat mag (verbeterde) statistische informatie ongeveer kosten, en wie zou(den) 

deze kosten moeten dragen? 

B. Een aantal open gespreksvragen 

De voorgaande tekst impUceert al een aantd vragen die in de interviews aan de orde 

gesteld kunnen worden (voor zover ze niet reeds vanzelf ter sprake komen): 

la. Welke zijn voor de beleidsvorming van uw organisatie momenteel de belangrijkste 

informatiebronnen? 

Ib. Kunt u aangeven op welke concrete punten de huidige statistische informa

tievoorziening naar uw oordeel tekort schiet als basis voor (preventieve) beleids

vorming? 

2a. Wdk gewicht heeft in uw visie de primaire preventie in verhouding tot de secundaire 

en tertiaire? 

2b. Dient de rapportage van de Werkgroep zich in hoofdzaak te bq)erken tot primaire 

preventie, of dient (voorzover men daaraan belanghecht) ook informatievoorziening 

over secundaire en tertiaire preventie aan de orde gesteld te worden? 
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3. Kunt u globad aangeven, ten behoeve van welke beleidsopties u aan (nieuwe) 

informatievoorziening behoefte zoudt hebben? Vrij vertadd: wat wüt u doen 

(beleidsmatig) met de informatievoorziening waaraan naar uw gevoel behoefte 

bestaat? 

4. Welk gewicht moet naar uw mening gehecht worden aan de verschiUende niveaus 

van informatievooiziening (globde diagnose, nadere localisering ea diqjoe ana^nse)? 

5. Welke verbeteringen c.q. uitbreidingen in de statistische informatie zoudt u in 

concreto wiUen voorsteUen, en kunt u enige indicatie geven van welke instantie(s) 

daarmee belast zou(den) kunnen worden, welke kosten er ongeveer mee gemoeid 

zijn en wie deze kosten zou(den) moeten dragen? 

C. Prioriteitsstelling van informatie-elementen 

In verschiUende stukken zijn reeds zeer vele mogeUjke informatie-elementen in relatie 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid genoemd, waaraan behoefte kan bestaan. 

Verzuim- en arbeidsongesdiiktheidscijfers zouden naar vde kenmerken van de arbeid, 

de werknemer, het bedrijf, enz. kunnen worden uitgespUtst. 

In het onderstaande is een Ujst opgenomen van zulke kenmerken die men in relatie 

zou kunnen brengen tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzocht wordt aan te 

geven welke prioriteit men hecht aan elk van deze informatie-elementen: 

0 = geen behoefte aan informatie over dit kenmerk in relatie tot ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid 

1 = enige prioriteit voor de informatievoorziening 

2 = dit gegeven moet beslist in de statistische informatievoorziening opgenomen 

worden of bUjven. 
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1. Kenmerken van de arlieid van de werlcnemer prioritdt: 

a. indicaties van arbeidsinhoud 

(bijv. produktie-versus administratie-arbeid) 

b. fysische arbeidsomstandigheden 

(bijv. aanwezigheid toxische stoffen, biologische agentia) 

c. UchameUjke zwaarte van het werk 

d. werktijden (aantd werkuren, ploegendiensten, etc.) 

e. salarisniveau 

f. promotiq)erspectieven 

g. arbeidszekerheid (vaste/tijdeUjke aanstelling, etc.) 

h. overleg/inspraak/OR activiteiten 

i. afdeling 

j . functieniveau 

2. Kenmerken van de werknemer 

a. leeftijd 

b. geslacht 

c. burgerUjke staat, thuissituatie 

d. nationaUteit/herkomst 

e. opleidingsniveau 

f. woonplaats 

g. beroepstak/beroepsklasse 

h. leidinggevend niveau 

L aantd dienstjaren 

j . arbeidsverleden (zoals vroegere baanwisselingen, 

vroegere beroepen, branches, werktijden, etc.) 

3. Kenmerlcen van het bedryf/de vestiging 

a. bedrijfstak/bedrijfsklasse 

b. BV c.q. risicogroep 

c. bedrijfsgrootte 

d. onderdeel groter concern? 

e. regio 

f. is een vorm van bedrijfsgezondheidszorg aanwezig? 

g. verzekeringsvorm inzake Ziektewet (omslagUd/AKER) 
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4. Kenmerken van het verzuim-/arbeidsongescbiktheidsgeval 

a. volume/percentage 

b. fi-equentie 

c. duur (gemiddelde, dan wd uitspUtsing naar duurklassen) 

d. diagnose 

e. zwangerschaps-/bevallingsverlof apart rapporteren? 

f. bedrijfsongevd of beroepsziekte? 

g. bedrag uitkering 

h. toepassing art. 30/31 Ziektewet? 

L aard/ernst beperkingen 

j . (bij arbeidsongesdiiktheid-uitstroom:) reden/bestemming (bv: hervatting 

oude werk, hervatting in nieuw werk, werkloos?) 

k. contacten tijdens ziektegevd met werkgever, verzekeringsgeneeskundige, 

bedrijfsarts, curatieve sector? 
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