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1. ENIGE HOOFDLIJNEN VOORAF

l.l. Doel van de NlPG-verzuimstatistiek

Met de bedoeling om deelnemende organisaties en andere belangstellenden een

goed inzicht te verschaffen in het ziekteverzuim in ons land, verzorgt het Neder-

lands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO een verzuimstatistiek.

Deze heeft het karakter van een uitwisselingssysteem van ziekteverzuimcijfers

(de term uitwisselingssysteem wordt hier gebruikt omdat de deelnemende organi-

saties hun verzuimcijfers, via het NIPG, als het ware met elkaar uitwisselen). Het

doel van deze verzuimstatistiek is dus om bedrijven en instellingen (van week tot

week) een actueel inzicht te verschaffen in de hoogte van het eigen verzuim ten

opzichte van dat van andere deelnemende organisaties. Hierdoor kunnen deze

beschikken over een tiidie sienaal dat er mogelijkerwijze iets aan de hand is met

het verzuim in het eigen bedrijf.

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden de verkregen verzuim-

cijfers ook regelmatig in verschillende publikaties opgenomen.

Tenslotte fungeren de verzuimcijfers voor het NIPG/TNO zelf als een bron van

materiaal, waarop van tijd tot tijd nadere wetenschappelijke analyses plaatsvin-

den, die meestal hun neerslag vinden in publikaties (zie overzicht van recente

NIPG-publikaties in hoofdstuk 5 van deze brochure).

1.2. De deelnemende organisaties

Aan de NlPG-ziekteverzuimstatistiek kunnen alle in Nederland gevestigde be-

drijven en instellingen meedoen.

Het huidige deelnemersbestand bestaat uit bedrijven en instellingen uit diverse

sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, met in het totaal 200.000 werkne-

mers.



In grote lijnen doen op dit ogenblik - l99l - bedrijven en instellingen uit de

volgende bedrijfsgroepen mee aan de statistiek (tussen haakjes de aantallen werk-

nemers):

Technische apparaten

Metaal

Gemeentebedrijven

Levensmiddelen

Chemie

Rubber

Bouwmaterialen

Yervoer

Administratieve bedrijven

Overige bedrijven

(61.000)

(54.000)

( 6.000)

( 8.000)

(27.500)

( 3.000)

( 1.000)

( l E.000)

(21.000)

( 1.500)

Totaal (201.000)

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat zodra er voldoende bedrijven, die op

gelijksoortig terrein werkzaam zijn, verzuimgegevens beschikbaar stellen, er in
principe een nieuwe bedrijfsgroep in het leven kan worden geroepen. Het nieuwe

groepstotaal biedt dan een zinvolle extra vergelijkingsmogelijkheid.

1.3. lVat de organisaties insturen resp. terugontvangen

De deelnemende bedrijven en instellingen verstrekken op een voorgedrukt for-
mulier wekelijks aan het NIPG/TNO te Leiden het aantal nieuwe verzuimgeval-

len, het aantal herstelmeldingen, het aantal zieken per dag en de personeels-

sterkte, gesplitst voor mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Bovendien wordt het op prijs gesteld, als de deelnemende organisaties afzonder-

lijke wekelijkse opgaven inzenden voor de produktiesector en de administratieve

sector ("arbeiders" en "beambten").
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De belasting voor de deelnemende organisaties is dus vrij gering, omdat géén

gegevens over individuele werknemers ingestuurd behoeven te worden.

Het NIPG/TNO verwerkt de binnengekomen gegevens van de bedrijven, voegt ze

samen en rapporteert ze per week, per vier weken, per kwartaal en per jaar terug

aan de deelnemende organisaties.

Elke deelnemers ontvangt dus periodiek (per week, per vier weken, per kwartaal

en per jaar) de eigen gegevens, alsmede die van alle andere deelnemende orga-

nisaties. Door de gestandaardiseerde berekeningswijze zijn de gegevens van de

deelnemers vergelijkbaar.

De gegevens worden teruggerapporteerd in de volgende verzuimmaten:

- het verzuimpercentage (V%)

- deverzuimmeldingsfrequentie(FR)

- de herstelmeldingsfrequentie (HFR) enlof

- de (geschatte) gemiddelde duur per geval in kalenderdagen (GD).

Deze verzuimmaten worden onder andere berekend voor :

- het bedrijf als geheel

- de bedrijfsgroep (bijv. metaal, chemie, levensmiddelen, administratieve

bedrijven, etc.)

- het totaal van alle deelnemende organisaties

- mannen/vrouwen/mannen en vrouwen te zamen

- produktie en administratie

- provincie en/of regio.

1.4. Yoorwaarden om deel te nemen

De NlPG-verzuimstatistiek is bestemd voor alle bedrijven en instellingen. Het

aantal werknemers per organisatie dient echter wel minstens l0 mannen of l0
vrouwen te zijn, omdat het niet zinvol is gegevens over kleinere groeperingen te

bewerken en te publiceren. Men dient namelijk te bedenken dat in cijfers van

kleine groepjes werknemers grote fluctuaties kunnen voorkomen. Bovendien



wordt in dergelijke cijfers het verzuim van individuele werknemers sneller iden-

tificeerbaar, hetgeen niet de bedoeling is.

Als tegemoetkoming in de kosten betalen de organisaties, jaarlijks een kleine

bijdrage. Voor l99l bedraagt deze (excl. BT\Y) f. 165,- per jaar' Geringe iaar-

lijkse verhogingen behoren tot de mogelijkheden.

De opzet brengt uniforme regels met zich mee, die in grote lijnen de bepalingen

uit de Ziektewet volgen. Deze regels dienen zowel door het NIPG als door de

bedrijven te worden nageleefd.

Op daartoe bestemde WOV-formuleren (Wekelijkse Opgave Yerzuim) melden de

organisaties hun verzuimgegevens aan het NIPG/TNO.

Hoewel het begin van elk kalenderjaar het beste tijdstip is om zich bij de statis-

tiek aan te sluiten, is dit ook op elke andere datum mogelijk. Desgewenst kunnen

de gegevens uit een voorgaande periode achteraf nog worden verwerkt.



2.

2.1.

WAT DE DEELNEMENDE ORGANISATIES INSTUREN

Afspraken over het lnzenden van de lyekeltjkse Opgave yerzulm

De bedrijven en instellingen melden hun verzuimg,egegevens door het inzenden
van een woY-formulier (wekelijkse opgave verzuim); zie pagina ó) aan: het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO, Verzuimstatistiek,
Postbus 124,2300 AC Leiden.

Deze formulieren worden van tevoren door het NIpG verstrekt.
AIs een verzuimopgave binnen l0 dagen na het einde van de betreffende week in
het bezit van het NIPG/TNO is, dan zijn de gegevens nog op tijd voor alle uit te
voeren bewerkingen en voor opname in de betreffende weekcirculaire, Het is niet
de bedoeling dat gegevens, die om welke reden dan ook, niet tijdig kunnen wor-
den verstrekt achterwege blijven. Deze worden dan later opgenomen in bijvoor-
beeld het vier weken- of het kwartaaloverzicht. Ook indien er in een willekeurige
week geen verzuim plaatsvindt, dient een formulier te worden ingezonden.
ontwikkelingen in het bedrijfsleven zijn er de oorzaak van dat de tweedeling
arbeiders/beambten, of meer actueel produktie/administratie, in de loop der
jaren minder vanzelfsprekend werd. om ook aan de wensen van deze organisaties
tegeÍnoet te komen, zijn er thans twee mogelijkheden waarop gegevens kunnen
worden verwerkt. Hoewel de voorkeur nog steeds uitgaat naar twee afzonderlijke
verzuimopgaven, één met betrekking tot de produktiesector en één met betrek-
king tot de administratieve sector, kan ook worden volstaan met een samen-
voeging van deze beide. De nog wel onderverdeelde gegevens worden niet alleen
afzonderlijk, doch ook als totaal in de "outputn vermeld. Daardoor zijn zij ook
rechtstreeks vergelijkbaar met de cijfers van de organisaties die niet-onderver_
deelde gegevens insturen.

2.2. l{iJze van invullen van de }Vekelijkse Opgave yerzuim

om te beginnen een voorbeeld van een ingevuld formulier (wekelijkse opgave
Yerzuim).
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voorbeeld hierboven) rechtstreeks als ver-

is het van belang om het volgens onderstaande

naam van het bedrijf met eventuele vestigingsplaats

bedrijfsgroep, indien van toepassing aangevuld met de

term produktie of administratie (over de indeling in een

bedrijfsgroep vindt overleg plaats met het NIPG/TNO)

begin- en einddatum van de betreffende week (of week-

nummer)

in te vullen door het NIPG

van tevoren door het NIPG toegekende nummer, dat in

het algemeen naar de betreffende bedrijfsgroep verwijst

(2 cijfers) en het volgnummer van het bedrijf (3 cijfers)'
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p-td.fËft.
?a ti



In het middelste blok

op de regels zo t/m zx,

- datum

- aantal verzuimmeldingen bij de mannelijke werknemers

- aantal herstelmeldingen bij de mannelijke werknemers'

- aantal zieken per dag bij de mannelijke werkne-ers**

- personeelssterkte per dag bij de mannelijke werkn"."rs"'

- aantal verzuimmeldingen bij de vrouwelijke werknemers

- aantal herstelmeldingen bij de vrouwelijke werknemers'

- aantal zieken per dag bij de vrouwelijke werkne.ers*'

- personeelssterkte per dag bij de vrouwelijke werknemers***

op de regel totaat het totaal per kolom

Onder gemiddelde personeelssterkte: de gemiddelde personeelssterkte van man-

nelijke, respectievelijk vrouwelijke werknemers in de betreffende week.

Alle werknemers die in dienst zijn van de deelnemende organisaties en in prin-

cipe in aanmerking komen voor een uitkering krachtens de Ziektewet, vormen de

populatie van het NlPG-verzuimstatistiek. Het gaat dus om het aantal in dienst

zijnde personen, niet om het aantal functies of het aantal man/vrouw-jaren' Dit

betekent ook dat part-timers worden meegeteld alsof zij volledig in dienst zijn.

Het is niet de bedoeling dat een werknemer, die pas op maandag weer aan het

wer.k gaat bijvoorbeeld al op zaterdag als hersteld wordt aangemerkt, ook al zou

hij die dag arbeidsgeschikt zijn. Het verzuimpercentage zou anders in vergelij-

king met andere bedrijven in gunstige zin worden be'invloed.

Dit aantal omvat alle werknemers die het werk volledig of gedeeltelijk heb-
ben hervat.

Het aantal zieken per dag is het aantal zieken van de voorgaande dag plus
het aantal verzuimmeldingen, verminderd met het aantal herstelmeldingen
en gevallen van einde verzuim onder b t/m e op blz. 16.

Eventueel kan worden volstaan met een week- of maandgemiddelde.



Yerdere lnformetle op het formuller

Onder het kopje nEventuele toelichting op het bovenstaande' op het WOY-for-

mulier kunnen met name mededelingen gedaan worden die betrekking hebben op

Einde verzuim, zie paragraaf 4.2. van deze brochure. Het gaat daarbij dus om

werknemers, die, zonder dat van werkhervatting sprake is, niet meer tot het aan-

tal zieken per dag behoren. Redenen hiertoe zijn onder andere: overlijden, pen-

sionering, VUT/SUM, ontslag en overgang van de Ziektewet naar de IVAO. In

dergelijke gevallen dient men het aantal personen, onderverdeeld naar geslacht

(bijvoorbeeld 3 mannen en I vrouw) alsmede de ingangsdatum van het "einde

verzuimn te vermelden.

Er kunnen echter ook correcties op voorgaande opgaven worden aangegeven, of

er kan een aanzienlijk verschil in personeelssterkte ten opzichte van de voor-

gaande week op worden toegelicht.

2.3. Correcties op onJulst lngevulde opgaven

Het verdient aanbeveling gedurende enige tijd een kopie of doorslag van ieder

ingevuld lYOY-formulier te bewaren. Bij navraag, omdat bijvoorbeeld de gege-

vens van de ene week niet aansluiten op die van de voorgaande week, kan dit

veel tijd besparen. Het beginsaldo van het aantal zieken op zondag dient namelijk

aan te sluiten op het saldo van de zaterdag van de voorafgaande week.



3. }YAT DE DEELNEMENDE ORGANISATIES TERUGONTYANGEN

3.1. Inleiding

Het NIPG brengt verslag uit van de ontvangen verzuimgegevens in de vorm van

circulaires (per week, per vier weken en per kwartaal) en als jaaroverzicht.

Hieronder treft men voorbeelden aan van gÍoeps- en regiototalen van het vierde

kwartaal van 1990.

CIRCULÀIRE VERZU ITTSTÀTISTIEX

HÀNNELIJKE WBI(NEINS

Vt FR GD PMS

GROPSTOTÀLEI{ 4e KÍIÀRTÀÀL - 29

VROI'T{ELIJKE WEKNE{ES I TOTÀÀL ÀÀI{IÀL NMK}{EXERS

Vt FR GD PERS I

sEF T/H 29 DEC 1990 -

1I TII.ÀPP 4.6 34.9
12 ilEEtOT 7 .9 .7.0
19 G.BEDR 8.5 {3.2
30 LE1/XID 8,7 39.8
40 CHE{IE 5.7 {0.5
4l RUBBEn 8,8 45.0
55 BoITHHÀ 8.7 33. {
60 TJRVoER 6. I 52.4
80 ÀD|{BE 5.5 t8.I
99 oV.BE 8,2 aI,6

À16,TL 6,4 42.+

1 GR.F.D
2 o.YSSL
3 GET.D.
4 UIt.
5 II.HOLL
6 Z.HOLL
7 ZI.D. NB
8 LII{B.
9 REST

ÀI,G.TL

I1,6 50260
15.0 49942
l7, I 4781
19.5 637'l
12.5 23224
16. I 2850
23.0 969
11,6 L+270
10.2 1r542
18. 0 1043

13.4 r.6s255

6.3 36.3 15.5 7313
5.6 tl.4 12,r 8304
6.7 12.6 14. t 8097
8. 5 {{. 0 L7 .2 L577
7,0 50.3 1,2.4 it8l09
6.5 45.2 12.8 22397
5.'l 36.4 13.7 46297
7.8 33.6 20.0 13088
4.9 4{.5 9.9 8075

6.4 42. { 13.4 165257

9.7 51.9 t 3.8 10912
tl.4 58,5 t7.Z 3610
9.9 7L.2 12.3 660

15,2 5{.{ 24.7 1380
8.6 53.7 12.1 3289

lr,5 64.5 16.4 62
rl.1 5E.5 17.4 58
6.1 7t.7 10.2 4097
9.3 68. { 12.1 983r
9.4 54,5 15.8 11?

5.5 39.7 t2.2 6LL't?,
8.1 47.4 15.t 53552
8.7 46.5 16.8 5441
9.8 t2.4 ZO.7 7731
6.1 43.4 12.5 26513
8.9 46,4 16,7 29LZ
8.8 34.9 22.5 L0Z7
7.I 56,7 I1.2 18367
7.2 57,4 11,Z 2L376
8.3 +2.9 t7 ,7 1155

7.0 16.2 13.4 1992699.7 6{.6 13.3 3401t I

}íÀNNELIJKE WEKNEMMS

Vt FR GD PERS

TOTÀLEII PER REGIo 4c KHÀRIÀÀI

VROUI{EL I JI(E }IMKNE{MS

Vt FR GD PENS

29 sEP T/lt 29 DEC 1990 -

I 787
964

I173
280

9t37
zttT
9+50
190 3
587{

I ToTÀÀt ÀÀIfTÀt nmKNE{ms

I Vt FR GD PENS

r1.1 61.2 16.3
9.9 68.7 12.5
9. 9 65.7 13. {
8.4 58.9 r2.4
9.9 71.0 LZ.+

10,2 61.8 It.8
9.9 61.5 1{.3

11.4 +9.3 20. I
8.r 66.1 1r,.0

9,7 64.6 1,3,3 3t015

7 .2 tl.2
5.1 14.2
7,I {5,5
8.5 15.3
7 .4 53.6
6.8 46.8
6,4 40.5
8.3 35.6
6.4 54,5

7.0 46.2

15.7 9100
12. I 9264
I4.0 9270
16. 3 1857
12.4 572+6
13.0 2rg+1
13. 9 571 t7
20. 0 14991
10. 5 1{9{9

L3,4 t99Z1Z

v* . ÀÀIITÀL VERzuIl{DE KÀLETDEDÀGE| Pr 100 KÀLEIIDERDÀGEN
FR . MELDINGSF?Eí{EIIIE: ÀÀ.IITÀL VERZUIHXELDINGEI'I Pm KI{ànTÀÀL PB 100 9{BXNEMERS
GD = SCII.ÀITING GE{IDDELDE VTZUIMDUT,R IN KÀI.E{DBDÀGEN PM VB'ZUIMGEI/ÀI,

PES = GE{IDDELDE PBSOIIEELSSIERXTE



Om een optimale vergelijkbaarheid te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de

volgende uniforme verzuimmaten en andere grootheden:

Y%

FR

HFR

GD

PERS

aantal verzuimde kalenderdagen per 100 kalenderdagen

meldingsfrequentie (aantal verzuimmeldingen per 100 werkne-

mers)

= herstelmeldingsfrequentie (aantal herstelmeldingen per 100

werknemers)

= schatting gemiddelde verzuimduur in kalenderdagen per ver-

zuimgeval*

= gemiddelde personeelssterkte.

De formules van de verzuimmaten treft men aan in paragraaf 4.3. van deze bro-

chure.

De verzuimgegevens staan in volgorde van codenummer (bedrijfsgroep en volg-

nummer) gerangschikt (bijv. 12.001,12.002 etc., waarbij de eerste twee cijfers de

bedrijfsgroep weergeven en de laatste drie het bedrijfsnummer binnen de groep).

Sedert 1985 vindt men in horizontale richting de verzuimcijfers voor respec-

tievelijk de mannelijke, de vrouwelijke en het totaal aantal werknemers. De to-

taalgegevens per bedrijfsgroep worden voorafgegaan door die van produktie en

administratie.

3.2. Ile drie verzulmclrculaires

De opbouw van de drie circulaires (week, vier weken, kwartaal) is nagenoeg de-

zelfde. Dat zij primair gericht zijn op zo actueel moeeliike informatie over het

verzuim gaat meestal enigszins ten koste van de volledigheid van de beschikbare

gegevens (niet alle organisaties slagen er namelijk altijd in direkt na afloop van

Omdat er geen gegevens over individuele werknemers verzameld worden,
kan de gemiddelde verzuimduur niet op grond van duurverdelingen worden
berekend, doch dient met een schatting te worden volstaan.
Naarmate het tijdvak waarover de duur berekend wordt langer is, zal de
verkregen schatting de werkelijkheid beter benaderen.
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de betreffende week hun gegevens in te sturen). De tabel met de qroepstotalen op

bladzijde I van de circulaires en de tabel per reeio (9 districten plus een rest-

groep) worden daarom steeds aangevuld met de cijfers over het voorafgaande

tijdvak (week, vier weken, kwartaal). In de laatstgenoemde cijfers zijn dan ook

de nagekomen gegevens verwerkt. Indien men over een bepaald tijdvak beide

totalen ter beschikking heeft, kan men het beste de voorkeur geven aan de laatst-

berekende (meer bedrijven omvattende) totalen.

Yanaf bladzijde 2 van de circulaires volgen de cijfers van alle_bsd-fiiyglt
afzonderlijk. De circulaires worden afgesloten met a.!.ggM4slg14leg van de

produktiesector, de administratieve sector, de niet-onderverdeelde gegevens en

met het uiteindelijke totaal.

De in de circulaire voorkomende verzuimmaten, de verschijningsdata en nog

andere aspecten worden hieronder samengevat.

De weekcirculaire (kleur wit)

- Berekende gegevens: Y%, FR, HFR en PERS

- Streefdatum van verschijning: twee weken na de laatste dag van de betref-

fende week

Waarschuwing: doordat mogelijk nog niet alle opgaven binnen zijn, kunnen

later berekende totalen afwijken van de totalen in de weekcirculaire.

De vier weken-circulaire (kleur chamois)

- Berekende gegevens: V%, FR, GD en PERS

Streefdatum van verschijning: drie weken na het beëindigen van de betref-

fende periode.

lt



De kwartaalcirculaire íkleur qroen)

- Berekende gegevens: V%, FR, GD en PERS

- Streefdatum van verschijning: drie weken na het beëindigen van het betref-

fende kwartaal

- Ontbrekende gegevens: indien van toepassing, worden de bedrijven veelal

van tevoren verzocht ontbrekende formulieren in te zenden.

3.3. Het jaaroverzicht

In het jaaroverzicht wordt, naast een opsomming van de over het kalenderjaar

berekende cijfers, in de vorm van een beschouwing aandacht besteed aan het

verloop van het verzuim in de tijd, ook ten opzichte van voorafgaande jaren. De

jaarcijfers van het NIPG vervullen een belangrijke functie bij de samenstelling

van het jaarverslag van een groot aantal bedrijven.

- Berekende gegevens: V%, FR, GD en PERS en soms ook HFR

- Tijdvakken waarover berekeningen zijn gemaak[ vier weken, kwartaal en

jaar

- In de tabellen en grafieken opgenomen onderwerpen:

- bedrijf

- produktie, administratie en niet-onderverdeeld

- bedrijfsgroep

- provincie

- algemeen totaal

- Lijst van de bedrijven: van alle in het overzicht opgenomen bedrijven zijn

codenummer, naam en vestigingsplaats vermeld
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Streefdatum van verschijning: mei/juni van opvolgende jaar

Ter illustratie van een onderdeel van het jaaroverzicht treft men hieronder drie
grafieken aan, die het verzuimpercentage over de l3 perioden van vier weken in

1990 voor drie groeperingen weergeven.

GRAFIEKEN PER BEDRIJFSGROEP

13 perloden van vler weken tn 1990
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VÍowen ------
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Het tweede voorbeeld betreft een diagram met de onderlinge volgorde van een

aantal bedrijfsgroepen. In dit geval gaat het om het verzuimpercentage (y%) voor

mannelijke en vrouwelijke werknemers te zamen in 1990.

Vïo Levensmiddelen
Metaal

Gemeentebe<triiven
VeÉoer

Administratievs b€driiv€n
Aloemeen tdtaal- Chemie

Technische appaíatsn

Yerder treft men op pa8. 14, eveneens ter illustratie, de ziekteverzuimcijfers aan

over de jaren 1968 tot en met 1990, zoals die in het jaaroverzicht 1990 staan ver-
meld.
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Tabcl I Vcrzuiípcrcentage (lrÍ), verzuínfrc<pcntic
bi jbehorcndc personectsowang (PERS) ovrr

(FR), gdliddctdc vcrzulrÉrur (GD) en
19ó8 tot en rEt 1990

IIAIIIIEL I JKE gENKTEIIERS VNqIJEL I JKE IJERKXEIIERS TOTML AAITAL T#RKXEI{ERS

JA^R VÍ FR

15ó
17Í
1ó5
167
162
171
184
1n
185
190
?04
197
193
1U
182
169
172
16
171
'169
16
169
1ó3

19ó8
1969
1970
1971
197?
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
198/
't985
198ó
1947
1988
1989
1990

7,2
7r7
716
7,6
7,6
8,3
8,7
8,5
9,0
9,2
9,7
9,7
9,1
8,2
7,8
7,2
6,9
6,6
6,6
6,3
6,2
614
6,3

16,8
16,2
16,6
16,6
17,1
17,7
17,1
17,6
17,9
17,7
17,3
17,9
17,1
16,3
15,6
15,4
14,7
14,5
14,2
13,6
15,8
13,8
14,1

237824
277799
298539
29?628
3078ó5
,ou29
3í 1382
304055
30035 I
288028
274023
261674
232782
250721
239621
2?3743
205431
?0u98
?0804?
19Í0ó1
1E0991
1707?6
1&507

6,8 2?7
8,1 252
8,4 258
9,1 263
8,9 251

10,,l 259
í0,6 2U
10,, 276
11,0 285
11,5 A9
12,0 3tE
12,0 305
11,3 m
10,9 ?95
10,3 287
9,4 274
9,2 270
8,ó ?51
8,4 263
8,7 257
8,7 260
8,8 ?57
9,1 249

10,9 28928 7,2
11,8 40853 7,8
11,8 1t076 7,7
12,6 42352 7,8
12,9 4M 7,8
14,2 47072 8,5
13,6 49894 9,0
13,9 471]lÉ 8,8
14,2 48191 9,1
14,0 47@6 9,5
13,7 44964 10,0
14,t 38ó7t 10,0
ts,E 37027 9,4
15,5 #7U E,5
13,1 35104 8,1
12,4 32420 7,5
12,1 31718 7,2
12,4 32131 6,9
11 ,7 33515 6,9
12,1 12982 6,7
12,3 31449 6,6
12,4 31351 6,8
13,3 33455 6,8

1& 16,0 2óÉ752
185 15,5 31U52
177 15,7 y1615
179 15,9 334980
174 16,4 353929
185 16,9 355501
198 16,6 161276
't9o 16,9 351189
199 17,1 348742
205 16,9 335124
22O 16,6 318987
211 17,2 300352
2É 16,6 289609
r98 1r,7 .2E7425
195 15,2 274725
182 14,9 256163
1E5 14,2 237149
178 14,1 ?4É29
1U 13,7 241557
1E2 13,5 2240É3
180 13,4 212440
163 13,5 202077
178 13,9 19962

vX = santal verzuirde katenderdagen per 100 katenderdagen
FR = neldingsfrequentie: aantal verzuimptdingen p.r 100 rerkneíErs per jaar
GD = schatting gemiddetde verzuimduJr in katendcrdagen per yerzuimgeval

pgp5 = gemiddelde personeetsowang

3.4. Het verkorte Jaaroverzlcht

Het verkorte jaaroverzicht is ontleend aan het jaaroverzicht met dien verstande

dat gegevens met een vertrouwelijke karakter, zoals bijvoorbeeld die per bedrijf,

er niet in opgenomen zijn.

Deze sedert l97l samengestelde jaaroverzichten spelen een belangrijke rol bij het

verstrekken van documentatie over verzuim aan "derden".
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4. DEFINITIES, PRAKTTSCHE AFSPnAKEN EN FORMULES

4.1. Deflnltles vrn begrlppen

De NlPG-verzuimstatistiek tracht zich zoveel mogelijk te houden aan de bepalin-

gen van de Ziektewet, al kunnen deze niet altijd tot in bijzonderheden worden

gevolgd. De volgende definities worden gehanteerd:

Yerzuir4

Onder verzuim wordt - op basis van artikel 19 van de Ziektewet - verstaan de

afwezigheid van het werk wegens ziekte, ongeval, gebrek, zwangerschap of

bevalling.

Verzuimeeval

Ieder geval van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, dat valt in de termen

van de Ziektewet, geldt als verzuimgeval. Dus gevallen van afwezigheid in ver-

band met cursussen, ondernemingsraadactiviteiten, vakantie, militaire dienst, etc.

vallen buiten de definitie.

Verzuimdag

Iedere kalenderdag - geen dag uitgezonderd - die een werknemer verzuimt

wegens arbeidsongeschiktheid in de termen van de Ziektewet, is voor de NIPG-

verzuimstatistiek een verzuimdag.

4.2. Praktlsche efspraken over begln en einde verzulm

Beqin verzuim

Als eerste dag van het verzuim wordt de eerste dag geteld, waarop wordt

verzuimd, of het werk tijdens de werktijd wordt gestaakt.

Voor een goede gang van zaken zijn de volgende afspraken gemaakt:
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Een werknemer, die in de loop van de dag het werk neerlegt en de dag daarop

het werk hervat, verzuimt één dag.

Een werknemer, die zich ziek meldt, maar nog dezelfde dag weer aan het werk

gaat, verzuimt niet.

Een kort bezoek aan tandarts, arts, specialist etc. wordt niet tot verzuim

gerekend.

Einde verzuim

Yerzuim geldt niet langer als verzuim zodra de werknemer:

a) het werk volledig of gedeeltelijk hervat

b) overlijdt

c) het dienstverband beëindigt (pension, VUT, SUM, ontslag,)

d) niet langer in aanmerking komt voor een uitkering krachtend de Ziektewet

('uitgetrokken" is, dat wil zeggen de wachttijd voor de WAO heeft vervuld)

e) langer dan een jaar het werk wegens arbeidsongeschiktheid verzuimt.

Yan deze vijf punten g,aat alleen het eerste samen met werkhervatting in het

bedrijf. Een herstelmelding is hier dus terecht. Bij punt b t/m e is werkhervat-

ting op de aangegeven datum onmogelijk of onjuist. Een bijbehorende herstel-

melding is hier dus niet op zijn plaats, al wordt het aantal zieken en de

personeelssterkte met één verminderd. Van deze vermindering dient onder "even-

tuele toelichting op het bovenstaanden een aantekening te worden gemaakt op het

lVOV-formulier (zie voorbeeld, pagina 6).

Bovenstaande maakt ook duidelijk dat de personeelssterkte op het WOV-

formulier meestal lager is dan die binnen het bedrijf, omdat werknemers met een

volledige WAO-uitkering gedurende het eerste jaar nog in dienst zijn, terwijl ze

voor de NlPG-verzuimstatistiek in feite niet meer tot de potentiële zieken

behoren.
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{.3. Formules vrn verzulmmeten met clJfervoorbeelden

De in deze brochure opgenomen formules zijn geheel toegespitst op de NIPG-

verzuimstatistiek. De toegevoegde getallenvoorbeelden komen overeen met de

ingevulde WEKELIJKSE OPGAYE VERZUIM op pag. 6.

100 x totaàl kotcrn aantal zieken 100 x totaat kolqr .ant![ zieken
t/Í =

7 x gemiddetde personceIssterkte

100 x ó79
\ll marnet i jke yerknerers = ;i59- 

- 7,E

100 x 1ó3
VÍ vroureti jke lerknemrs = 

- 

= 9,1
7x257

totaaI kolom personeetssterkte

100 x totaaI aantsI verzuirÍEtdingen
FR=

gemi dde tde personee I ssterkte

100 x 25
FR marneti jke rerknemrs = 

- 

= 2,O
1251

100 x l0
FRvrourel,ijkererknenprs = 

- 

= 3,9
257

100 x totaal aantel herstetrnetdingen

gemiddetde personeeI ssterkte

100 x 51
HFR mameti jke rerknemrs = 

- 

= 2,5
t251

100 x '13

llFR vroweti jke rerknemrs = 5,1
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Bovendien geldt - voor tijdvakkon langer dan een week - als formule voor de

berekening van de schatting van de gemiddelde veïzuimduur in kalenderdagen

ner neval:

2 x totart kotfir s€nt.l ziekan

tote€l santàl (rcrzuimetdineen + hcrstcltÉtdi ngcn)
o
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