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Deze handleiding is de tweede in de reeks instructies die
in overleg met de deelnemers worden opgesteld.
De afspraken worden zo goed mogelijk aan de praktijk aan-
gepast. De vraag naar een 1q^Iartaalverslaggeving is ge-
realiseerd in de vorm van een dertienwekencirculaire.
Het aantal deelnemers aan de verzuimstatistiek NIPG TNo

breidt zich nog altijd uit, de belangstelling voor het
verzuim is actueel.
Met de meeste klem verzoek ik de deelnemende bedrijven sig-
nalen naar het NIPG te blijven uitzenden en mee te werken
aan de inventarisatie d.ie in de vorm van een enquète
zal worden uitgevoerd.

februari 197O G.J. Heederik, arts



INLEIDING

De verzuimstatistiek van het Nederlands Instituut voor Prae-

ventieve Geneeskunde TNO registreert bijna een kwart eeuvr de

afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van werknemers in
Nederlandse bedri jven.

Opzet

Door enkele bedrijven opgezet a1s wekelijkse uitwisseling
van het percentage zieke arbeiders, met het doel een beter

inzicht in het ziekteverzuim te krijgen, is sedert 1 novem-

ber 1 946 de verzuimstatistiek van werknemers in een toene-

mend aantal bedrijven in handen van het NIPG.

tíekelijkse inzending van de eigen gegevens resulteert voor

de deelnemers in het ontvangen van de verzuimcij-fers - over

perioden van 1 week, 4 weken en 1 jaar, en m.i.v. 1970 ook

over 1 3 weken - van aIle deelnemers.

De circulaires zLjn ín eerste instantie bedoeld als actuele
berichtgeving, terwijl het jaaroverzicht er eerCer op ge-

richt is de deelnemers op de hoogte te houden van het ver-
loop van het verzuim over een langere periode.
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De verzuimstatistiek NIPG moet echter niet aIleen gezien \^/orden

als louter service t.b.v. de deelnemende bedrijven, maar moet

daarnaast gehanteerd k,mnen worden als instrument in het ge-

heel van de gezondheidszorg (verzuimcijfers aIs kengetal). Ui-t

dat oogpunt wordt er voor gewaakt dat alle uitkomsten verge-

Iijkbaar en voor eenvoudige analyse toegankelijk btijven.

Deel-nemers

AIle bedrijven met werknemers in dienstbetrekking kunnen deel-
nemen aan de verzuimstatistiek NIPG.

De bedrijven hebben de taak van peilstation en berichten
iedere week per formulier (WOV) de verzui-mgegevens aan het
NIPG.

Het NIPG voert de centrale registratie en bewerkt alle binnen-
komende informatie tot een periodieke uniforme verslaggeving
over het ziekteverzuim.

Dee In emin gsvoorwaarden.

1. Deelname aan de verzuimstatistiek NIPG staat open voor alle
bedrijven met werknemers in dienstbetrekking, met de re-
strictie dat gegevens die betrekking hebben op een personeels-

sterkte van kleiner dan 2O niet worden bewerkt en gepubli-
ceerd.

Het aannemen van deze g;'ens van rr20rr houdt in dat van het-
zelfde bedrijf verzuimgegevens van d.e mannen wel (indien
boven 20) en van de vrouwen niet (ind.ien onder 20) kunnen

worden opgenomen.
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De kosten voor deelname bedragen 75 gnrlden per jaar per

bedrijf of vestiging.
De deelnemers zenden de verzuimgegevens wekeli-jks in op

een gedrukt formulier: I,,lekelijkse Opgave Verzuim (WOV).

Nota Bene

De opzet, het actueel uitwisselen van exacte en volledige
informatie over het verzuim in de bedrijven, gebiedt naast

het opstellen van vaste regels evenzeer het naleven van

deze regels door alle deelnemers en het NIPG.

Het is niet de bedoeling dat de deelnemers de circulaires
alleen bij abonnement ontvangen; voorwaarde is het regel-
matig inzenden van verzuimopgaven.

Verzrr-imPoPulati"

De verzuimstatistiek NIPG volgt in grote lijnen de bepa-

Iingen in de Ziektewet 1913, welke ín 1966 is aangepast

aan de [Iet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WeO).

AIIe werknemers in dienst van de deelnemende bedrijven,
die bij verzuim lregens arbeidsongeschiktheid voor een uit-
kering krachtens de Ziekter*et in aanmerking komen, vormen

de populatie van de verzuimstatistiek NïPG, r^raaraan op

1 januari 1 970 deelnemen 367 bedrijven met in totaal ruim

300.000 mannelijke en rond 50.000 vrouvelijke r.rerknemers.

Deze populatie omvat zowel de reëIe als de potentiele ver-
zuimers.

Onderscheid wordt gemaakt naar geslacht en bedrijfsga'oep
(aard van het werk).
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Arbeiders en beambten

De verzuimstatistiek NIPG onderscheidt arbeiders en beambten.

Steeds minder bedrijven echter ha-nteren nog deze tweedelingt

zodat de wraag leeft of bij de registratie en publicatie van

de verzuimgegevens een dergetijke dichotomie gehandhaafd

moet worden.

De ontwikkeling in het bedrij-fsleven in de richting van

nivelleren van rangen en di-fferentieren van de werknemers

naar functiegroepen (i.p.v. week- en maandloners of arbeiders

en beambten) is echter in volle gangr met gevolg dat het niet
doenlijk is nu aI eensluidende instructies op dit punt op te
steIIen.
Deze kwestie - naast diverse andere wraagstukken r ond het ver-
zwim - kan het beste worden opgelost door gemeenschappelijk

overleg van deelnemers en NIPG. Gedacht wordt aan een reeks

studiedagen in de loop van 'l 97O in het NIPG te Leiden, met a1s

doel te komen tot een uniforme afspraak t.a.v. het wel of niet
onderscheiden van arbeiders en beanbbn in de verzuimstatistiek
NIPG.

Als eerste aanloop zal - in de vorm van een enquëte - een

inventarisatie van de deel-nemende bedrijven plaatshebben.
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DEFINITIE§

De eigen aard van de verzuimstatistiek NIPG maakt dat de be-

palingen van de Ziektewet niet tot in detail worden gevolgd.

Verzuim
; Onder verzuim wordt verstaan de aÍ\rezigheid als gevolg van

i medisch bepaalde arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval,
, gebrek, zuangerschap en bevalling).

Verzuimgeval

Ieder geval van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid,

dat val-t in de termen van de Ziektewet geldt als verzuim-

I Seval.

Verzuimdag

, Iedere kalenderdag - geen d.ag uitgezonderd - die een werknemer

wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet ver-
zuimt is voor de verzuimstatis.tiek NïPG een verzuimd.ag.

Begin verzuim

AIs begin van het verquim geldt de eerste dag van het verzuim.

ALs eerste dag wordt geteld de eerste dag waarop wegens frziek-

tetf r*ordt verzuimd of het r*erk tijdens de werktijd wordt ge-

staakt.
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Nota Bene

De werknemer die in de loop van de dag het werk neerlegt
en de dag daarop het werk hervat, verzuimt 1 dag. De werk-

nemer die zich ziek meldt maar nog dezelfde dag aan het

werk gaat, verzuimt niet.

Einde verzuim

Het verzuim geldt niet langer als verzuim zodra de werknemer:

1. het verk volledig of gedeeltelijk hervat
2. overlijdt
3. zijn dienstverband beëindigt (pensioen, ontslag)
4. niet langer in aanmerking komt voor een uitkering

krachtens <le Ziektewet ('uitgetrokkenrr is en de wacht-

ti jd voor de I'IAO heef t verrmld).

Nota Bene

In de gevallen 2, 3 en 4 wordt het verzuimgeval op het
formulier 1,I0V niet onder AM V vermeld, doch alIeen af-
geboekt in de kolommen ZA/ZV en SIA,/SV (zie pag. 9).

,l
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VERZU]MMELDING

De deelnemers melden de verzuimgegevens wekelijks doon inzen-

den van het formulier !{OV (wetet:.3tse Opgave Verzuim) aan:

Nederlands Ins;ituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO,

afdeling Statistiek, lfassenaarseweg 56, Leiden.

Het formulier t/OV moet op zijn laatst B dagen na de betref-
fende week in het bezit zijn van het NIPG.

Nota bene Ook indien in een week geen werknemers in het be-

drijf wegens arbeidsongeschiktheid verzuimd hebben dient een

formulier \{OV over die week te worden ingezonden.

Invullen formuli-er tíOV (zie voorbeeld)

Omdat het formulier WOV als ponsdocwnent wordt gebruikt is
het van het grootste ger,richt het stipt volgens onderstaande

instructie in te vullen!

f. in hct bovenste blok
bedrijf: naam en vestigingspl-aats
groep: bedrij-fsgroep
week: begin- en einddatum

- serie: voor alIen 1OO'1 (is ingevufa)

- periode: niet in te vullen door net bedrijf
bedrijfscode: het door het NIPG toesekende

deelnemersnunmer (waarvan de eerste twee cijfers
duiden op de bedri j-fsgroep).
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2. in het middelste blok

- op de regels zo/za invullen

- datum

- voor mannelijke, resP. vrorxarelijke werknemers

BM (BV) aantal 1rieu\re. verzuimmetdingen

eU (eV) aantal herstelmeldingen

Zl4 (ZV) totaal aantal verzuimenden

SM (SV) personeelstlsr&le (verzuimende + niet ver-
zuinend,e mannen, resP. vroinren)

- op de regel totaal: het totaal per kolom

- op de regel gemiddelde personeelssterkte: de gemiddelde

sterkte van mannenr resP. vrouhren Per week

3. in het onderste blok

- van de werknemers die uit de verzuimstatistiek NIPG

worden afgevoerd om een andere reden dan dat zij zi-jn

hersteld, per persoon noteren: 5§!g4t-. geslacht en de

reden van beëindiging van het verzurm

Nota bene Het beginsaldo van ZUr/1'U op zondag moet aan-

sluiten bij het eindsaldo op zaterdag van de voorgaande

week.

Het is niet de bedoeling dat werknem:rs die oP

maandag \{eer aan het i^Íerk gaan aI oP zaterd

meld! Het verzuimpercentage wordt oP die wijze in vergelijking

met de andere bedrijven te laag.

Bewaar coPie of doorslag van ieder ingevuld WOV.
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VERSLAGGEVING

Het NIPG rapporteert de binnengekomen verzuimgegevens aan de

deelnemende bedrijven teru3, als collectieve verslaggeving in
de vorm van circulaires (per weekr per 4 weken, per 13 weken)

en een jaaroverzicht

De samenvattende verzuimgegevens worden in de

circulaires - in volgorde van bedrij-fsgiroep en

publiceerd in de vorm van uniforme rrrootheden:
en gemiddelden.

Verzuimmaten

verschillende
bedrijf - ge-

verzuimmaten

1 0OO mannen (wrorx^ren)

1 OOO mannen (vrorx^ren)

dagen (een week van

/ dagen)

BM (SV) = aantal verzuimmeldingen per

AM (aV) = aantal herstelmeldingen per

Z)'tÍ. (ZV) = aantal verzuimdagen per IOOO

Gemiddelden

GZM (GZV) = gemiddelde verzuimduur in dagen per verzuimgeval
SM (SV) = gemid.delde personeelssterkte mannen (vror.nren)

i,Ieekcirculaire
De weekcirculaire biedt de meest actuele informatie over het
verzuim, indien aIle bedrijven alle verzu.imgegevens op tijd
inzenden!
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De weekcirculaire vermeldt de volgende verzuimmaten en gemid-

delden:

- BM (BV), AM (ev), zt"t (zv) en SM (sv) per bedrijfsgnoep en

bedri jf
- bedrijfsgroeptotal-en I (de eerste 2 cijfers van het bedrijfs-

codenummer)

- districtstotalen I (Nederland verdeeld in / di-stricten)

- nagekomen verzuimcijfers (gegevens die om welke reden ook te I

laat binnenkomen kunnen niet worden opge]Iomen in de week-

circulairel zij worden in de volgende r^reekcirculaire ver-
meld als nagekomen verzuimcijfers)

- bedrijfsgroeptotalen II en districtstotalen If (>eide samen- 
1

gesteld uit Totalen I uit de circulaire van de voorgaande

week + de nagekomen cijfers) l

Vierwekencirculaire
Per peri-ode van 4 weken wordt gepubliceerd:

- BM (BV) en zx (zv)

- GZM (CZV): op verzoek van de deelnemende bedrijven is in-
gaande 1969 de gemiddelde verzuimduur per 4 veken opgenomen

(de grrootheid AM (eV) vervalt in de vierwekencirculaire)

- sM (sv)

- bedrijfsgroeptotalen I

- bedrijfsgroeptotalen II (samengesteld uit Totalen I van de

voorafgaande periode + nagekomen cijfers).
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Derti enwekenci rculaire
Ingaande 1970 is de verzuimverslaggeving uitgebreid met

een lrrartaaloverzicht.

Jaaroverzicht
Het jaaroverzicht bevat verzuimcijfers

- per bedrijf over het gehele jaar

- per bedrijfsgroep over het jaar en over 1 3 perioden

van 4 weken.

Deelnemerslijst
Ieder half jaar verschijnt een ti-jst van bedrijven die
deelnemen aan de verzuimstatistiek van het NeCerlands

Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO.
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