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VOORWOORD

Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg fNO verricht

onderzoek op het terrein van de gezondhej-dszotqvoorzieningen, de preven-

tieve gezondheidszorg voor speciale maatschappelijke groepen, de alge-

mene epidemiologie en op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgezond-

heidszorg (Mens en Arbeid). In het onderzoek betreffende de mens en zijn

arbeidssiLuatie geldt als uitgangspunt dat de gezondheid en het welbe-

vinden niet alleen door individuele factoren worden beinvloed, maar ook

verband houden met de arbeidsomstandigheden en met factoren van algemeen

maatschappeli jke aard.

In dit kader vindt ook het onderzoek plaats naar ziekteverzuim en ar-

beidsongeschiktheid. Tot nu toe werd.en relatief veel studies verricht

naar de invloed van bedrijfskenmerken en van specifieke arbeidsomstan-

digheden op ziekteverzuim. necentelijk zijn ook meer algemeen sociaal-

economische ontwikkelingen in relatie met het ziekteverzuim onderzocht.

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een publicatie over achter-

gronden van het dalend ziekteverzuim in Nederland, mede j-n verband met

de sÈijgende werkloosheid.

In deze studie, verricht op verzoek van heL Ministerie van sociale za-

ken en Werkgelegrenheid, naar ziekteverzuim en toetreding tot de wet op

de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) staan eveneens factoren op

macro-niveau centraal. Het onderzoek demonstreert onder meer dat de

aard van de verzekeringsvorm tegen loonderving door ziekte van de blerk-

nemers, samenhangt met de hoogte van het ziekteverzuimpercentage. De

uitkomsten suggereren de wenselijkheid van een beleid op macro-niveau

dat gericht is op een groter eigen-risico voor werkgevers en op een ver-

schuiving van de verantwoordelijkheid voor de ziektewetcontrole naar de

afzonderlijke bedrijven. De vraag of deze algemene beleidsmaatregelen

de bedoelde effecten in de arbeidsorganisaties zullen hebben, Iaat zich

pas beantwoorden als ook bekend is of de direct betrokkenen door derqe-

Iijke maatregelen niet in de knel zouden komen.

Dr À. Dijkstra
onderdirecteur NIPG/TÀIo





III

SA.MENVATTING

OPMERKING VOORAF

Desamenvattingj-szogeschreven,datdefezerruimwordtgeinfor-
meerd. over het verschijnsel verzekeringsvorm, over de argumentatie voor

hetond.erzoekeninzichtkrijgtindeuitvoeringenenkeleknelprrnten
daarbij.TenslottezijndekonkfusiesenhetkorDnentaardaaropvrijwel
geheel uit het rapport overgenomen'

ACHTERGRONDOVERWEGI NGEN

Het onderzoek naar verzuimbeinvloedende faktoren is tot op heden vooral

gerichtgeweestopfaktorenbinnenhetbedrijf.Buitendebedrijfssfeer
is van slechts een beperkt aantal faktoren de invloed op ziekteverzuim

min of meer bekend.

Verschilleninverzuimtussenbedrijvenenafdelingendaarbinnenkunnen
aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen op het gebied van het so-

ciale beteid (Draaisma & smulders , 1978). Verder is gebleken dat derge-

Iijkemaatregelenineenaantalgevallenookinderdaadsucceskunnen
hebben (Smulders, 1980; Vrooland, 1982) '

Ervarlngen tijdens het Aktieprograrma Ziekteverzuim (zie Draaisma e'a"

1976) hebben geleerd dat zinvolle voorstellen tot het nemen van maatre-

gelen met het oog op beperking van het verziim nogal eens op weerstan-

den stuiten. Deze weerstanden houden onder andere verband met de vrees

voor d.e direkte en indirekte kosten op Iangere termijn, bijvoorbeeld een

tijdelijke terugval van produktie ten gevolge van onrust en veranderin-

geninhetbedrijf.ookzijnerirnmateriëIeb/eerstandenzoalsbijvoor-
beeld de angst dat bestaande posities worden ondergraven'

Een extra belemmering is vaak het gebrek aan kennis in bedrijven van de

maaÈregelendieeenhoogverzuimkunnenbeperken.Veelaldenktmenal-
Ieen in termen van bestrijding door kontrole, wachtdagen en lagere uit-

keringen. om in deze situatie verbetering te brengen is de laatste jaren

een toename te konstateren van permanente aktiviteiten' die tot doel heb-

ben bij bedrijven ideeën net betrekking tot de beperking van vermijdbaar

ziekteverzuim ingang te doen vinden. De Stichtinq CCOZ is hiervan het
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duiderijkste voorbeeld, omdat deze voor dat doer is opgericht. Daarnaast
zijn een aantar bedrijfsverenigingen op dit terrein steeds aktiever ge-
$/orden, terwijl bijvoorbeeld het NrpG/TNo op meer incidentere wijze ook
een zekere funktie vervult.
Toch kan men zich afvragen of deze ontwikkelingen niet pas op zeer range
termijn tot een daling van het verzuim zullen reiden en of er op makro-
niveau niet sneller werkende middelen aan te wenden zijn.
rn dit verband kan gewezen worden op het bestaan van allerrei vormen van
wetgeving en regelgeving, die rand.voorwaarden sterlen waarbinnen het be-
Ieid van het bedrijfsleven zich, mede o§ tret gebied van ziekteverzuim,
moet bewegen. Voorbeelden hiervan zijn: de Ziektewet, de Arbei.dsonge-
schiktheids$/et, de Veiligheidswet, de Arbeidsomstandighedenwet en meer

indirekt de Wet op de Ondernemingsrad.en.

Een element dat voor het beleid op makro-niveau van belang kan zijn en

dat op bedrijfsniveau welricht sneller tot een effektief beleid aanlei-
ding kan geven is tot nu toe onderbelicht gebleven. Bedoeld wordt de

verzekeringsvorm die ten aanzien van het zíekengeldrisico in de ziekte-
r^tet bestaat, met a1s drie mogelijkheden: het Onslaglidmaatschap, de Af-
delingskas en de Ej-genrisicodracht.
De Afdelingskas en de Eigenrisicodracht zijn, in tegensterling tot het
omsraglidmaatschap, verzekeringsvormen waarbij de uitvoering van de ziek-
tewet direkt aan het bedrijf gekoppeld j-s en de financië1e lasten van

het verzuim vrijwel geheel op het bedrijf drukken.

DE BELETDSRELEVANTIE VAN DE VERZEKERINGSVORM IN DE ZIEKTEWET

Bij ale verzekering tegen loonderving door ziekte gaat het op het eerste
gezicht al1een om een reratie Èussen de verzekerde en de verzekeraar.
De verzekerde betaalt een premie en de verzekeraar doet bij ziekte een

uitkering. De enige determinanten van het uitkeringsrisico lijken de

gezondheidstoestand van het individu te zijn en het werk dat de gezond-
heid kan beinvloeden.

Toch is het soort werk niet stelsermatig als risicofaktor gehantéerd bij
de organisatie van de ziekengeldverzekering. vele van de mogeliJkheden,
waarop de verzekeri-ng kan funktioneren, hebben èf in het buitenrand
èf hier bestaan, of zijn op zijn minst bij het tot stand komen van de

Ziektewet overwogen (Fortanier, 1934). Zo bestonden in Nederland in het
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verleden bedrijfsverenigingen die regionaal waren georganiseerd; de Af-

delingskas, de Ziekenkas (die ook ziektekosten verzekerde) en de Eigen-

risicodracht bestonden zelfs al eerder dan de ziektewet.

Pas 1ater, bij het inwerkingtreden van de organisatiewet Sociale Ver-

zekering is het verschil in zj-ekterisico tussen de bedrijfstakken meer

tot uitdrukking gekomen. Dat gebeurde bij de indeling van het bedrijfs-
leven naar.-gelang het soort produkt in bedrj-jfsverenigingTen waarvan elk
bedrijf verplicht Iid werd. Nog duidelijker is rekening gehouden rnet

verschil-len in ziekterisico bj-j de indeling van de lidbedrijven binnen

bedrijfsverenigingen in risicogroepen.

Dat het bedrijf een zelfstandige rnededetermj-nant van het verzuim en van

de WAO-intreding is, werd de laatste jaren uit onderzoek steeds duide-

Iijker. Dit gegeven is tot nu toe echter nj-et uitgewerkt in het denken

over de wijze van uitvoering van de Ziektewet. zo is door een amlctelijke

kommissie (de 'commissie Lamers') in het interinrapport rorganisatie van

de beheersing van de sociale zekerheidr(1978, 1979) ile invloed van het
bedrijf op het verzuim en de intrede in de víAO we1 onderkend, maar niet
in verband gebracht met de verzekeringsvorm voor de zíektewet.

Toch bestaan in de Afdelingskas en de Eiqenrisicodracht in feite verze-

keringsvormen alsof dit hrel het geval is geweest,

Met andere woorden, hoewel deze verzekeringsvormen door heel andere mo-

tieven zj-jn ontstaan, bestaat de kans een vergelijking te maken tussen

een kollektieve vorm van risicospreiding, het Omslaglidmaatschap, met

t$ree vormen waar de lasten gedragen worden op het niveau waar ze ont-
staan, het bedrijf. Men kan zich daarbij afvragen, of O,mslagleden een

hoger verzuim vertonen dan Afdelingskassen en Eigenrisicodragers en

vervolgens of dit toe te schrijven is aan de invloed die van de verze-

keringsvormen uitgaat; tevens of dit met verschil in tíAO-intrede samen-

gaat. De beleidsrelevantj.e van deze vraagstelling werd door het toenma-

lige Direktoraat-Generaal voor Sociale Voorzleningen van het toenmalige

Ministerie van Sociale Zaken herkend, $raarbij wat betreft de verklaren-
de variabelen die met de verzekeringsvorm zouden kunnen samenhangen, de

nadruk werd gelegd op de ziektewetkontrole, karenzdaqen en het 'bewuste'
beleid dat met het oog op ziekteverzuim en !ÍAO-intrede wordt gevoerd.
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DE VERZEKERINGSVORM NADER BESCHOUh'D

De zj-ektewet kent drie verzekeringsvormen bij de verplichte verzekering,

die al-le onder de eindverantl,oordelijkheid van de bedrijfsvereniging val-

1en. De beiangrijkste kenmerken van de drie vormen worden hieronder per

verzekeringsvorm beschreven en in tabel- 1 samengevat.

Tabel 1. overzicht van enkele kenmerken van de drie verzekeringsvormen
binnen de ziektewet

Oms1aglid Afdelingskas Eigenrisicodragers

verzekerden in de BV, excl. van één of enke- één werkgever
de Àkers' 1" werkgevers

kring van

premieheffing BV
door de

ziekenkontrole Bv
namens de

uitkerinq door BV

van werknemers
via
aanvullende eisen nee
door de BV ge-
richt op konti-
nuiteit

' risicogroep drijven in de
excl. Akersr afdelingskas

alle werknemers de werknemers de werknemers van

Afdelingskas geen premie

Afdelingskas werkgever

Afdelingskas geen uitkering,
de doorbetaling loon

premiehoogte afh. alle werknemers de werknemers geen premie
van verzekering in de BV, resp. in het of de be-
van

premie-aandeel maximaal 18 maxj"maal 1t geen premie
werknemer

formele invloed bestuur BV besÈuur Afde- bestuur BV

lingskas

ja la

I 4k"." is een verzamel-aanduiding van Afdelingskassen en Eigenrisico-
dragers.

OrnslagLeden

omslagleden. zijn werkgevers, waarvoor de bedrijfsvereniging (BV) vraarbij

zíj zi)n aangesloten de ziekengeldverzekering voor hun personeel volle-
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díq veyzorgt. Dat wil zeggen,deBV hefi de premie, doet de ziekenkontrole

en keert de ziekengelden uit. De premie is gebaseerd op het gemiddelde

ziekterisico van aIIe (of een groot deel, de zqn. risicogroep) van de

bedrijven in de bedrijfsvereniging.

AfdeLingskassen (AK)

Op verzoek van een werkgever of een aantal werkgevers, dat hun bedrijf

in ongeveer hetzelfde gebied uitoefent, kan de bedrijfsvereniging, waar-

bij die werkgever(s) is (zijn) aangesloten, voor de ziekengeldverzeke-

ring van de werknemers een afdelingskas vormen. Het doel van een afde-

lingskas is de werkgever, respektievelijk de werkgevers, gezamenlijk met

de werknemers zelf het risico van de ziekengeldverzekering te doen dra-

gen. De premie is gebaseerd op het ziekterisico in het bedrijf (de be-

drijven). De werkgever en de werknemers betalen samen de premie, het

werknemersaandeel is aan hetzelfde maximum gebonden als bij het Omslag-

lidmaatschap. Aan de oprichting en het funktioneren van de Afdelj-ngskas

worden in de artikelen 17 t/m 22 van de Organisatiewet Sociale Verzeke-

ring een ruim aantal eisen gesteld.
Enkele bepalingen hieruit houden het volgende in:

- het bestuur van de bedrijfsvereniging (BV) mag slechts tot de

vorming van een AK overgaan a1s; a) de werkgever(s) een verzoek

daartoe doet(n), èn,b) de meerderheid van de werknemers (ouder dan

18 jaar en 1 jaar of Ianger in ilienst) voor de vorming stemt,

waarbij de stemming schriftelijk en geheim is;

- het bestuur van de BV heft de AK op als de vrerkgever(s) öf de

meerderheid der werknemers (aIs boven omschreven) dit verzoeken;

- het bestuur vart de AK bestaat voor minstens 50t uit werknemers

(deze moeten meerderjarig zi,)n);

- de AK int en beheert de premj.es, kontroleert op ongeschiktheid

tot \^rerken door ziekte en kent het ziekengeld toe.

In de praktijk kan de kontrole echter de gehele ziekteduur of na de lOe

week van de ziekte door de BV resp. het GAK uitgevoerd worden (zie hier-

onder) .

Eigenrisicodragers ( ER )

Dit zijn vrerkgevers, die individueel zijn gelijk gesteld met een Afde-

lingskas. De belangrijkste voorwaarde is dat zij geen premie voor de

Ziektewet op het l-oon van d.e werknemers inhouden, Bij ziekte betaalt het
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bedrijf het loon door.
De term Ej-genrisicodragers komt noch in de Organisatiewet Soci_ale Verze-
kering noch in de Ziektewet voor. In de laatste worden zij begrepen on-
der de formulering 'gelijkgesteld met een Afdelingskas'. Dit betekent
dat de BV verantÍ^roordelijk is,toezichthoudt op en eisen stelt aan de

werkgever in kwestie. De werknemers hebben geen direkte zeggenschap bin-
nen deze verzekeringsvorm zoals bij de Afdelingskas.

Afdelingskassen en Eigenrisicodragers worden in het jargon van d.e so-
ciale verzekeringswereld net de verzamelnaam Akers aangeduid.

Deze beide verzekeringsvormen gaan teruq in de histor.ie tot voor de in-
voering van de Ziektehret en zijn ontstsaan uit de wens van de werkgever
zijn werknemers tegen loondervj-ng bij ziekte te verzekeren (Schoonen-

berg, 1931). De ziektewet met haar verschillende wijzigingen hebben er
steeds plaats voor gelaten.
Aan Akers werden door de verschillende BV-en aanvullende eisen gesteld
aangaande het financiëIe draaqvlak, de kontinuiteit van de uitkeringen
en de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.
Het draagvlak is gekoppel-d aan het aantal werknemers of een equivalent,
de verzekerde loonsom. In de verschillende BV-en lopen deze eisen nogal
uiteenr zo komt de benedengrens van ruim beneden de 100 man voor, lnaar

ook van 750 man. Een grens van 100 of 200 komt het meest voor. Sonmige

BV-en hanteren geen algemeen geldende grenzen, maar beoordelen toela-
ting tot Aker van geval tot qeval.
Eisèn met betrekking tot het draagvlak worden gesteld om een zekere
spreiding van het ziekterisico te waarborgen. Itruners, fluktuaties in
het verzuim bij het kleinere bedrijf drukken veel sterker op het ver-
zuimpercentage dan bij grotere bedrijven. Zo r^/ordt door één verzuimge-
val van een half jaar in een bedrijf met 50 man het verzuimpercentage
met 1 verhoogd, terwijl dat slechts 0,1 is in een bedrijf met 5OO man.

wat de kontinuÍteit van d.e uitkeringen betreft ej.sen de BV-en financiële
waarborgen in de orde van enkele procenten van het verzekerd.e jaarloon,
om in gèval van buitenqehrone omstandigheden (bijvoorbeeld zeer sterk
tegenvallende uitkeringsverplichtingen, opheffing van het bedrijf) de

uitkeringen veilig te stellen.
De kontinuiteit van de verzekeringsvorm op zich r^rordt bevorderd door het
toelatingsbeleid van de bedrijfsverenigingen. In grote lijnen houdt dit
in, dat overgang van Aker naar Omslaglidmaatschap en omgekeerd onder fi-
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nanciëIe druk van een stijgend verzuim legitiem wordt geacht, maar ook

dat niet toegestaan v/ordt terug te keren naar de voormalige verzekerings-

vorm, Lenzij volstrekt duidelijk is dat winstbeiag geen rol speelt'

In dit verband wordt wel gesproken vah tegengaan vah het 'duiventilver-
schijnsel' .

verder brengt de overgang van de enè naar de andefe verzekeringsvorm een

grote hoeveelheid extra administtatiet werk met zÍch mee. Imners, menmoet

van de Afdelingskasadml,nistratie (dle meestal geheel zelfstandig werkt)

of van adminisÈratie van Eigenrlsicodfager (die meeStal geheel verrreven

is met de bedrijfsadministratie) overschakelen op die van de bedrtjfs-

vereniging. Deze noodzaak tot overschakelen vormt een zekere rem op een

verandering van verzekeringsvorm.

l

De medische beoordeling van de afbeidsongeschiktheid tenslotte kan af-

hanketijk van het oordeel van de BV over de k$raliteit van de verzekerings-

geneeskundige kapacitelten van het bedrijf In meerdere of mindere mate 1n

handen van de Bv blijven. De Eradatles hierln zijn a) geheel door de Bv,

b) de eerste 10 weken van een verzuim door de Aker, daarna door de BV,

of c) §edurende de gehele ziekte!íetpeflode (ls 52 weken) door de Aker.

HET

VAN

AANDEEL VAN

VER ZEKERDEN

DE

EN

DRIE VERZEKEh,INGSVORMEN IN DE BESTANDEN

VAN VíERKGEVEflS

In de tabellen 2 en 3 zijn gegevens bljeengebracht over hét aantal vrerk-

qevers en het percentage van de Verzekerde loonsotn per Verzekeringsvorm

over een reeks van jaren. Bij de beoordeling van deze gegevens moet voor

ogen \,íorden gehouden dat het begrlp werkgever hiet gelijk staat met een

rechtspersoon die werknemers in dlenst heeft, hetgeen nlet hetzelfde is

aIs een fabriek of vestiqing in de ekonomische betekenis. Hoe de verde-

ling getalsmatiq is op het fabrieks- of vestigingsnivo is niet bekend.

Verder mag het percentage van de verzekerde loonsom ruwÍ,reg opgevat rror-

den als het percentage verzekerde werknemers.

Het totale aantal werkgevers (zie tabel 2) is vanaf 1963 tot 1975 met

ongeveer 20t afgenomen en stond tot 1978 ongeveer stll.
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Tabel 2. Aantal rrerkgevers met Afdelingskas, Eigenrisicodracht en in
totaal, in een reeks van Jarenl

aantal werkgevers met

Jaar afdelingskas eigenrisicodracht
Akers totaal aantal

te zamen werkgevers

7937 524 1 539 2063 164.545

1 963

1 966

1969

1972

197 5

1 978

412 (1OO)2

368 ( 89)

270 ( 661

232 ( 561

214 ( s2)

174 ( 42)

790 (100)

724 ( 92\

846 (107)

797 (101)

875 (111)

718 ( 91)

1202 (100)

1092 ( 91)

1116 ( 93)

1029 ( 86)

1089 ( 91)

a92 ( 741

336.629 (100)

322.21.4 ( 961

309.281 ( 92)

282.s77 ( 841

267.s73 ( 8o\

267.744 ( 80)

Bron: Sociale Verzèkerlngs Raad
van BedrljfsvereÍligingen (2.J. ) .

Tussen HaakJes: Lndex met basls

(sVR) (1963 t,/m 1978) en Federatie

1963 = 100.

In dezelfde periode ls het aantal Afdellngskassen meetr dan gehalveerd,
terwijl het aantal Eigènrlsicodraqers nogral schonnelde, maar In 1978

toch lager lag dan in 1963. Het aantal Àkers te zanen is wat oeer afge-
nornen dan het totaal aantal werkgevers.
De schommeling in de genoemde aanÈallen komen voort ult een aantal bij-
zondere onstandigheden.

ÀIs konklusie is vèrder duideltJk dat het aandeel van de Akers in heÈ

totaal aantal werkgevers kleln Ls, ongeveer 0r3t. Het percentage van de

verzekerde loonsom geeft wat dat betreft een heel ander beeld (taber 3).

Het aandeel van dè Akers ligÈ rond de 25r. De daling bij de Àfdelingskas-
sen ls nog sterker itan bij het aantalwerkgevers. BtJ de Eigenrisicodra-
gers is een daling te zien van 1963 op 1966, meer dan een verdubbeling
van 1966 op 1969 en slndsdien $reer een langzame daling. De gegevens uit
1937 zL)n niet direkt In de vergellJklng betrokken, omdat ze in verband

mèt dè destijds sterk afwj.Jkende zlektèwet niet vergelljkbaar zijn met

de latere gegevens. ze wijzèn echter op een nog grotèr aandeel van de

Akers in de Ziekengeldverzekering.
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Tabel 3. Het percentage van de loonsom van verplicht verzekerde werkne-
mersinloondienstonderdedrieverzekervormenineenreeks
van jarenr

percentage van de loonsom verzekerd via

laar Afdelingskas Eigenri s icodracht Onslagleden Totaal

t937 16,8 67 ,3 100L5,9

1 963

r966

t969

t972

t9'75

I 978

100

100

100

100

100

100

1s,s (1oo)2

13,7 ( 88)

6,7 ( 43)

6,0 ( 39)

5,3 ( 34)

4,4 ( 28)

10,2 (to0)

9,6 ( 94)

20,5 (201 )

20,4 (2oo)

19,8 (194)

18,8 (184)

74,3 (100)

76 ,7 (7O3)

72,7 ( 98)

73 ,7 I 99\

74,9 ( 101 )

76,8 (103)

Gegevens bewerkt naar svR (1963 t,/xo 1978) en fBv (z'j')'

russen haakjes: index met basis 1963 = 100'

over de achtergronden van het verloop onder Àkers is in de beschj'kbare

Iiteratuur weinig bekend. over de mogelijke bijdragen van overgang van

de ene verzekeringsvorrn naar de andere, opheffen of stichten van bedrij-

ven (mede door juridische koncentratie of afsplitsing) wordt slechts

tvreemaal een konkrete en belangrijke gebeurtenis gemeld' In S\IR (1974)

wordt vermoed dat de toename van 800 tot 891 Eigenrisicodragers in dat

jaar samenhangt met bedrijfskoncentratie, SVR (1977) vermeldt de omvor-

ming van 131 afzonderliike Eigenrisicodragers tot één in de Bv Bank- en

verzekeringsr.rezen c.a.. voor het overige zijn nettoverschillen i'n het

aantal Àkers van jaar tot jaar maximaal ongeveer 10t, bijna altijil in

derichtlngvaneenafname.Enkelebelangrijkeachtergrondenhiervan
woralen besproken ln het raPPort.
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VERZUIM EN WAO-INTREDE PER VERZEKERINGSVORM

Gegevens over de hoogte van het verzuimpercenlage van en vlÀo-intrede per
verzekeringsvorm bestaan niet. Ííat betreft de frekwentie van verzuim be-
staat op grond van onvolledige gegevens de indruk dat er geen verschil-
Ien zijn.
Op grond van vroeger uj-tgevoerd onderzoek kan echter de hypothese ge-

steld worden, dat Afdelingskas- en Eigenrisj-co-bedrijven gerniddeld een

lager verzuimpercentage kennen.

Wat de achtergronden van het lagere verzuimpercentage bij Akers zoud.en

zijn is niet duidelijk.
ïn het bijzonder is niet iluiilelijk of er een bijdrage aan het lagere
verzuim wordt gelevercl in de Aker-bedrijven door het betreffende belej-d,
of dat het lagere verzuim daar voortkomt uit het feit dat werkgevers met

een laag verzuim er voor kiezen Aker te worden.

DE VRAAGSTELLTNG, TWEE DEELVRAGEN TN DEZE FAsE

Gegeven deze stand van zaken en praktische, beleids- en onderzoekstech-
nische eisen is de vraagstelling als volgt in 2 fasen uitgewerkt:

FASE 1, omvattende twee deelvraagstellingen:

het toetsen bij een vrij groot aantal bedrijven van verschillen in
verzuirn, het voorkomen van VíAO-gevallen en, indien mogelijk van her-
plaatsing van werknemers met het oog op (gedeeltelijke of tijdelijke)
arbeidsongeschiktheid binnen de ziektewetperiode, tussen Afdelingskas-
sen, Eigenrisicodragers en Omslagleden, met behulp van gegevens die
bij de bedrijven direkt voorhanden zijn.

onderzoek bij dezelfde bedrijven als onder a) naar de achtergronden
van de verschillen in de arbeidsongeschiktheidsindikatoren genoemd

onder a, toegespitst op de bijdrage hj-ervan aan het funktioneren van

en het beleid binnen de drie verzekeringsvormen, zij het uitsluiËend
met behulp van g1oba1e, op bedrijfsniveau via enkele sleutelinforman-
tei'r gemakkelijk te verzamelen gegevens.

a)

b)
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FASE 2 z

Nader onderzoek naar de vraag onder fase lb, zLj het onder een $relgeko-

zen deel van de bedrijven uit fase 1 en met behulp van gedetailleerde
gegevens over het verzuim in verschillende samenstellende kategorieën

van de bedrijfspopulaties, gegevens over de ervaring door de Írerknemers

van hun werksituatie, het bedrijfsgezondheidskundig beleid, het beleid
met betrekking tot verzuimers en informatie van meerdere funktionarissen
betrokken bij de sturing en uitvoering van het beleid ten opzichte van

de verzuim- en víAo-problematiek in de bedrijven.

Voor een onderzoeker levert dit het probleem op, dat op grond van d.eze

beperking gekozen moet worden voor die verklarende variabelen die het
gemakkelijkst te onderzoeken zijn; dit zi-jn niet per definitie de beste

verklarende variabelen, mogelijk ook niet vanuit beleidsoogpunt.

Voorbeelden van vragen naar verschillen per verzekeringsvorm waarop pas

in de tweede fase licht geworpen kan worden zijn:

- hoe beleven de werknemers het algemene beleid ten opzichte van

verzuimers;

- hoe beleven langdurige verzuimers de begeleiding ten opzichte

van hen zelf;
- hoe verlopen in de praktijk de begeleidingsaktiviteiten ten oP-

zichte van verzuimers;

- is de werksituatie, zoals beleefd, bij Akers grunstiger waardoor

een preventieve werking ten aanzien van verzuim en WAo-inirede

bestaat i

- gaat de grotere betrokkenheid van Akers bij het verzuimbeleid

samen met een grotere (eventueel te grote) ilruk op hrerknemers

om nÍet of niet te lanq te verzuj-roen.

De vraagstelling b uit de eerste fase, naar de invloed van de verzeke-

ringsvormen op de arbeidsongeschiktheid, kan dan ook slechts gedeelte-

lijk worden beanthroord.

wel biedt de fasering het voordeel dat na de eerste fase beoordeeld kan

wordeh of de tweede fase zinvol is in het licht van de resultaten van de

eerste. De resultaten betreffen dus alleen fase 1.
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DE UÏTVOERING

In de uitwerking van de vraagstelling is naar voren gebracht, dat de

hoogte van het verzuimpercentage bepalend kan zijn voor de verzekerings-

vorm. Deze invfoed moet afgezonderd kunnen worden van de invloed die de

verzekeringsvorm en het beleid op het verzuim hebben (en op de WAO-in-

trede).
ïn beginsel zou dit een onderzoek vergen dat vele jaren zou lopen, waar-

bij de beslissingen om van verzekeringsvorm te veranderen onder invloed

van,de hooqte van het verzuim bestudeerd zouden moeten worden.

Aangezien dit praktisch ondoenlijk is, kan slechts een toevlucht geno-

men worden tot het vergelijken van bedrijven die een konstante verze-

keringsvorm hebben met bedri'jven die van verzekeringsvorm veranderd zijn.

Daarom zou d.e steekproef in eerste aanleg als volgt worden samengesteld:

in totaal'120 bedrijven, onderverdeeld in 6 kategorieën van 20, te weten:

Afdelingskassen, voormalige Afdelingskassen, Eigenrisicodragers, voorma-

lige Eigenrisj-codragers, Omslagleden en voormalige Grslagleden. Het kie-
zen van de bedrijven geschiedde met behulp van j-nformatie van het GAK,

waaronder alle zes genoemde BV-en vallen.

Tijdens het verzamelen van de gegevens van de populatie van bedrijven
bleek dat het vereiste aantal vestigingen, dat van verzekeringsvorm ver-
anderde (mutanten), tegen de verwachting in niet te halen was. Iliervoor
zijn twee redenen. Ten eerste houdt de GAK-administratie deze mutaties

niet per bedrijf bij, zodat het terugvinden ervan moest geschieden door

de bestanden aan werkgevers van jaar op jaar met elkaar te vergelijken.
Ten qevolge hiervan waren de mutaties van vóór 1978 niet te verzamelen.

Ten tweede bleek een deel van de mutaties die in de statistische gege-

tekenoelduitkerinoen worden ver-vens van de SVR-jaarverslagen over de ziekengeJ-duitkeringen

meLd, in het kader van dit onderzoek schijn-mutaties te zijn. Een voor-

beeld kan dit duidelijk maken. AIs binnen een concern een vestiging ju-

ridisch gezien een zelfstandÍg werkgever wordt, terwijl de vestiging
dezel-fde verzekeringsvorm houdt, muteert wel het aantal werkgevers met

dj-e verzekeringsvorm, maar vindt er geen overgang plaats van de ene

naar de andere vérzekeringsvorm. Dergelijke gevallen maken een groot
deel uit van de mutaties in de SVR-jaarverslagren. Deze overschatten dus

het aantal feitelijke nutaties in verzekeringsvorm en hiervan is bij de

opzet van de steekproef uitgegaan.
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A1 met aI bleek dat van de mutaties vanaf 1978 het totale aanta1.23 be-

droeg, waarvan 17 voor het onderzoek bruikbaar waren en 15 werden bena-

derd.

Het bleek verder, dat mutaties van Omslaglid naar Afdelingskas sinds

1978 in de onderhavige 6 bedrijfsverenigingen niet zijn voorgekomen,

maar vergelijkbare mutaties van Oms1aglid naar Eigenrisicodrager wel.

Een ander belangrijk punt dat bij de bepalinqr van de populatie van be-

drijven naar voren kwam, betrof de mogelijkheicl bij de opzet van de

steekproef, systematisch rekening te houden met het verschil in kontrole-

vorm. De kontrolevorm is de manier waarop de direkte verant$roordelijk-

hej-d voor de ziektewetkontrore tussen de bedrijfsveienigingen respektie-

velijk het GAK en de Aker is opgedeeld. De opdeling kan drie gedaanten

hebben:

- gedurende de gehele ziekteb/etPeriode (= maximaal 52 weken) uit-
gevoerd door de bedrijfsvereniging respektievelijk het GAK (Geel-

Akers) ;

- gedurende 10 weken door of onder verantwoordelijkheid van de Aker

uitgevoerd, daarna door de bedrijfsvereniging respektievelijk het

cAK (Rood-Akers),

- gedurende de gehele ziektewetperiode (= maximaal 52 weken) uitge-
voerd door of onder verantwoordeh-jkheid van de Aker (§uPer-Akers).

ondersteld is dat de kontrolevorm een kenmerk is, dat een belangrijke

invloed kan hebben op het beleld gericht op en de beheersing van ver-

zuimgedrag. Daarom werd in overleg met het oPdrachtverlenende Ministe-

rie de mogelijkheid aangegrepen om in de steekproef systematisch met

deze driedeling rekening te houden.

De gegevens per bedrijf werden in beginsel verzameld met. behulp van vra-

genlijsten. Van de bedrijven in de steekproef die deelnamen aan de NIPG-

verzuimstatistiek waren de verzuimgegeveÍrs echter al voorhanden.

De gevraagde gegevens werden verdeeld over 2 sleutelfunkties binnen elk

bedrijf, de personeelsfunktie en het hoofd van de produktie.

Gemiddeld blijkt 838 van de benaderde bedrijven die bekend vraren uit de

NIPc-statistiek deel te hebben genomen, tegen 628 van de onbekende.

De uiteindelijke gerealiseerde steekproef exclusief de mutaties in ver-

zekeringsvorm is weergegeven in tabel 4.
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Tabel 4. Aantal deelnemende bedrijvefl per verzekeringsvorm verdeeld
over de kontrolevormt

ver zeker ing svorm
kontrolevorm

rood super
(10 weken zelf) (geheel zelf)

aIlegeel
(GAK)

Afdelingskas
Eigenrisico
omslaglid

13 (1s )

14 (1s)

40

40

27

14

1')

13

L4

27

(1s)

(15)

(30)

(1s )

(15 )

(4s )

(4s)

(30)

aIIe s4 (60) 26 (30) 2? (30:} 107 (120)

' T,-r"".., haakJes de ten doel gestelde aantall-en.

namtn 12

11e.f

Vah

aan

de 15 bedrljven die van

het onderzoek deel. Het

verzekeringsvorm lraren gemuteerd,

totale aantal deelnemers. was dus

VERSCHIL IN VERZUIM EN !ÍAO-lNTREDE TUSSEN DE VERZEKERfNGS-

VORMEN; DE TOETSING VAN DE EERSÍE DEELVRAAG

Wat betreft de toetsing van de eerste deelvraag raoet gekonkludeerd wor-

den dat de hypothese dat Omslagleden een hoger verzuimpercentage hebben

dan Afdelingskas- en Etgenrislcobedrijven, overeenkoht met de bevj-ndin-

gen. De beidé laatste kategorieën verschillen onderll-ng niet.
lrat betreft dè !ÍAo-intrede zijn er geen signifikante verschillen te kon-

stateren tussen d.e verzekerinqsvormen.

Resultaten over verschillen in aantallen gedeeltelijk of tijdelijke wAo-

gevallen zijn ntet te melden, omdat te veel bedrijven deze gegevens niet
hebben geleverd.

De drie kontrolevormen qeven geen duidelijke verschillen te zien- IÍel 1s

er een tendens dat Elgenrtsicodragers die de eerste 10 weken van de ziek-
tewetkontrole in eigen handen hebben, een lager verzuimpercentaqe en een

lagere !íAO-intrede kennen.

DE INVLOED VAN HET VERZUÏMPERCENTAGE OP DE VERZEKERINGSVORM

Analyse van de beperkt beschikbare gegevens rechtvaardigt de konklusie
dat het hogere verzuJ-mpercentage bij Akers slechts ten dele de oorzaak
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is van mutaties in de verzekeringsvorm. weliswaar muteren sommige be-

drijven op grond van hun lage of hoge verzuimpercentage, maar dit geldt

slechts voor een deel van die bedrijven. De overgrote meerderheid mu-

teert niet, en wel om uiteenlopende redenen. Eén van de redenen Iigt in

het beleidsvlak, namelijk aan het belang dat men hecht aan kontrole in

eigen beheer. voor dit onderzoek betekenen deze bevindingen dat de hoog-

te van het verzuimpercentage slechts i,i zeer beperkte mate de verzeke-

ringsvorm bepaalt. Dus blijkt het van belang te zijn de achtergronden

van het hogere verzuimpercentage bij omslagleden nader Èe verkennen,

zoals het doel van de tweede deelvraagstelling is -

DE ONAFHANKELIJKE VARIABELEN BIJ DE VERKENNING VAN DE TWEE-

DE DEELVRAAG

De threede deelvraagstelling is erop gericht de bijdrage door de verzeke-

ringsvorm aan de verschillen in verzuim en WAo-intrede te onderscheiden

van de bijdrage door het beteid dat bedrijven voeren met het oog op ver-

zuim en wAO-intrede.

voor de analyses j-s uitgegaan van een negental groepen onafhankelijke

variabelen die aspekten zijn van:

I de ziekteverzuimkontrole;

II een ziekteverzuim- en WAo-beleid;

III de kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbeleid;

IV het personeelsbeleid en -beheer;

V de horizontale en vertikale relaties;

VI personeelskenmerken;

VI I organi satie-opbouwkenmerken ;

VIfI de technologie en aard van het werk;

Ix de ekonomische situatie van het bedrijf.

De groepen I t/m III zijn in dit onderzoek de beleidsvariabelen, de ove-

rige zes groepen de autonome.

wat de keuze bij de i.ndeling van beleids- en autonome variabelen betreft,

moeten een aantal opmerkingen gemaakt worden'

Deze'autonome'variabelen zijn in dit onderzoek zo genoemd' omdat ze de

hoogte van het verzuimpercentage voor een deel bepalen zonder dat ze vat-

baar zijn voor beleid. Nu 1s het trekken van een grens tussen beleids-
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en autsonome variabelen een beslissing die te betwisten valt. In begin-
sel is het zelfs zo, dat geen enkel kenmerk van een bedrijf, dat mede

bepalend is voor de hoogte van het verzuim, op geen enkele manier voor

beleid vatbaar is. In uiterste vorm is immers het Iaten voortbestaan

of sluiten van een bedrijf een beslissing dj-e gevolgen heeft voor het
verzuim in dat bedrijf. Een minder extreem voorbeeld wordt gevormd door

de fysieke werkomstandigrheden. Deze zL)n heel duidelijk van invloed op

het verzuim en bovendj-en vaak onderwerp van beleid, óók in het bijzonder
als dit gericht is op verzuim. Toch is deze variabele niet als beleids-
variabele opqenomen, evenals bijvoorbeeld een variabele als de frekwen-

tie van individueel overleg tussen baas en uitvoerend.e.
De reden is, dat dergelijke variabelen niet in elk bedrijf herkend worden

als faktoren die het verzuim beinvloeden.

Bij de variabelen die hier als beleidsvariabelen zijn opgenomen, is dit
zeker wel het geval. Dat geldt voor de eerstgenoemde groep met aspekten

van de ziektèverzuimkontrole heeL duidelijk, en ook voor de tweede groep,

enkele aspekten van een ziekteverzuim- en wAo-beleid. De derde groep, as-
pekten van de kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbeleid, is
niet uitsluitend gericht op verzuim, maar het zal duidelijk zijn dat deze

beleidsaspekten wel rechtstreeks in verband zijn te brengen met verzuim.

In het bijzonder kunnen zij de noodzaak en behoefte tot verzuim beinvloe-
den.

KONKLUSlES MET BETREKKING TOT DE EERSTE DEELVRAAG

De konklusies in grote Líjnen
Wat de tweede deelvraag aangaat, is een onderscheid te maken naar varia-
belen die wel een duidelijke samenhang hebben met het verzuimpercentage

en ï/íAo-intrede en variabelen die dat niet of nauwelijks doen. De varia-
belen die dit wel doen, zijn in grote Iijnen in twee kategorieèn in te
delen op grond van de mate waarin zij met het verzuimpercentage en de

WAO-intrede samenhangen, nadat de autonome variabelen uitgeschakeld
zíjn. Wat betreft het verzuimpercentage zijn de samenhangen met het
omslaglidnaatschap en de kontrolevorm'Rood' duidelijk belanglijker
dan de rest. Bij de !ÍAo-intrede geldt dit voor de konÈrolevorm Rood

en de mogelijkheden tot part-time en aangepaste werkhervatting na lang-
durige ziekte. Deze drie variabelen worden in de volgende paragrafen
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afzonderlijke geinterpreteerd en van komnentaar voorzien'

De andere variabelen zijn wat hun verbanden betreft van duidelijk min-

der betekenis. Van een aantal van deze variabelen roept de richting van

de bijdrage problemen op, dit betreft de variabelen, geen afspraken van

depersoneelsfunktionarismetdekontrolerendeinstantie,geenveilig-
heidsfunktionaris,en,zeldenofnooitziektekontaktenvandebedrijfs-
Ieider.

De richting van deze verbanden doet geioven dat het reakties zijn op een

hoog verzuimpercentage en niet dat deze variabelen het veÏzuitrlpercentage

beinvloeden; voor de laatste twee variabelen geldt hetzelfde \"'at betreft

de samenhang met meer WAo-intrede'

Denogrestelendevariabelenhebbeneenrichtingdiedirekterteinter-
preteren j-s; meer verpleegkundige hulp, altijd naast bedrijfsgeneeskun-

dige hu1p, kan inderdaad een verlagend respektievelijk voorkómend effekt

hebbenophetverzuimpercentageenwAo-intrede.Verderkunnenziektekon-
taktenmetkollegaIsendedirektebaasverzuimverlagendwerkendoordat
debindingmetdewerksituatiemeerinstandwordtgehouden.ookalsde
kontrole geheel door het bedrijf zeJ-f geschiedt, is een verlagende in-

vloed aannemelijk. De interpretatie van het verband tussen de verzekerings-

geneeskundige (VG) bereikt alle werknemers, en een hoger verzuimpercentage

is niet geheel duidelljk. onderzoek waarin de verzuimers wordt gevraagd'

naarhunbelevingvanhetverzekeringsgeneeskundighandelenzalhierinin-
zicht moeten verschaffen. voor de tweede fase wordt dit onder meer voorge-

steld.

ROOD-AKERS, VERZUIMPERCENTAGE EN WAO-INTREDE

Ilet verband tussen het Rood-Aker-zijn en een lager verzuimpercentage en

minder WAo-intrede is vrij sterk.

Bijdeinterpretatiemoetwordenbedacht,datdeverschillendiesamen-
hangenmetdeautonomevariabelen,alzijnuitgeschakeld'Metanderewoor-
den, veel of vreinig ploegendienst, hogere of lagere leeftijd' ongunstige

werkomstandigheden enzovoort verstoren dit verband niet'

Zoals ook al uit hoofdstuk 6 kon wordeh afgeleid, zijn alle vier maten

bij Rood-Akers lager. De verschillen waren na variantieanalyse echter

nietsignifikant.Nauitschakelingvandeautonomevariabelenenhetom-
slaglidmaatschaP echter wel.
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van de verzuirnÍnaten is de gemiddelde duur naar verhouding het laagst. De

frekwentie is ook rager. Dit duidt echter niet op een tekort aan korte ver-
zuimgevallen, omdat bij bijvoorbeeld een frekwentie van 190 of 197 zoals
bij de Geel- en super-Akers, de gemiddelde duur nog rager zou zijn ger^reest.

De konklusie is dat er een tekort is aan zeer langdurige verzuimgevarlen.
Di t gaat bovendien gepaard met een mind.ere WAo-j-nstroom.
Het is aannemel-ijk dat dit als een effekt moet word.en gezien van deze
kontrorevorm. Hierbi-j is sprake van een specialisatie: het kontrole-appa-
raat van het bedrijf is gericht op de kortere gevarren tot 10 lreken durend;
daarna vindt er een overdracht plaats aan het GAK, dat zich vervorgrens
uitsruitend richt op de langdurige gevarren van het desbetreffende bedrijf.
Nu zijn er tr'vee mogelijkheden: ten eerste, ernstige J-angdurige gevarlen
ontstaan niet, of ten tweede, de langdurige gevalren worden door een be-
paald beleid 1n duur beperkt, waardoor minder doorstroom naar de wAo ont-
staat.
De eerste mogelijkheid i-s niet aannemerj-jk, want dan zouden er twee ver-
klaringen mogelijk zijn, die bej_d.e verworpen moeten worden:

a. het werken in Rood-Aker bedrijven zou minder gezondheidsbedrei-
gend zijn. Hiervoor zijn geen aanwijzingen; bovendien zijn derge_
lijke verschillen uitgeschakeld door middel van de autonome varia-
beIen.

b. de werknemers bij Rood-Akers zouden gezonder moeten zijn door
een serektiebeleid of door zelfserektie van werknemers. Behalve
dat dit effekt (deelg ar zou z]-jn uitgeschakerd door d.e autonome
variaberen (zoars leeftijd) zL)n er geen duidelijke redenen te
bedenken r^raarom Rood-Akers op een andere vrijze zouden selekteren
dan ceel- of Super-Akers, of dat juist gezondere mensen zich
tot een Rood-Aker aangetrokken zouden voelen.

Een en ander leidt ertoe dat de tweede mogelijkheid moet hrorden aangeno-
men, nameli-jk: de speciarisatie in kontrole tussen het bedrijf en het
GAK reidt tot kortere duren van langdurige gevarlen en een beperkte wAo-
intrede. Mogerijk richt de aandacht van het cAK zich meer dan in het ge-
va1 van Oqslagleden, Geel- en Super-Akers, op beperking van de kans dat
de overgedragen 1o-weekse ziektegevalren tot wAo-intrede zul-len reiden.
uitsfuitsel over het beleid van het cAK is echter ni-et te geven, omdat
de desbetreffende cAK-kantoren niet in het onderzoek zijn betrokken.
Nader onderzoek lijkt wat dit betreft op zijn plaats.
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HET OMSLAGLIDI\4AATSCHAP, HET VERZUIMPERCENTAGE EN WAO-INTREDE

Het verband tussen het omslaglldmaatschap en een hoger verzuimpercentage

geldt na uitschakeling van de mogelijke doorkruisende effekten van de

autonome, maar ook van de andere beleidsvariabelen. Het Omslaglidmaatschap

heeft bliikbaar een zelfstandig effekt.

Er zijn in beginsel een viertal mogelijkheden. Ten eerste zouden j-n het

onderzoek enkele beleidsvariabelen gemist kunnen zijn, die het verschil

tussen Ornslagleden en Akers wel representeren. Dit lijkt echter niet eIg

aannemelijk, omdat het verband van het Omslaglidmaatschap met het verzuim-

percentage daarvoor te sterk geacht kan worden.

In de tweede plaats is het denkbaar dat hier de omgekeerde invloed van

het verzuimpercentage op de verzeker.ingsvonn zich uit. ook dit is niet

aannemelijk, omdat ook daarvoor het verband te sterk lijkt te zijn.

Ten derde zouden het ongezondere werk en de ongezondere populatie de

verklaring kunnen zijn. Met het ongezondere werk is echter rekening ge-

houden door middel van de autonome varj.abelen. Verder is de mogeliikheid

van een ongezondere populatie niet waarschijnlijk, omdat dit wellicht

tot grotere wAo-intrede zou leiden; dit is echter nlet het geval gezien

het ontbreken van een signifikant verband tus§en omslaglidmaatschap en

wAO-intrede.

De vierde mogelijkheid die overblijft is aannemelijk. Bedoeld is dat er

bij omslagleden een andere verzuimkultuur heerst, waarin j.ets eerder

wordt besloten met een l-ichte aandoening te verzuimen en de werkhervat-

ting iets uit te stellen. Mogelijk is in dergelijke bedrijven de sociale

kontrole wat minder sterk, in de hand qewerkt door het ontbreken van de

financiëIe prikkel, dj_e van het Aker-zijn uitgaat. Hierover kan in deze

onderzoeksfase geen uitsluitsel- worden gegeven.

MOGELIJKHEDEN TOT PART-TÏME EN AANGEPASTE WERKHERVATTÏNG BIN-
NEN DE ZIEKTEVíETPERIODE, VERZUIMPERCENTAGE EN WAO-INTREDE

De mogelijkheden tot part-time en aangepaste werkhervatting binnen de

ziektewetperiode gaan niet samen met een lager verzuimpercentage, maar

wel met een kleinere WAo-intrede. Aannemelijk is dat de hervattingsmoge-

lijkheden wAO-intredingen voorkómen. Deze konklusie sluit aan bij het

WAo-determinantenonderzoek (De Jong e.a. , 79Al ). Stimulering van deze

mogelijkheden ligt dan ook voor de hand.
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KOMI\,IENTAAR

Bij de konklusies is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Een zeer re-

cent onderzoek naar achtergronden van het dalend verzuim in Nederland

(Smulders e.a., 1983) heeft onder anderè aangetoond dat het verzuimper-

centage bij Omslagleden het snelst is gedaald en bij Eigenrisi-codragers

het langzaamst. De analyse strekte zich uit over de periode 1979 t/m 1987,

terwijl de dal-1ng van het verzuimpercentage inzette in 1979. Het is niet

duidelijk of analyse over de verzuj,mcijfers van 1981 in dit onderzoek een

veel zwakker verband tussen omslaglidmaatschap en het verzuimpercentage

te zien zou geven. Nader onderzoek zov hierover uitsluitsel kunnen geven.

Een andere bevinding uit genoemd onderzoek is dat bij bedrijven waar de

kontrole door het GAK of de bedrijfsvereniging wordt gedaan, de frekwen-

tie van verzuimen is gedaald, terwijl er geen effekt op het verzuimpercen-

tage werd gevonden. Het gevonden verband dat een lager verzuimpercentage

bij Rood-Akers vóórkomt, wordt hiermee niet aangetast.

Nu doet zich de vraag voor wat de beLeidsrelevantie is van de bevindingen,

zeker omdat zí) wijzen in een richting van meer eigenrisico voor werkge-

vers en wijziging van het kontrolesysteem gericht op het ziekteverzuim,

tv/ee punten die sinds jaar en dag in diskussie zijn bij overheid, werkgevers

en werknemers. Vertaling van de bevindingen in beleidsmaatregelen of het

hanteren van de bevindingen als argument voor of tegen bepaalde maatrege-

Ien moet, met inachtnemj-ng van tenminste de volgende kanttekeningen, plaats-

vinden.

In de eeïste plaats is de geldigheid van de bevindingen beperkt tot in-

dustriële vest.igingen groter dan ongeveer 150 mensen en niet veel groter

dan 1000. Er is weinig tegen om de geldigheid uit te breiden tot grotere

vestigingen, maar voor kleinere bedrijven zijn de bevindingen mogelijk

niet geldig. Pasmooy (1981) laat zien dat Omslaglidbedrijven met mj-nder

dan 50 mensen een lager verzuimpercentage hebben dan grotere ornslaglid-

bedrijven. Hoewel over de achtergronden hiervan niets bekend is, kan ver-

moed worden dat de sociale kontrole op verzuim bij kleinere bedrijven

groter is. Het is daarom zeer de vraag of een poging tot stimulering van

sociale kontrole op verzuim in kleinere bedrijven het beoogde effekt

heeft, zonder dat de werknemers die verzuimen onder een te grote druk

komen te staan. Mogelijk dat het in Industriebond-FlW (1982) aangehaalde

"toenemend aantal signalen van leden dat er binnen bedrijven druk werd
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moet worden gezien.

Al met al kan een groter eigen-risiko voor lrerkgevers en een verschui-
ving van de verantwoordelijkheid voor de ziektewetkontrole naar het be-
drijf, naar voorbeeld van de 'rode' kontrolevorm (10 weken zelf, daarna

door het GAK) mogelijk een verzuim- en !{Ao-intrede verlagend effekt heb-

ben, maar dan slechts voor de grotere bedrijven, dat wil zeggen boven

100 à 150 werknemers.

Of dit ook geldt voor de alle grotere bedrijven valt nog te bezien,
want Smulders e.a. (1983) vonden verder dat de recente daling van het
verzuim in de klasse tussen t 1OO en 250 mensen het grootst is, moge-

lijk ook mede door een toenemende sociaLe kontrole onder druk van de

verslechterende konjunktuur; met and.ere woorden, de meeste rek in het
verzuim zit in een beperkte klasse bedrijven en is aan het,verd$rijnen.
Het voorgaande doet de vraag rijzen of r.rerknemers zich door bepaalde

kontrolesystemen niet gedhrongen voelen hun ziekmelding (te) lanq uit
te stellen of dat verzuimers (te) vroeg het rrerk hervatten. De drie
kontrolevormen en de nuanceringen trierbinnen, inklusief de rol die de

bedrijfsarts Ln sommige gevallen bij de kontrole heeft, laten verge-'
lijkend onderzoek naar deze vraag toe. Uitvoering hiervan zou op zijn
plaats zijn, ook al in verband met de oplevende diskussie bínnen de

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde over de

ro1 van de bedrijfsarts bij de kontrole.





INLEIDING

r. t Achte rgrondoverwegingen

Het onderzoek naar verzuimbeinvloedende faktoren is tot op heden vooral

gerichtgeweestopfaktorenbinnenhetbedÏijf.Buitendebedrijfssfeer
is van slechts een beperkt aantal faktoren de invloed op ziekteverzuim

min of meer bekend.

verschillen in verzuim tussen bedrijven en afdelingen daarbinnen kunnen

aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen op het gebied van het so-

ciale beleid (Draaisma & smulders , I97B). verder is gebleken dat derge-

Iijke maatregelen in een aantal gevallen ook inderdaad succes kunnen

hebben (Smulders, 1980; Vrooland, L9B2)'

Ervaringen Èijdens het Aktieprogramma ziekteverzuim (zie Draaisma e.a.,

1976) hebben geleerd dat zinvolle voorstellen tot het nemen van maatre-

gelen met het oog op beperking van het verzuim nogal eens op weerstan-

den stuiten. Deze weerstanden houden onder andere verband met de vrees

voor de direkte en indirekte kosten op langere termijn, bijvoorbeeld een

tijdelijke terugval van produktie ten gevolqe van onrust en veranderin-

gen in het bedrijf. ook zijn er immateriëIe weerstanden zoals bijvoor-

beeld de angst dat bestaande posities worden ond'ergraven'

Een extra belemmerinq is vaak het qebrek aan kennis in bedrijven van de

maatregelen die een hoog verzuim kunnen beperken' VeeIaI denkt men al-

'leen in termen van bestrijding door kontrole, v/achtdagen en Iagere uit-

keringen.omindezesituatieverbeteringtebrengenisdelaatstejaren
een toename te konstateren van permanente aktiviteíten, dietot doel heb-

ben bij bedrijven ideeën met betrekking tot de beperking van vermijdbaar

ziekteverzuim ingang te doen vinden. De Stichting CCOZ is hiervan het

duidelijkste voorbeeld., omdat deze voor dat doel is opgericht' Daarnaast

zijn een aantal bedrijfsverenigingen op dit terrein steeds aktiever ge-

worden, terwijl bijvoorbeeld het NIPG/TNO op meer incidentele wijze ook

een zekere funktie vervult.

Toch kan men zich afvragen of deze ontwikkelingen niet pas op zeer lange

termijn tot een daling van het verzuim zullen leiden en of er op makro-

niveau nÍet sneller líerkende middelen aan te wenden zijn'

In dil- verband kan gewezen worden op het bestaan van allerlei vormen van

wetgeving en regelgeving, die randvoorwaarden stellen waarbinnen het be-
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Ieid van het bedrijfsleven zich, medeop het gebied van ziekteverzuim,
moet bewegen. Voorbeelden hiervan zijn: de ziektewet, de Arbeidsonge-

schiktheidslvet, de Veiligheidswet, de Arbeidsomstandighedenwet en meer

indirekt de Wet op de ondernemingsraden.

Een element dat voor het beleid op makro-niveau van belang kan zijn en

dat op bedrijfsniveau wellicht sneller tot een effektief beleid aanlei-
ding kan geven is tot nu toe onderbelicht gebleven. Bedoeld wordt de

verzekeringsvorm die ten aanzien van het ziekengeldrisico in de ziekte-
wet bestaat, met a1s drie mogelijkheden: het Omslaglidmaatschap, de Af-
delíngskas en de Eigenrisicodracht.
De Afdelingskas en de Eigenrisicodracht zijn in tegenstelling tot het
Omslaglidmaatschap verzekeringisvormen waarbij de uitvoering van de Ziek-
tewet direkt aan het bedrijf gekoppeld is en de financiëIe lasten van

het verzuim vriiwel geheel op het bedriif drukken.

1-2 De beleidsrelevantie van de verzekerÍngsvorm in de

ziektewet

Bij de verzekering tegen loonderving door ziekte gaat het op het eerste
gezicht alleen om een relatie tussen de verzekerde en de verzekeraar.
De verzekerde betaalt een premie en de verzekeraar doet bij ziekte een

uitkering. De enige determinanten van het uitkcringsrisico lijken de

gezondheidstoestand van het individu te zijn en het werk dat de gezond-

heid kan beinvloeden.

Toch is het soort werk niet stelselmatig a1s risicofaktor gehanteerd bij
de organisatie van de ziekengeldverzekering. VeIe van de mogelijkheden

lvaarop de verzekering kan funktioneren hebben èf in het buitenland
öf hier bestaan, oÍ zrln op zijn minst bij het tot stand komen van de

Ziektewet overwogen (Fortanier, 1934). Zo bestonden in Nederland in het
verleden bedrijfsvereniqingen die regionaal v/aren georganiseerd; de Af-
delingskas, de Ziekenkas (die ook ziektekosten verzekerde) en de Eigen-
risicodracht bestonden zelfs aI eerder dan de Ziektewet.
Pas later, bij het inwerkingtreden van de Organisatiewet Sociale Ver-
zekering is het verschil in ziekterisico tussen de bedrijfstakken meer

tot uitdrukking gekomen. Dat gebeurde bij de indeling van het bedrijfs-
leven naar gelang het soort produkt in bedrijfsvereniginqen waarvan elk
bedrijf verplicht 1id werd. Nog duidelijker is rekening gehouden met
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verschillen in ziekterisico bij de indeling van de lidbedrijven binnen

bedrijfsverenigingen in rísicogroepen.

Dat het bedrijf een zelfstandige mededeterminant van het verzuim en van

de wAo-intredÍng is, werd de laatste jaren uit ond.erzoek steeds duide-

lijker. Dit gegeven is tot nu toe echter niet uitgewerkt in het denken

over de wijze van uitvoering van de ziektewet. zo is door een ambtelijke

kommissie (de 'commissie Lamers') in het interimrapport 'Organisatie van

de beheersing van de sociale zekerheid'(1918, 1979) de invloed van het

bedrijf op het verzuim en de intrede in de víAo weI ond.erkend, maar niet

in verband gebracht met de verzekeringsvorm voor de ziekter^tet'

TochbestaanindeAfdelingskasendeEigenrisicodrachtinfeiteverze_
keringsvormen alsof dit wel het geval is gel^'Ieest'

Met andere woorden, hoewel deze verzekeringsvormen door heel andere mo-

tieven zÍjn cntstaan, bestaat de kans een vergelijking te maken tussen

een kollektieve vorm van risicospreiding, het omslaglidmaatschap, met

twee vormen waar de lasten gedragen worden op het niveau waar ze ont-

staan, het bedrj-if. Men kan zich daarbij afvragen, of Omslagleden een

hoger verzuim vertonen dan AfdelÍngskassen en Eigenrisicodragers en

vervolgens of dit toe te schrijven is aan de invloed die van de verze-

keringsvorrnen uitgaati tevens of dit met verschil in wAo-intrede samen-

gaat. De beleidsrelevantie van deze vraagstelling werd door het toenma-

ligeDirektoraat-GeneraalvoorSocia]-eVoorzieningenVanhettoenmalige
MinisterievanSocialeZakenherkend,waarbijwatbetreftdeverklaren-
de variabelen die met de verzekeringsvorm zOuden kunnen samenhangen, de

nadruk werd gelegd op de ziektewetkontrofe, karenzdagen en het 'bewuster

beleid dat met het oog op ziekteverzuj-m en wAo-intrede wordt gevoerd.
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2. DE VERzEKERINGSVoRM NADER BESCHouwD

2.7 De verzekeringsvorm ten ,aanzien van de Ziektewet

De Ziektewet kent drie verzekeringsvormen bij de verplichte verzekering,
die afle onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging val-
len. De belangrijkste kenmerken van de drie vormen worden hieronder per
verzekeringsvorm beschreven en in tabel 1 samengevat.

Tabel 1. Overzicht van enkele kenmerken van d.e drie verzekeringsvormen
binnen de Ziektewet

Omslaglid Afdelingskas Eigenrisicodragers

verzekerden in de BV( excl. van één of enke- één werkgever
de Akers' le werkgevers

kring van

premieheffing BV
door de

ziekenkontrole BV
namens de

uitkering door BV

alle werknemers de werknemers de víerknemers van

Afdelingskas geen premie

Afdelingskas werkgever

Afdelingskas geen uitkering,
de doorbetaling loon
premiehoogte afh. alle werknemers de werknemers geen premie
van verzekering in de BV, resp. in het of de be-
van risicogroep drijven j-n de

excI. Akers* afdelingskas
premie-aandeel maximaal 1% maximaal- 1% geen premie
werknemer

formele invloed bestuur BV bestuur Afde- bestuur BV
van werknemers Iingskas
VJ-A

aanvullende eisen nee ja ja
door de BV ge-
richt op konti-
nuiteit

I Akers is een verzamelaanduiding van Afdelingskassen en Ei.genrisico-
dragers.

@plss!clct
Omslagleden zijn werkgevers, waarvoor de bedrijfsvereniging (BV) sraarbij
zij zj-ln aangesloten de ziekengeldverzekerj-ng voor hun personeel volle-
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d,ig verzorgt. Dat wj-I zeggen, deBV heft de premie, doet de ziekenkontrole
en keert de ziekengelden uit. De premie is gebaseerd op het qemiddelde

ziekterisico van alle (of een groot deel, de zgn. risicogroep) van de

bedrijven in de bedrijfsvereniging.

Afde !- tLsetezee.L - !44 )
Op verzoek van een werkgever of èen aantal werkgevers, dat hun bedrj-jf
in ongeveer hetzelfde gebied uitoefent, kan de bedrijfsvereniging, waar-

bij die werkgever(s) is (zijn) aargesloten, voor de ziekengeldverzeke-

ring van de werknemers een afdelingskas vormen. Het doel van een afde-
Iingskas is de werkgever, ïespektievelijk de werkgevers, gezamenlijk met

de werknemers zelf het risico van de ziekengeldverzekering te doen dra-
gen. De premie is gebaseerd op het ziekterisico in het bedrijf (de be-

drj-jven). De werkgever en de werknemers betalen samen de premj-e, het
werknemersaandeel is aan hetzelfde maximum gebonden als bÍj het Omslag-

Iidmaatschap. Aan de oprichting en het funktioneren van de Afdelingskas
worden in de artikelen 17 l/n 22 van de Organisatiewet Socj"ale Verzeke-

ring een ruim aantal eisen gesteld.

Enkele bepalingen hieruit houden het volgende in:
- het bestuur van de bedrijfsvereniging (BV) mag slechts tot de

vorming van een AK overgaan als; a) de werkgever(s) een verzoek

daartoe doet(n), èn b) de meerderheid van de werknemers (ouder dan

18 jaar en 1 jaar of langer in díenst) voor de vorming stemt,
waarbij de stemming schriftelijk en geheim is;

- het bestuur van de BV heft de AK op als de werkgever(s) öf de

meerderheid der werknemers (als boven omschreven) dit verzoeken.

- het bestuur van de AK bestaat voor minstens 50% uit werknemers

(deze moeten meerderjarig zí)n) i

- de AK lnt en beheert de premies, kontroleert op ongeschiktheid
tot werken door ziekte en kent het ziekengeld toe.

fn de praktijk kan de kontrole echter de gehele ziekteduur of na de 10e

week van de ziekte door de BV resp. het cAK uitgevoerd worden (zie hier-
onder) .

s:g.erlLyzgg4:ggery-!ry!
Dit zijn werkgevers, dj-e individueel zijn gelijk gesteld met een Afde-
lingskas. De belangrijkste voorvíaarde is dat zij geen premie voor de

Ziekteltet op het loon van de werknemers inhouden. Bij ziekte betaalt het
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bedrijf het loon door.

De term Eigenrisicodragers komt noch in de Organisatiewet Sociale Verze-

kering noch in de ziektewet voor. Ïn de Iaatste worden zij begrepen on-

der de formulering 'gelijkgesteld met een Afdelingskas'. Dj-t betekent

dat de Bv verantwoordelijk is,toezichthoudt op en eisen stelt aan de

werkgever in kwestie. De werknemers hebben geen direkte zeggenschap bin-

nen deze verzekeringsvorm zoals bij de Afdelingskas.

Afdelingskassen en Eigenrisicodragers worden in het jargon van de so-

ciale verzekeringswereld met de verzamelnaam Akers aangeduid'

Deze beide verzekeringsvormen gaan terug in de historie tot voor de i-n-

voering van de Ziektewet en zijn ontstaan uit de hrens van de werkgever

zijn werknemers tegen loonderving bii ziekte te verzekeren (schoonen-

berg, 1931). De Ziektewet met haar verschillende \',/ijzigingen hebben er

steeds plaats voor gelaten.

Aan Akers werden door de verschillende BV-en aanvullende eisen gesteld

aangaande het financiëIe draagvlak, de kontinuÍteit van de uitkeringen

en de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.

Het draagvlak is gekoppeld aan het aantal werknemers of een equivalent,

de verzekerde loonsom. In de verschillende BV-en lopen deze eisen nogal

uiteen; zo komt de benedengrens van ruim beneden de 100 man voor, maar

ook van 750 man. Een grens van 100 of 200 komt het meest voor. sommige

BV-en hanteren qeen algemeen geldende grenzen, maar beoordelen toela-

ting tot Aker van geval tot geval.

Eisen met betrekking tot het draagvlak worden gesteld om een zekere

spreiding van het ziekterisico te r^raarborgen. rnuners, fluktuaties in

het verzuim bij het kleinere bedrijf drukken veel sterker op het ver-

zuimpercentage dan bij grotere bedrijven. zo víordt door één verzuimge-

val van een half jaar in een bedrijf met 50 man het verzuimpercentage

met 1 verhoogd, terwijl dat slechts 0,1 is in een bedrijf met 500 man.

víat de kontinuiteit van de uj-tkeringen betreft eisen de BV-en financiële

waarborgen in de orde van enkele procenten van het verzekerde jaarloon,

om in geval van buitenger^tone omstandigheden (bijvoorbeeld zeer sterk

tegenvallende uitkeringsverplichtingen, opheffing van het bedrijf) de

uitkeringen veilig te stellen.
De kontinuÍtelt van de verzekeringsvorm op zich wordt bevorderd door het

toelatingsbeleid van de bedrijfsvereniginqen. fn grote Iijnen houdt dit

in, dat overgang van Aker naar omslaglidmaatschap en omqekeerd onder fi-



-7-

nanciële druk van een stijgend verzuim legitiem wordt geacht, maar ook

dat niet toegestaan wordt terug te keren naar de voormalige verzekerings-

vorm, tenzij volstrekt duidelijk is dat víinstbejag geen rol speelt.

In dit verband wordt wel gesproken van tegengaan van het 'duiventilver-
schijnsel' .

Verder brengt de overgang van de ene naar d.e andere verzekeringsvorm een

grote hoeveelheid extra adminístratief werk met zich mee. Immersrmenmoet

van de Afdelingskasadministratie (die meestal geheel zelfstandig werkt)

of van administratie van Eigenrisicodrager (die meestal geheel verweven

is met de bedriifsadministratie) overschakelen op die van de bedrijfs-

verenigi-ng. Deze noodzaak tot overschakelen vormt een zekere rem op een

verandering van verzekeringsvorm.

De med.ische beoordeling van de arbej-dsonqeschiktheid tenslotte kan af-

hankelijk van het oordeel van de BV over de kwaliteit van de verzekerings-

geneeskundige kapaciteiten van het bedrijf in meerdere of mindere mate in

handen van de BV blijven. De gradaties hierin zijn a) geheel door de BV,

b) de eerste 10 weken van een verzuim door de Aker, d.aarna door de BV,

of c) gedurende de gehele ziektewetperiode (is 52 weken) door de Aker.

)) Het aandeel van de drie verzekeringsvormen in de be-

standen van verzekerden en van werkgevers

In de tabellen 2 en 3 zí)n gegevens bijeengebracht over het aantal v"erk-

gevers en het percentage van de verzekerde loonsom per verzekeringsvorm

over een reeks van jaren. Bij de beoordeling van deze gegevens moet voor

ogen worden gehouden dat het begrip vrerkgever hier gelijk staat met een

rechtspersoon die werknemers in dienst heeft, hetgeen niet hetzelfde is

als een fabriek of vestiging in de ekonomische betekenÍs. Hoe de verde-

ling getalsmatig is op het fabrieks- of vestigingsnivo is niet bekend.

Verder mag het percentage van de verzekerde loonsom ruwweg opgevat wor-

den als het percentage verzekerde werknemers.

Het totale aantal werkgevers (zie tabel 2) is vanaf 1963 tot 1975 met

ongeveer 20t afqenomen en stond tot 1978 ongeveer stil.



Tabel 2. Aantal
totaal,
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werkgrevers met Àfdelingskas, Eigenrisicodracht en in
in een reeks van jarenl

aantal
jaar afdelingskas

werkgevers met

e i gen ri s icodracht

Akers totaal aantal

te zamen werkgevers

7931 524 1 539 2063 164 .545

1963

1966

1969

797 2

191 5

7978

472 (100)2

368 ( 89)

270 ( 66)

232 ( 56)

214 ( 52)

1't 4 ( 42)

790 (100)

724 ( 92)

846 ( 107 )

797 (70t)

87s (1r1)

718 ( 91)

1202 (100)

ro92 ( 9t)
1116 ( 93)

1029 ( 86)

1089 ( 91)

e92 ( 74)

336.629 (100)

322.214 ( 96)

309.281 ( 92)

282.511 ( 84)

267.973 ( AO1,

261 .'744 ( BO)

Bron: Sociale Verzekerings Raad (SVR) (1963 L/n 1978) en Federatie
van Bedrijfs Verenigíngen (2. j . ) .
Tussen haakjes: index met basis 1963 = 100.

In dezelfde periode is het aantal Afdetingskassen meeï dan qehalveerd,

terwijl het aantal Eigenrisicodragers nogal schommelde, maar in 1978

toch lageï lag dan in 1963. Het aantal Akers te zamen is wat meer afge-

nomen dan het totaal aantal werkgevers.

De schonimelinq in de genoemde aantallen komen voort uit een aantal bij-
zondere omstandigheden, welke hieronder ter sprake zuLlen komen.

Als konklusie is verder duidelijk dat het aandeel van d.e Akers in het

totaal aantal werkgevers klein is, ongeveer 0,3%. Het percentage van de

verzekerde loonsom qeeft wat dat betreft een heel ander beeld (tabeI 3).

Het aandeel van d.e Akers ligt rond de 25%. De daling bij de Afdelingskas-

sen is nog sterker dan bij het aantalwerkgevers. Bij de Eigenrisicodra-
gers is een daling te zien van 1963 op 1966, meer dan een verdubbeling
van 1966 op 1969 en sindsdien \i/eer een langzame daling. De gegevens uit

7937 zíjn niet direkt in de vergelijklng betrokken, omd.at ze in verband

met de destijds sterk afwijkende Ziektewet niet vergelijkbaar zijn met

de latere gegevens. ze wijzèn echter op een nog groter aandeel van de

Akers in de Ziekengreldverzekering.
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Het percentage van de Ioonsom van
mers in loondienst onder de drie
reeks van jarenl

verplicht verzekerde werkne-
verzekeringsvormen in een

percentage van de loonsom verzekerd via

I aar Afdelingskas Eigenrisicodracht omslagleden Totaal

1.931 16,8 t5,9 67 ,3 100

1963

1966

7969

r91 2

791 5

1918

100

100

100

100

100

100

15,5 (100)

13,7 ( BB)

6,-t ( 43)

6,0 ( 39)

5,3 ( 34)

4,4 ( 28)

10,2 (100)

9,6 ( 94)

20,5 (201)

20,4 (200)

t9,B (1941

1B,B (184)

74,3 (100)

76,'1 (1O3)

'72,7 ( 98)

73 ,7 ( 99)

14,9 (7O7J

76,8 (103)

cegevens bewerkt naar SVR (1963 x/n 1978) en FBV (2.j.)

Tussen haakjes: index met basis 1963 = 1OO.

over de achtergronden van het verloop onder Akers is in de beschikbare

literatuur weinig bekend. over de mogelijke bijdraqen van overgang van

de ene verzekeringsvorm naar de andere, opheffen of stichten van bedrij-

ven (mede door juridische koncentratie of afsplitsing) wordt slechts

tÍ,reemaal een konkrete en belangrijke gebeurtenis gemeld. In SVR (1974)

wordt vermoed dat de toename van 800 tot 891 Eigenrisicodragers in dat

jaar samenhangt met bedrijfskoncentratie; SVR (1977) vermeldt de omvor-

ming van 131 afzonderlijke Eigenrisicodragers Lot één in de BV Bank- en

Verzekeringswezen c.a.. Voor het overige zj-jn nettoverschillen in het

aantal Akers van jaar tot jaar maximaal ongeveer 109", bijna altijd in

de richting van een afname. Enkele belangriike aehtergronden hiervan

worden hieronder besproken.

\n-L-tinancíëLe ooov'deel oqry Qet__@s_t_qCU_q!SSLZ.llq.]_Zí_n_ZLl?LqL1:9_[._Lo_%

Devlzu1,m

Als de kosten van uitkeringen, respektievelijk het doorbetalen van hel:

loon en de andere kosten (van kontrole, administratie enzovoort), door

de toenemende omvang van het verzuim hoger worden dan de kosten van het

omslaglidmaatschap, kan de Aker ertoe overgaan omslaglid te worden. Een

sterk dalend verzuim kan het omgekeerde effekt hebben. Het is niet be-
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kend in hoeverre dit motief bijdraagt tot het verloop van Akers, maar de

bijdrage is verrnoedelijk nogal groot. De vraagstelling zal ook mede op

dit probleem toegespitst worden.

!vy!ee4 -! ct -s9!9!s9 -!s! -vt t z tgzvc e! -?! -4e -ZLeLlese!
Ín !947 werd de maximale uitkeringsduur van de Ziektewet gebracht van

26 op 52 weken. Syses (1966-a) schrijft aan de toename van het verzeke-

ringsrisico het verdwijnen van vooral kleinere Afdelingskassen toe.
fn 1967 wordt de loongrens voor de verplichte verzekering opgeheven, het
maximaal uit te keren dagloon sterk verhoogd en de WAO ingevoerd. Hier-
van verwacht Syses wederom de opheffing van Afdelingskassen. Bovendien

hebben toen een aantal bedrijfsverenigingen de eisen aan de grootte van

Afdelingskasbedrijven hoger gesteld, zodat nieuwe toetredingen bemoei-

Iijkt werden, Voor Eigenrisicodragers is in principe een zelfde redene-

ring toe Le passen, zij het dat toen veel Afdelingskassen onder Eigen-

risicodrachL zí)n gaan vallen, zoaLs hieronder beschreven wordt. Een be-

Iangrijke bijzonderheid is verder dat de Mijnindustrie en alle zeevaren-

den in 1967 samen met 1+? van het totale verzekerde loon, in de vorm van

34 Eigenrisicodragers, voor het eerst onder de ziektewet vielen.

Zygrsg,tg -vg,l -4í42!try p@p -!e! -E-ts?LlL9!eed!ss?! -?Lr!4 -isryv - !99 -eryder -za -
y-Lsg4-ysv-q49=ery4zrbe,J49!!Lc9y-?t-LzlgstslL?-D-s,t-stbeld?ts--?L-b?qtbteL=

Toen op 1 juli L967 de loongrens voor de Ziektewet werd opgeheven, be-

stonden er in veel gevallen Afdelingskassen voor arbeiders, terwijl in
de betreffende bedrijven voor de beambten Eigenrisicodracht bestond.

Veelal is door de bedrijven de keuze gevallen op Eigenrisicodracht voor

het gehele personeel in pl-aats van het naast elkaar laten voortbestaan

van beide verzekeringsvormen. Dit mede onder invloed van het loonvoor-
deel dat hierdoor voor de arbeiders ontstond, Bij de overgang van Afde-

Iingskas naar Eigenrisicodrager verviel namelijk de werknemersbijdrage

in de Ziektewetpremie. Dit l-everde de werknemers extra (ongeveer 1%)

bruto loonsverhoging op. Aan het eind van de jaren '60 werd tijdens CAO-

onderhandelingen in nog een aantal andere gevallen dezelfde mutatie in
verzekeringsvorm bedongen. Het schijnt dat onder de nieuwe verzekerings-
vorm in vele gevallen wel de werknemersinvloed naar model van een Afde-
lingskasbestuur behouden bleef. Inderdaad werden in de steekproef 15 be-
drijven aangetroffen waar dit het geval was.



- 11 -
i

Na dit historisch overzicht, r^rordt hieronder ingegaan op de verdeling

van de verzekeringsvormen over de bedrijfsverenigingen in de huidige

tijd, samengevat ín tabel 4.

Tabel 4. Enkefe gegevens uit 1978 over het vóórkomen en de omvang van
verzekering via Afdelingskassen en Eigenrisicodracht-

in geval van

ERAK

aantal bedrijfsverenigingen dat AK

resp. ER kent

aantal werkgevers in alle bedrijfs-
verenigingen te zamen

variatiebreedte van het à werkge-
vers in de bedrijfsverenigingen
dat AK resp. ER is
z van het verzekerde }oon van alle
BV-en samen

% van het verzekerde loon in die
BV-en te zamen vraar de betreffende
verzekeringsvorm vóórkomt

variatiebreedte van het ? verze-
kerd Ioon in de bedrijfsvereni-
gingen dat via AK resp. ER ver-
zekerd is2 o,3 - 46% 0,5 - 51?

774

o,o1 - 1 ,7*

4 t4Z

7r ,92

23

7ta

o,07 - 4,lz

18,8%

22,42

cegevens be\^rerkt naar SVR (197e) .

De BV12: Mijnindustrie waarj-n slechts 5 werkgevers voorkomen die aI-
le ER zijn, is buiten beschouwing gelaten.

Bijna alle 26 bedrijfsverenigingen laten de Afdelingskas en Eigenrisico-

dracht toe, hoewel daarvan in 1978 in slechts 13 BV-en Afdelingskassen

en in 23 BV-en Eigenrisicodragers voorkomen (SVR, 1978), in totaal om-

vattend 174 respektievelijk 718 bedrijven. Dit is maar een kleine frak-

tie (0,05%) van het totaal van ongeveer 265.000 werkgevers' Tussen de

bedrijfsverenigingen bestaat echter een grote spreiding; de percentages

werkgevers variëren van minder dan 0,1 tot 7,7 voor Afdelingskassen en

lLoL 4,1 voor Eigenrisicodragers. uitgedrukt j-n percentages van de ver-

plicht verzekerde loonsommen in loondienst (een equivalent van het aan-

tal werknemers) zijn de cijfers aanmerkelijk hoger-

In totaal is van de loonsom 4,4% vLa Afdelingskassen en 18,8% vi-a Eigen-

risicodragers verzekerd. Dit is samen in totaal 23,22 zodatL 76,8% rest
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voor de omsragleden. ïndien alléén gelet wordt op die BV-en waarin Akers

vóórkomen, d:an zj-jn :deze clJfens 11.9 respektieveLíJk 22r44, dus sanen
'34i22, net bedrljfsve.rehiqiíg J-s de spreiding van dez.e percentaqes zeer
gra.ot.

Via een Àfdetringskas is in 0e Textl-elindusrrie (BV-,05) bijvoorbeeld
I 468 en in de Haven- en aanver$rante bedrijven (BV-19) minder dan

18 van d.e loonsom verzekerd. fussén deze ulterstenj.lgt bijvoorbeeld
de Metaal- en ElekÈrotechnisahe Indus.tr-ie (BV-10) mer 3,?*..

De percentages omttreRt de. Ei.genrisicodracht gevÈn rlJií!íerg een ze.Ifdé
sFrejrAing! z€ EÍJn echtéf èoderis, en ovèr 23 bedrijfsverenigingtxr ver-
deeld. Zo is in ds TiexLiel 0,5.* en de Koopvaafd! 51t vè1r dè loonson op

deze wijze verzekerd.
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DE VERZEKERINGSVORM IN RELATIE TOT VERZUIM EN ENKELE

ANDERE BEDRIJFSKENMERKEN

De verzekerin svorm in relatie tot verzuim

Gegevens over de hoogte van het verzuim in de drie kategorieën bedrijven
zijn schaars en zeer onvolledig. In de gepubliceerde gegevens is niets
over het verzuimpercentage bj-j Akers te vinden. Wel kon bewerking van

enige gegevens uit SVR (1977) een benadering van het meldingspercentage
(= aantal ziekmeldingen per 100 werknemers) bij Akers en Omslagleden ge-

maakt worden (tabe1 5).

Tabel 5. Gemiddeld aantal manjaren per werkgever respektievelijk het
gemiddelde ziekmeldingspercentage bij Akers en Omslagleden in
6 bedri j f sverenigingen l"

gemiddeld aantal
manjaren per
h/erkgever bij

Akers Omslagleden

gemiddeld ziek-
meldingsz

per

Akers omslagleden

04 Houtíndustrie enz.

09 Steenindustrie enz.

10 Metaal- en elektrot. ind.
13 Chenische industrie
17 Voedings- en genotm. ind.
26 Nieuwe A1g. bedrijfsver.

206 179

tB1 200

226 236

205 198

205 715

779 784

209

388

1566

öol

1018

134

14

31

110

37

aa

704

Gegevens bewerkt naar de staten D en IJ uit SVR (191'1) t voor de bena-
dering van de bedrijfsgrootte j.n manjaren, zie de toelichting bij ta-
bel 4.

Deze vergelijking is niet zonder haken en ogen, omdat vermoed kan worden

dat de opgave van het aantal ziekmeldingen door Akers minder akkuraat ge-

beurt dan door omslagleden (in het geval van omslagleden blijft namelijk

een uitkering achterwege a1s het ziektegeval niet aan de BV gemel-d wordt;

ten aanzien van Akers bestaat deze dwang niet).
Desondanks lijkt op grond van tabel 5 noch de stelling gerechtvaardigd

dat het meldingspercentage bij de Omslagleden gemiddeld hoger is dan

bij Akers, noch omgekeerd.
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Behalve over deze gegevens kan beschikt worden over enige resultaten van

onderzoek naar de achtergronden van verschillen verzuim tussen bedrijven,
waarin de variabele verzekeringsvorm is gebruikt.

Ris (1978) hanteert de pseudo-schaal omslaglid-Afdelingskas-Eigenrisico-
dracht, Philipsen (1969) heeft deze pseudoschaal gekombineerd met de mate

waarin de Aker de kontrole zelf doet.

Hoewel het te betwijfelen is of deze variabelen afs schaal te gebruiken

zijn, geven de uitkomsten van beide onderzoeken toch belanqrijke aanwij-

zingen.

Philipsen (1969) en Ris (1978) vinden beiden een lager meldingspercenta-

qe bij Akers, de korrefaties zijn in de orde van.20 à .30. wat betreft

het verzuimpercentage vindt Phllipsen (1969) bij Akers een lagere waarde

(korrelatie t .30).

Ris (1978) heeft zich niet met het verzuimpercentage beziggehouden, maar

zljn bevindingen impliceren wel lagere waarden voor Akers, want behalve

het aI genoemde lagere meldingspercentage, vindt hij een kortere gemid-

delde duur per verzuimgeval bij Akers. Door j-n zijn onderzoek het ver-

zuim naar duurklasse te differentiëren kan hij bovendien konkluderen,

da't dit. effekt voorkomt uit een kleiner aantal langdurige gevallen in de

klassen met een lengte van 15-42, 43 -91 en 92-365 dagen. De korrela-

ties bedragen hier .30 à .50.

Philipsen,vindt een korrelatie van zí)n, zoals gezegd, gekombineerde va-

riabele, met de verzuimduur van rond .20.

3.2 De verzekeringsvorrn in relatie tot de bedrijfsgrootte

Aangezien de bedrijfsverenigingen eisen stellen aan de minimale bedrijfs-
grootte bij toelating tot Aker, spreekt het voor zich dat deze gemiddeld

groter zijn dan Omslagleden. cegevèns hierover zijn in de literatuur

echter niet voorhanden. Wel kan uit de jaarverslagen over de Ziektegeld-

verzekering van de SVR de verzekerde Ioonsom gèbruikt worden om de gemid-

delde bedrijfsgrootte te benaderen.

ïn tabel 6 zí)n enkel-e van d.eze gegevens samengebracht.
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Tabel 6. De gemiddelde verzekerde loonsom x 1000 gufden per werkgever
per verzeker.ingsvorm in 6 bedrijfsverenigingen in de industrie
met 6 of meer Afdelingskassen en 6 of meer Eigenrisicodragers
in 197'11

AK OmsIag

04 Hout- en meubelind. 5.200 ( t-79) 6.300 ( 218) 350 ( 14)
grooth. in hout

09 Steen-, cement-, 72.700 ( 403) 10.800 ( 371) 74O ( 3l)
glas-, en keramische
ind.

10 Metaal- en elektro- 32.800 (1132) 59.4O0 (2049) 2.660 (IIO)
tecnische ind.

13 Chemische i-nd.

ER

30.600 (1056) 22.4O0 ( 773) 900 ( 37)

17 voedings- en ge- 11.000 ( 380) 41-400 (1427) 560 ( 23)
notmiddelenind.

26 Nieuwe Algemene
bedrij fsvereniging

20.300 ( 699) 21-400 ( 738) 2.s40 (tOA)

' G"g"rr"r,": Bewerkt naar SVR (tg'77)t tussen haakjes een benadering van
de gemiddelde bedrijfsgrootte in manjaren, waarbij een typeverzekerde
(= gemiddelde Ioonsom per verzekerd manjaar) bij Akers op f 28.992,-
is gesteld en bij Omslagleden op f 24.302,-

In grote lijnen zijn de Akers gemiddeld 10 à 25 maal zo groot als de Om-

slagleden, met als uitschieters Afdelingskassen in de Chemie (34x zo

groot) en de Eigenrisicodragers in de Voedings- en genotmiddelenindustrie

(74x zo groot). In de Metaal- en elektrotechnische en de Voedings- en Ge-

notmiddelenindustrie zijn de ER-bedrijven bijna 2 maal respektievelijk

4 maal groter dan de AK-bedrijven. rn de overige bedrijfsverenigingen

ontloopt dit elkaar veel minder.

3.3 Andere kenmerken die samenhangen met de verzekerings-

vo rm

Als eerste moet worden teruggekomen op de financiëIe aantrekkelijkheid
van de verzekeringsvorm voor de werkgever. Een Iaag verzuim ts nodigt

uit Aker te worden, een hoog I stimuleert tot het Omslaglj-dmaatschap.

Philipsen (1969) stelt dan ook dat de verzekeringsvorm tegelijk oorzaak

en gevolg is van het ziektëpercentage. Ris (1978) benadrukt sterk de

hoogte van het verzuimpercentage als veroorzaker van de verzekeringsvorm.
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I{eI acht hij het mogelijk dat. wanneer gekozen j-s voor het Aker-zijn,
eerder een effektiever verzuimbeleid kan volgen. Toch rzindt Ris geen

korrelaties tussen de variabele verzekeringsvormen (met de pseudoschaal

Omslaglid - Afdelingskas - Eigenrisicodracht) en zes indikatoren \/oor een

ont\,/ikkeld verzuimbeLeid (bedrii f sintern overLeg, interne aktivitel ten

van de afdeling personeelszaken, bedrijfsleiding en rle bedrijfsarts ten

aanzien van verzuimers, bedrijfsexterne akLiviteiten van de af<leLing per-
soneelszaken en de bedrijfsarts),

Een overzicht
en Ris (1978)

qeven.

Tabel 7.

de kenmerken van bedrijven die volgens Philipsen (1969)

samenhangen met de verzekeringsvorm is in tabel 7 ge-

Verbanden van verzekeringsvorml met andere variabelen bij
Philipsen (1969) en Ris (1978) beide en bij e1k afzonderlijk
ultgedrukt in nulde-orde korrel-atie-koëfficiènten (* t\^reezÍi-
dig 1O%; n.o. = ni.et onderzocht; *È tweezijdíg 5e^; *** = twee.-
zig signifikant op 1? niveau)

van

weI

Philipsen (1969) Ris (1978)

hoog z werknemers in ploegendÍenst

hoge gemiddelde leeftijd van het
personeel

grote bedrijven
uitqebreide personeelsfunktie2

niet autonoom in de bedrijfsvoeringl 3

onderdeel van een concern )

technologisch gebonden produktie- l'proces (massa) I
I

massa- en procesproduktie 
1

- .77

.2t*
-.t1
-.11

. 1B*

.06

.45* **

.48***

.32**
?n*

.58***

.36**

steile organisatie + kleine groepen

giunstiqe uitkeringsvoorwaarden
stedelijk personeel

aanwezigheid werkoverleg

.40**

.39**

-.23**
n. o.

n.o.
n. o.

n. o.

.38**

r OmsIagIid = 1, Afdelingskas = 2, Eigenrisicodracht =
2 D"^" variabele is bij de beide auteurs niet geheel
3 Min of meer overeenkomstige variabelen; het eerst

is uit Philipsen (1969)

3.

identlek.
genoemde kenmerk
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Een vergelijklng tussen beider resultaten wordt vertroebeld doordat Phi-

lipsen (1969) niet, net a1s Ris (1978), de verzekeringsvorm alléén als

variabetre heeft gehanteèrd' maar in kombinatie met de mate waarirr de

ziekenkontrole door de Aker zelf wordt gedaan. Waarschijnlijk leidt ilit

ertoe, dat alleen die verbanden in beide onderzoekinqen gevonden werden,

die ongevoelig zijn voor een dergelijke vervorming.

.Het blnjkt dat autonomie van het bedrtjf en de ge'mj.d,lelde leeftijd van

de werknemers hieraan voldoen. Het verband van d' \'erzekeringsvorm met

de eerste variabele is niet verrassend, immers I!,q,--:lrisicodracht aIs

uiterste waarde van de schaal komt vaker voor jn ':()rlcernverband- De Bv

Metaalindustrie c.a. stelt vöor Akebs als grool:L('',eis: 10.000 man of

meer, eventueel in con'cernverband.

Verschillen in samenstelling van de st,eekproef , :r 'ijdstip van onderzoek

bemoeilijken de interpretatie van beider bevin,lrIl,l, ÍI. Eell hoog percenta-

ge ploegendienst en de bedrijfsgïootte zljn r.,,el. i: lrt voorbeelden daar-

van. Een voorbeeld,van een eenvoudige interprert rt ': j-s, dat gunstige

uitkeriÀgsvoorwaarden ten tijde van Philipsen',. ol{lerzoek vooral bij

Eigenrisicodragersivoorkwàmen. Zij bëtalen imr.t"::s l:j.j ziekte het gehele

Ioon door. Verder dan op deze voorbeelden van r< rl;arnden in tabel- 7 zal

in dit bestek niet worden j.ngegaan. De variabr'1,'n waarmee Philipsen geen

verbanden heeft gevonden blijven hier geheel I ir.i.tel beschouwing; dit

laatste geldt ook voor Ris (19?8), die overig'ns'ook geen overzicht geeft-

Syses (1966-b) brengt een gtotere betrokkenh( i11 van de uitvoerder van de

Ziektewet met de achtergronden van verzuim !-r. het geval van een Afdelings-

kas naar voren. Hij meent dat dit op de volg, ïrde punten tot uiting kan

komen:

- analyse van de verzuimgegevens

- kontakten met een bedrijfsarts over vE:rzuimers en over de arbeids-

omstandigheden

- kontakten met de verzeËeringsgeneeskutrdige over verzuimers

- inbreng bij het voeren van een verzuimbeleid

- het bestrijden van misbruik, hoewel hij hiervan aanneemt dat de

$/erknemersleden zich hiérvoor fettelijk niep zullen lenen; ande-

ren maken juist melding van een zeker fanatisme (Hoolboom, 1980)

- inbreng bij het voorkomen van ongevallen

- hutp bieden bij herinpasSing van nog niet geheel herstelden en

het vinden van ander werk voor gedeettelijk arbeidsongeschikten.
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DE VRAAGSTELLING NADER UITGEWERKT

4.1 De vraa stellin

Alvorens de vraagstellinq precies wordt geformuleerd, volgt eerst een

samenvatting van de belangrijkste konklusies uit het hierboven gemaakte

overzicht van de bestaande gegevens.

Afdelingskassen en Eigenrisicodragers zouden, vergeleken met Omslagleden,

gemiddeld een lager verzuimpercentage hebben door een kortere gemiddelde

verzulmduur. Het gemiddeld aantal meldingen lijkt in ieder geval niet
hoger, terwijl de langdurige gevallen minder zouden voorkomen.

Opvallend is verder dat Akers in beschikbare onderzoeksuitkomsten een

gemiddeld ouder personeelsbestand hadden. Dit zou een hoogt verzuimper-
centage doen verwachten, terwijl het in feite lager is. Mogelijk slagen

Akers er in het langdurÍge verzuim sterk binnen de perken te houden en

misschien afvloeien naar de WAO vreet. tegen te gaan. Ook Syses (1966-b)

impliceert dit, aIs hij verwacht dat Afdelingskassen eerder hulp zullen
bieden bij herinpassing van nog nÍet geheel herstelden en eerd.er ander

r\,erk voor qedeeltelijk arbeidsongeschikten binnen het bedrijf vinden.

Goede cijfermaÈige gegevens over het verschil in verzuim bij Afdelings-
kassen, Eigenrisicodragers en Omslagleden bestaan echter niet.
hlat betreft de achtergronden van het lagere verzuim bij Akers kan ge-

konkludeerd worden, dat hiernaar geen systematisch onderzoek gedaan is.
In het bijzonder is niet duidelijk of er een bijdrage aan het lagere
verzuim \4,ordt geleverd in de Aker-bedrijven door het betreffende beleid,
of dat het Iagere verzuim daar voortkomt uit het feit dat \,rerkgevers met

een laag verzuim juist kiezen Aker te worden.

In verband met deze stand. van zaken worden 2 deelvraagstellingen onder-
zocht:
1) zijn er verschj-l1en in het ziekteverzuim en de WAO-intrede bij

respektieveli jk Afdelingskassen, Eigenrisicodragers en Omslagleden ;

2) wat zijn de achtergronden van verschillen in deze arbeidsongeschikt-
heidsindikatoren, toegespitst op verschillen tussen de drie verzeke-
ringsvormen.
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4.2 Uitwerkinq van de vraagstelling

Bij het uitwerken van de vraagstellÍng is gebruik gemaakt van een mo-

de1 van verzuimgedrag dat in verschillende onderzoekingen ter verkla-

ring van verzu.im en wÀO j-s gebruikt. In de eerste plaats maakt het

model het mogelijk de variabelen op een handzame manier te rubriceren

in verklarende, intermediërende en afhankelijke. In de tweede plaats

laat het na uitbreiding duidelijk zien, dat verzuim niet alleen af-

hangt van de verzekeringsvorm, maar deze op haar beurt ook kan bepalen'

4.2 -r YgCgl-eelceglgg-Y9r?9r9999r3c

In het te hanteren model van verzuimgedrag spelen drie begrippen een cen-

trale ro1.

De (objektieve) afwezigheidsnoodzaak (de aanwezigheid en ernst van een

aandoening en het bijbehorende onwelbevinden), medebepaald door o.a.

leeftijd, fysieke werkomstandigheden-

De afwezigheidsbehoefte die hoger is als de werknemer minder binding met

zijn víerk ervaart, minder tevreden is etceteÏa'

De verzuimgelegenheid, die onder andere afhankelijk is van de verzeke-

ringsvorm, de ziekenkontrole, de mate hlaarin men zich onmisbaar acht'

de druk in de privé- en werksfeer n.iet te verzuimen, de hoogte van de

uitkeringen etcetera.
Philipsen (1969) koppelde deze psychologtische begrippen aan de meer so-

ciologischebegrippenopbedrijfsniveau,ziektedrempelenafwezigheids-
drempel, met als achtergrond de gedachte dat deze per bedrijf gemiddeld

op een verschiltend niveau zouden kunnen liggen'

Nu is het mode] noch door hem, noch door anderen getoetst, maar aIs ge-

dachtemodel gebruikt om hypothesen over bedrijfskenmerken en verzuim te

ontwikkelen.
ook Víiersma (1979) heeft het model gebruikt om zijn hypothesen over de

kans op overgang van de ziekte\^Iet naar de víAO, te formuleren' Gezien de

vruchtbaarheid is het model als teiddraad genomen voor de keuze van de

vari-abelen.

zonder er nu diep op in te gaan, volgt hieronder een schematische weer-

gave.
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Het schema drukt uit dat het bestaan en het beleid van de verzekerlngs-
vorm (in het blvenste blok is het geval van de Àkers verr4eld) a1s ver-
klarende fakLrr di,: de intermediërende variabelen met betrekking tot de

verzuimnoodze I , -behoefte en -gelegenheid deels beÍnvroedt en daardoor
het verzuim r tlt. WAO-intrede, de afhairkëtiJke Variabelen.
De gestipp,' . e lj.jn duidt op de invloed van de hóogte van het verzuim op
de verzekerlngsvorm.

Dit betekent dat strikt genomen het feitelijk onderscheid afhankerijke èn

verkrarende variabelen problematisch is. Toch moet dÍt onderscheid in het
onderzoek gemaakt worden, omdat de vraagsterring zich richt op de invroed
van de verzekeringsvorm op het verzuim en wAo-intrede en niet andersom.

rn die zin worden hier de termen afhankerijke en verkrarende variabelen
dan ook gebruikt.

4.2 -2 en WAO-intrede

IIet gebrek aan gespecificeerde verzuimgegeven§, opgesplitst naar rere-
vante kategoríeën zoals leeftijdsklassen, funktiekl-assèn en ahdere, is
een rem geweest op de kennis over het. vèrband tussen de verzekerin§svorm
en het verzuim. Het zou wenserijk zijn dergerljke gegevens nu wer te ver-

Pe -e !!elEe l I r_Es _ye rte! e I e!: *ye r ze r! _

Àker (béstaan en beleid)

variabel-en m.b.tr dè verzulÍi*
Íroodzaak (1aa§)

verzuim,
( laaq )

variabelen rÏlrb.t. de. veÍZuÍm-
behoefte (laag).

riabelen m.b.t. de verzuim-
gelegeiiheid (1aag)



^2L-

zamelen. Daarbij kan in beginsel gebruik gemaakt worden van GAK-gege*

vens, ingedeeld tn leeftijds- en verzuimduurklassen, die bij Omsldgleden

aanwezig zijn. Het bleek echter aI snel dat de qewenste detaillering
van gegevens niet bereikbaar was, omdat de Akers deze veelal niet aan

de bedrijfsvereniging leverén en ze zelf ook niet registreren. Verder-

op wordt besproken welké verzuim- en WAo-gegevens wel beschikbaar waren.

De voorgekomen wAo-intrede moet verder aIs aparte kateqorie bepaald wor-

den.

4.2.3 De verklarende faktor! het bestaan van en

grger -qe -Y9!zeE9 rrt99Y9rt
het -EeIciÈ

Wàt betreft de verklarende faktor, is uitgebreide aandacht nodig voor

het funktioheren en het beleid van de Afdelingskassen, Eigenrisicodra-
gers en Omslagleden

Het gaat om onderwerpen als:

- de aard en inrichting van de ziektewetkontrole en de verzekerings-

geneeskundige aktiviteiten van (ook van de 'ieke-kontroleurs')
en kontakten met verzuimers, ook door andere instanties in het

bedrij f ;

- de mate en aard van de samenwerking tussen de uitvoèrder van d.e

ziektewet (inkt. de verzekeringsgeneeskundige) met de personeels-

funktie en de eventuele bedrijfsgeneeskundige, de bedrj-jfsleiding

en de ondernemLngsraad;

- het gebruik dat van zlekteverzuimgegevens wordt gemaaktt

- aktiviteiten, door de instantie die de zW uitvoert op het gebied

van de arbeidsornstandigheden.

4.2.4 De intèrmediërende varlabelen

De variabelën die hiet worden bedoeld, hebben blijkens de Iiteratuur een

zekere invtoed gp het nlveau van het verzuim in bedrijven. ze zijn te

koppelen aan de begrippen .verzuimnoodzaak, -behoefte en -gelegenheid,

zoals het model in subparagraaf 4.2.1 ook suggereert.

Het gaat onder anderé om gegevens over de aanwezigheid van en aktivitei-

ten op het gebÍed van het bedrijfsgeneeskundig- en gezondheidsbeleid,
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de kwaliteit van de beschikbare geneeskundige informatie, de aard en de

samenstelling van de verzuimgegevens, het personeelsbeleid, de arbeids-
voorwaarden, de arbeidsomstandigheden, en over de samenstellinq, organi-
satie en produktiewijze van het bedrijf.
Wat deze variabelen betreft kunnen de gegevens verzameld worden via sleu-
telinformanten in het bedrijf, waarbij in belangrijke mate op Philipsen
(7969), Dijkstra (1977) en Ris (1978) voortgebouwd kan worden, zij het
met de nodige wijzigingen.
Verder gaat het om variabelen in de belevingssfeer van de werknemers

over de effekten van beleid. Informatie van sleutelinformanten hierover
is niet betrouwbaar genoeg, omdat die meestal een beeld geeft van hoe het
beleid is bedoeld en niet (of vertekend) van hoe het ervaren wordt. On-

dervraging van werknemers hierover is dus nodig.

Dit geldt bijvoorbeeld heel sterk voor de effekten op de verzuimgelegen-

heid, waarbij onder de ene verzekeringsvorm, vergeleken met de and.ere,

de uitvoering van de Ziektewet mèer direkt toegespitst kan zijn op de

specifieke situatie van het bedrijf en op de specifieke situatj-e van de

werknemers. Dit kan zich uiten in een sterk verschillende kiltaliteit van

de begeleiding in geval van Iangdurig verzuim.

Daarnaast speelt met betrekking tot de verzuimgelegenheid nog een speci-
fiek argument een ro]. Nu is het denkbaar dat het normbesef in de jaren

na Philipsenrs ond.erzoek in 1965 meer geindividualiseerd is, zodat rde

afwezigheidsdrempel in bedrijven' waarschijnlijk een mind.er adekwaat be-

grip is geworden. Verder mag worden verondersteld dat de verzuimgelegen-

heid door de individuen zeer verschillend \^/ordt gezien. AIs vraag is
daarom interessant of deze verschillen in beleving bij Akers kleiner
zijn dan elders. De volgende onderwerpen lijken bijvoorbeeld van belang:

in hoeverre voelt men zich belemmerd, als men zelf vindt te moeten ver-
zuimen, respektievelijk voelt men zich gedwongen weer aan het werk te
gaan, a1s men vj-ndt nog thuis te moeten blijven.
Beleidsmatig lijkt dit eveneens lnteressant, gegeven de negatieve opmer-

kingen van de FNV over Afdelingskassen in Ween^rerk (FNV, 1979).

Ook op het gebi-ed van de verzuimbehoefte is aandacht voor d.e beleving van

werknemers van belang. Wat dit betreft heeft Ris (1978) in onderzoek op

bedrijfsniveau naar aanleiding van Philipsen (1969) getracht aan te to-
nen dat faktoren dÍe de verzuimbehoefte kunnen beinvloeden en op bedrijfs-
niveau gemeten, zoals de kans op sociale binding aan de groep en op taak-
intrinsieke arbeidssatisfactie, inderdaad samenhangen met minder langdu-

rig verzuim.
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vÍat betreft de sociale bindÍng is hem dit gelukt, maar niet lrat betreft

de kansen op satisfactie. De wijze van operationaliseren kan hieraan de-

bet zijn, maar daarnaast Ís de subjektief èrvaren werklast vrij zeker

een belangrijke verstorende faktor en d.eze kan alleen via ondervraging

benaderd worden.

Onder andere het projekt 'Funktioneten in de arbeldssituatie' (Dijkstra
et al. , 1979) heeft de samenhang tussen de subjektieve werklast en zowel

de verzuimfrekwentie als de ziekteverzuimduur aangetoond.

wiersma (1979) laat zien dat de subjektieve werklast verband.houdtmet

de kans in de wAO in te treden, dus ook met de verzuimduur.

Eén en ander hoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt dat een

uitgebreide taakinhoud (met kansen op meer satisfactie) onder druk van

toenemende produktiviteitseisen te zr{aar kan worden, en tot meer en/of

langer verzuimen kan leiden.
Ook met betrekking tot de verzuimnoodzaak is het onder arrdere gewenst

de ervaring van hrerknemers over de fysieke arbeidsomstandigheden te ken-

nen.

4-2.5 Ee!-y9rz9:Tper99!!399-el:-q9!9rrtlll!-Y3!-q9-YgrzsIe:
r1 1g:Y9r1

ïn de vraagstelling wordt ervan uitgegaan dat een uitgewerkt beleid ge-

richt op verzuim, vooral bij Akers voorkomt, en daarom is te verwachten

dat deze een laag verzuimpercentage hebben. Schematisch is dat als volgt

uit te drukken:

ïn het voorgaande

hebben gewezen dat

vorm kan bepalen.

bleek dat Phii-ipsen (1969)

de hoogte van het verzuim

Schematisch betekent dit:

)msLagLidtnaatschap

Aker-zijn

+ onuitgeuerkt beLeid
m.b.t. oerzuim

+ uitge»erkt beleid
m.b.t. DePzuim

+ hoog V%

Laag V%

en Ris (1978) er echter op

3 op zich de verzekerings-

hoog V%

Laag V%

+ het uorden
OmsLagLid

+ het uorden
Aket,

DAn

DAn
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De vragèn die daar echter onbeantwoord bleven, zijn: hoe is dit te rÍj-
men met de invloed dÍe een doeltreffend beleid kan hebben en, zijn er
hier autönoöm té noemen faktoren die buiten de invloed van het beleid
om de hoogte van hét verzuim bepalen. Wat de doeltreffendheid van het
beleid betreft kunnen de volgende processen zich bijvoorbeeld voor-
doen:

Ornslaglídnaalrschdp met een onuítgeuerkt beLeid + hoog V% +

uitgetDerkt beleid. + Laag V% + uord.t Aker.

Aker met een uítgauerkt beleid dat faalt + hoog V% + wordt
OrnsLagLid.

In beide prócessen speëlt zowel het bedrijfsbeleid als de detgrminerende

invloed van de hoogte van het verzuimpercentaqe een ro1.
Men zou, gezien de beide vogrbeelden,denken dat alle bedrijven met een

geslaagd beleid Akèr zullèn zijn en alle met een ni.et-geslaagd beleid
Omslagrlid, maqr dit is onwaarschijnlijk. Immers de bedrijfsvereniqingen
gaan met bepaalde regelingen het 'duiventil-verschijnsel' legen.
Wat de autonome faktoren betreft, kan de aard en de samenstellÍng van

het bedrijf het verzuim-B grotendeels bepalen. Een bedrijf kent bij-
voorbeeld een kleinere kans op veel langduriEe aandoeningen als het een

groot aandèel aan jong, staf-, kader- of administratief personeel heeft
en dat zal een laag verzuim-E tot gevolg hebben. Dit is schematisch in
twee typen processen uit te drukkèn:

aard. en personele sdrnensteLling uan het bedrijf met kleiie
kans op Langdurige aand.oeníngen + Laag V% * blíift of uord.t

Aker,.

aald en personele samenstellíng uan het bedrijf met grote
kans op Langdurige aandoeníngeh -, hoog V% * blíjft of uordt
)rnslaglid. , 

r

Duidelijk is ook dat wijziging in de aard en personele samenstelling van

het bedrijf de verzekeringsvorm zou kunnen doen veranderen.
In de tweede plaats is veroudering van het personeelsbestaiid in bedrij-
ven met weinig verloop een autonoom proces dat het verzuim-8 241 veyho-
gen.

Schematisch werkt dit als volgt:
oeroudeying uan het personeel + hoger V% + Aker uordt 0m-

sLagLid.



Verjonging als ai-itonoom proces is minder waarschijnlijk maar wel denk-

baar, bijvoorbeeld volgènd op pensionering van een verouderd personeels-

bestand.

Schematisch:

uerjongíng Dan het personeelsbestand + Laget' V% + 0rnslag-

Lid uordt Aker.

De bovenstaande voorbeelden putten uiteraard niet aIIe mogeLijkheden uit

van auLonome processen die de verzekeringsvorm kunnen bepalen Iespektie-

velijk doen wijzigen.

wel is duidetijk dat de aard en de personele samenstelling van het be-

drijf de vergelijking van Akers met omsLagleden ten aanzien van het ver-

zuim-% doorkruisen en tot foute konklusies kunnen leiden over de invloed

van het beleid van Akers op het verzuim.

Bij de uitvoering van het onderzoek zal gepoogd moeten worden dit pro-

bleem op te lossen. variabelen met betrekking tot de genoemde autonome

processen zoals de aard. en de samenstelling van de te onderzoeken be-

drijven moeten dan ook onder kontrole gehouden worden. Verder zullen

ook bedrijven in het onderzoek betrokken worden die recent van verze-

keringsvorm zijn veranderd. Dit geeft betere mogelijkheden het gewicht

van de autonome variabelen en dat van het beleid op het verzuim en de

WAO-intrede te schatten.

4.3 Uitvoering van het onderzoek in 2 fasen

In de besprekingen met het toenmalige Ministerie van sociale zaken, werd

de belangstelling voor dit onder!Íerp van die zijde uitgesproken, waarbij

de nadruk werd gelegd op verklarend.e variabelen als ziektewetkontrole,

karenzdagen en het bewuste beleÍd met het oog op vermijding van verzuim-

Betreffende de uitvoering van het onderzoek werd een zo beperkt moge-

Iijke doorlooptijd van het projekt gevrenst.

Verder is de beste oplossing gezocht voor het probleem van de benodigde

omvang van het aantal bedrijven en de diepgang van het onderzoek binnen

elk bedrijf. Immers enerzijds vereist de eerste deelvraagstellinqT naar

de verschillen in verzuim en wAo-intrede tussen de drie verzekerings-

vormen dat een vrij qroot aantal bedrijven in het ond.erzoek wordt be-

trokken, anderzijds is voor de tweede deelvraaqstelling naar de bijdrage
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van het funktioneren van en het bereid binnen de drie verzekeringsvormen
een vrij grote diepqang in het onderzoek nodig, zlch uitend in de bena-
dering van individuele werknemers en vermoedelijk ook het speciaal samen-

stellen van verzuimgegevens. In verband met de vele variabelen die in
het qedinq zíjn, zaL voor de tweede deelvraagstelling een kleiner aantal
bedrijven gekozen worden, waarin zoveel mogrelijk intermediërende varia-
belen onder kontrole worden gehouden.

cegeven deze beleidswens en methodologische eisen werd gekozen voor de

volgende fasering:

FASE 1, omvattende twee deelvraagstellingen:

het toetsen bij een vrij groot aantal bedrijven van verschillen in
verzuim, het voorkomen van WÀO-gevallen en, indien mogelijk van her-
plaatsing van werknemers met het oog op (gedeeltelijke of tijdelijke)
arbeidsongeschiktheid binnen de ziektewetperiode, tussen Àfdelingskas-
sen, Eigenrisicodragers en omslagleden, met behulp van gegevens die
bij de bedrijven direkt voorhanden zijn.

onderzoek bij dezelfde bedrijven als onder a) naar de achtergronden
van de verschillen in de arbeidsongeschiktheidsindikatoren genoemd

onder a, toegespitst op de bijdrage hiervan aan het funktioneren van

en het beleid binnen de drie verzekeringsvormen, zij het uitsluitend
met behulp van Elobale, op bedrijfsniveau via enkele sleutelinforman-
tei-, gemakkelijk te verzamelen gegevens.

FASE 2:

Nader onderzoek naar d.e vraag onder fase lb, zi-1 het onder een welgeko-
zen deel van de bedrijven uj-t fase 1 en met behulp van qedetaÍIleerde
gegevens over het verzuim in verschillende samenstellende kategorieën
van d.e bedrijfspopulaties, gegevens over de ervaring door de werknemers

van hun werksituatie, het bedrijfsgezondheidskundig beleid, het beleid
met betrekking tot verzuimers en informatie van meerdere funktionarissen
betrokken bij de sturing en uitvoering van het beleid ten opzichte van

de verzuim- en WAO-problematiek in de bedrijven.

b)
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voor een onderzoeker levert dit het probleem op, dat op grond van deze

beperking gekozen moet worden voor die verklarende varj-abelen die het

gemakkelijkst te onderzoeken zijn; dit zijn niet per definitie de beste

verklarende variabelen, mogelijk ook niet wanuit belej-dsoogpunt'

voorbeefden van vragen naar verschillen per verzekeringsvorm víaarop pas

in de tweede fase licht geworpen kan worden zijn:

-hoebelevendewerknemershetalgemenebeteidtenopzichtevan
verzuimers;

-hoebelevenlangdurigeverzuimersdebegeleidingtenopzichte
van hen zelf;

-hoeverlopenindepraktijkdebegeleidingsaktiviteitentenop-
zichte van verzuimers i

- is de werksituatie, zoals beleefd, bij Akers gunstiger waardoor

eenpreventievewerkingtenaanzienVanverzuimenwAo-intrede
bestaat;

-gaatdegroterebetrokkenheidvanAkersbijhetverzuimbeleid
samen met een grotere (eventueel te grote) druk op werknemers

om niet of niet te lang te verzuimen'

De vraagstelling b uit de eerste fase, naar de j-nvloed van de verzeke-

ringsvormen op de arbeidsongeschiktheid, kan dan ook slechts gedeelte-

Iijk worden beantwoord.

wel biedt de fasering het voordeel dat na de eerste fase beoordeeld kan

word.en of de tweede fase zinvol is in het licht van de resultaten van de

eerste. De resultaten betreffen dus alteen fase 1'



5. DE UITVOERING

5.1 Populatie en steekproef

s.1.1 99_ggIglgtg_:!ggEpIgefsamensretlins

In de uitwerking van de vraagstelling is naar voren gebracht, dat de

hoogte van het verzuimpercentage bepalend kan zijn voor de verzekerings-
vorm. Deze invloed moet afgezonderd kunnen worden van de invloed die de

verzekeringsvorm en het beleid op het verzuim hebben (en op de WAO-in-
trede).
In beginsel zou dit een onderzoek vergen dat vete jaren zou lopen, waar-
bij de beslissingen om van verzekeringsvorm te veranderen onder invloed
van de hoogte van het verzuim bestudeerd. zouden moeten worden.
Aangezi-en dit praktisch ondoenlijk is, kan srechts een toevlucht geno-
men worden tot het vergerijken van bedrijven die een konstante verze-
keringsvorm hebben met bedrijven die van verzekeringsvorm veranderd zijn.
Dit leek mogrelijk omdat de SVR-jaarverslagen er op leken te wijzen
dat er voldoende mutanten te vinden zouden zijn binnen de zes bedrijfs-
verenigingen met een vrij groot aantal Akers (vergelijk tabel 6).

verder is een eis die aan d.e steekproef moet worden gesteld, dat de aan-
tallen mutanten en de konstante groep per verzekeringsvorm vordoende
groot is om statistisch verantwoorde uitspraken te doen.

Daarom zou de steekproef in eerste aanleg a1s volgt worden samengesterd:
in totaar 120 bedrijven, onderverdeeld in 6 kategorieën van 20, Le weten:
Afdelingskassen, voormalige Afdelingskassen, Eigenrisicodragers, voorma-
lige Eigenris.icodragers, omsragleden en voormalige omslagleden. Het kie-
zen van de bedrijven geschiedde met behulp van informatie van het GAK,

waaronder aIle zes genoemde BV-en val_Ien.

ook was het van belang de bedrijfsgrootte onder kontrole te houden, om-

dat a1 duidelijk was dat de Akers meer grotere bedrijven omvatten dan

Onslagleden (zíe par. 3.2).
vestigingen kl-eÍner dan 150 of groter dan 1100 werknemers zijn echter
buiten beschouwing geraten. Deze benedengrens is gehanteerd om te voor-
komen dat de jaarlijkse ziekteverzuimgegevens te zeer aan schommelingen
onderhevig zouden zijn; de bovengrens van 11oo omd.at zeer grote vesti_-
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gingen te moeilijk onderzoekbaar zijn en

reLatlef weinig grotere vestigingen zijn.

bedrijven over een aantal grootteklassen

paragraaf 5.1.3 zal blijken.

in mindere mate ook omdat er

Binnen deze grenzen zijn de

verspreid gekozen, zoals in

van de

Tijdens het verzamelen van de gegevens van de populatie van bedrijven

bleek dat het vereiste aantal vestigingenr dat van verzekeringsvorm ver-

anderde (mutanten), tegen de verwachting in niet te halen was. Hiervoor

zijn twee redenen. Ten eerste houdt de GAK-administratie deze mutaties

niet per bedrijf bij, zodat het terugvinden ervan moest geschieden door

de bestanden aan werkgevers van jaar op jaar met elkaar te vergelijken.

Ten gevolge hiervan waren de mutaties van vóór 1978 niet te verzamelen.

Ten t,^/eede bleek een deel van de mutaties die in de statistische gege-

vens van de SvR-jaarverslagen over de ziekengelduitkeringen worden ver-

me1d, in het kader van dit onderzoek schijn-mutaties te zijn. Een voor-

beeld kan dit duidelijk maken. Afs binnen een concern een vestigl-ng ju-

ridisch gezien een zelfstandig \"/erkgever wordt, terwill de vestiging

dezelfde verzekeringsvorm houdL, muteert \,rel het aantal werkgevers met

die verzekeringsvorm, maar vindt er geen overgang plaats van de ene

naar de andere verzekeringsvorm. Dergelijke gevallen maken een groot

deel uit van de mutaties in de SVR-jaarverslagen. Deze overschattsen dus

het aantal feitelijke mutaties in verzekeringsvorm en hiervan is bij de

opzet van de steekproef uitgegaan.

A1 met al bleek dat van de mutaties vanaf 1978 het totale aantal 23 be-

droeg. De opbouh, van deze groep was als j-n tabel B is aangegeven' vier

van de mutanten AK + OL waren ongeschikL om in de steekproef te worden

opgenomen: 3 daarvan waren inmiddels opgeheveni het vierde is een sei-

zoenbedrj_jf en daardoor te zeer onvergeliikbaar met de andere bedrijven.

Van de OL + ER mutanten \^/as er 1 te klein en 1 te groot om methodolo-

gisch zinvol in het onderzoek te worden opgenomen. van de resterende 17

werden van elk type 5, dus in totaal 15 bedrijven in de steekproef

opgenomen.

ye r z- 189 ] ] r9 -PePe Ie ! 1 e9999Y91 I - 91 -! i I : ! 9 I I i!9
9!eeIP199!:e1e1:!gllrlc



Tabel 8. Aantallen bedrijven die van verzekeringsvorm muteerden en aard
van de mutaties van 1978 l/n t9BO en de geschiktheid voor het
onderzoek

aard mutatie totaaf
aantal

voor het onderzoek opgenomen in
ongeschikt geschikt de steekproef

AK+OL

ER+OL

OL+ER

f

5

14

2

It
5

7

Totaal

AK = Afdelingskas; ER = Eigenrisicodrager; OL = Omslaglid.

A1s konklusie uit tabel 8 is vast te stellen, dat mutaties van Omslaglid
naar Afdelj-ngskas sinds 1978 in de onderhavige 6 bedrijfsverenÍgingen
niet zijn voorgekomen, maar vergelijkbare mutaties van Omslaglid naar

Ej-genrisicodrager wel.

Overigens is het duidelijk dat het veel kleinere aantal mutanten van

verzekerinqsvorm er toe feidt, dat er slechts op beperkte schaal konklu-
sies te trekken zijn over de verschill-en tussen mutanten en bedrijven
met een konstante verzekeringsvorm.

Het betreffende hoofdstuk 7 kan dan ook alleen maar een kwalitatieve
analyse bevatten.

Een ander belangrijk punt dat bij de bepaling van de populatie van be-
drijven naar voren kwam, betrof de mogelijkheid bij ile opzet van de

steekproef systematisch rekening te houden met het verschil in kontrol-e-
vorm. De kontrolevorm is de manier waarop de direkte verantwoord.elijk-
heid voor de ziektewetkontrole tussen de bedrijfsverenigingen respektie-
velijk het cAK en de Aker is opgedeeld. De opdeling kan drie gedaanten

hebben

- gedurende de gehele ziekte'rretperiode (= maximaal 52 weken) uit-
gevoerd door de bedrijfsvereniging respektievelijk het GAK (Geel--

Akers);
gedurende 10 weken door of onder veranthroordelijkheid van de Aker

uitgevoerd, daarna door de bedrijfsvereniging respektievelijk het
GAK (Rood-Akers);

gedurende de gehele ziektewetperiode (= maximaal 52 weken) uitge-
voerd door of onder verantwoordelijkheid van de Aker (Super-Aker)

157723
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ondersteld is dat de konÈrolevorm een kenmerk is, dat een belangrijke

invloed kan hebben op het beleid gericht op en de beheersing van ver-

zuimgedrag. Daarom werd in overleg met het opdrachtverlenende Ministe-

ríe de mogelijkheid aangegrepen om in de steekproef systematisch met

deze driedeling rekening te houden. De samenstelling werd vervolgens

gekozen zoals tabel 9 aangeeft.

Tabel 9. De verdeling van de vestigingen die in 1979 groLer waren dan
140 en kleiner dan 1000 verzekerde mensjaren, over de drie
verzekeringsvormen en over de drie kontrolevormen in de
steekproef

ve rz ekering svo rm
geheel
bij GAK

kontrolevorm

10 weken zelf;
daarna GAK

totaal

geheel zelf

omslaglid
Eigenris icodrager

afdelingskas

30

15

.t- 5

15

t5

15

15

30

45

45

Subtotaal

Mutanten m.b.t.
verzeke ringsvorm

303060 120

15

Totaal 135

De cel Omslagleden \^rerd twee keer zo groot gekozen dan de andere, om vol-

doende te kunnen vergelijken met de Akers.

De hoeveelheid werk voor het bepalen van de populatie bleek zeer omvang-

rijk te zijn. Dit hield verband met het feit dat de GAK-administratie in-

gericht is op de uitvoering van een aantal werknemersverzekeringen en

niet op incidentele onderzoeksvragen van buiten. voor de onderzoekers

betekende dit, dat de gegevens uit verschillende gegevensbestanden moes-

ten víorden geput, die niet alle op dezelfde manier toegankelijk waren.

Toch vormde dit geen hinderpaal door de grote mate van medewerking van

de kant van het GAK. Wel werd, net als bij het zoeken naar mutaties in

de verzekeringsvorm, hinder ondervonden van het feit dat de werkgevers

in j.uridisghe zin de leden van de bedrijfsverenigingen zijn. Het gevolg

was, dat ongeveer honderd bedrijven telefonisch benaderd moesten \,,orden

om te vragen:

- welke vestigingen de werkgever omvatte
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- hoeveel werknemers elke vestiging telde, en

- wat van elke vestiging de kontrolevorm was, aangezien deze tussen
vestigingen van één werkgever vee1a1 verschilt.

Dit probleem deed zich vooral voor bij Eigenrisicodragers en in wat min-
dere mate bij Afdelingskassen, hoewel een Afdelingskas meerd.ere werkge-

vers kan telfen.

s.1.3 E999!rllYltg-Yet-qE steekproef

De populatie van vestigingen is ín tabel 10 weergegeven. De grootte is
uitgedrukt in verzekerde mensjaren, omdat dit het gegeven is dat in de GAK-

admlnistratie bekend is. Het is een onderschatting van het aantal full-

Tabel 10. De verdeling van de vestigingen over de koÍÈinaties van ver-
zekeringsvorm en kontrolevorm en over de grootteklassen uit-
gedrukt in verzekerd.e mensjaren in 1979*

kombinatie van
verzekèïings- en
kontrolevom

grootteklasse in verzekerde mensjaren
sub-

740-199 2OO-299 300-499 500-699 700-999 totaal 1000-1499 lsoo-

3 19 2 3

22052
64066

4

9

3

I
6

2

5

3

3

I t2

AK-super

AK-rood

AK-geel

Subtotaal 13 14 23 1B 137911 11

52045
8342t
66753

4

11

43

t2 20

4

7

18

ER-super

ER-rood

ER-geeI

Subtotaal 20 11t9232930

l7 4 101 77 20 !2 384

Het aantal verzekerde mensjaren is het aantal werkbare mensjaren
minus het aantal mensjaren met ziektewetuitkering.

time \,/erknemers ter grootte van het ziekteverzuimpercentage. Daarom is
aIs ondergrens 140 verzekerde mensjaren aangehouden, hetgeen rekening
houdend met een verzuim van omstreeks 88 overeenkomt met een \r'/erknemers-

bestand van + 150 mensen. Ook de overige grenzen moeten met ongeveer 8%
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verhoogd v,/orden om de grootte in full-tj-me werknemers te benaderen. De

grenzen komen in grote Iijnen overeen met de indelingen die het cBS

hanteert, behoudens de grens van 700 verzekerde mensjaren. Deze is ge-

kozen in verband met de toenmalige verplichting voor bedrijven van 750

(nu 500) werknemers en meer om een bedrijfsarts in dienst te hebben'

De aantallen vestigingen omvatten alleen die gevallen, die voor de steek-

proef in aanmerking komen. zo ziin bijvoorbeeld seizoehgevoelige bedrij-

ven als de suikerindustrie, dakpannenindustrie enzovoorts buiten het on-

derzoek en de tabel gehouden; verder zijn de niet-industriëIe bedrijven

in de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (BV-26) er bÈiten gelaten'

Daarnaast zijn er een aantal andere vestigingen niet meegeteld om uit-

eenlopende redenen, zoals opheffinq, faittissement of als de vestiging

alleen hoofdkantoor of Iaboratorium is van een industrieel bedrijf.

Duidelijk is dat de cellen van de populatie op verscl,teidene plaatsen

slechÈ bezet zijn, hetgeen enige moeilijkheden zou opleveren bij het

vullen van de steekproefcellen tijdens het veldwerk (zie hiervoor para-

graaf 5.3). In beginset zijn gezien de steekproefopbour', 3 vestigingen

per cel nodig.

5.2 De methode van gegevensverzameling

s.2-t Pe-Yrec9!lrr9!9!

De qegevens per bedrijf werden in beginset verzameld met behulp van vra-

genlijsten. van de bedrijven in de steekproef d-ie deelnamen aan de NIPG-

verzuimstatistiek waren de verzuimgegevens echter aI voorhanden.

De gevraagde gegevens werden verdeeld over 2 sleutelfunkties binnen elk

bedrijf, de personeelsfunktie en het hoofd van de produktie.

Van de onderrrrerpen die in bijlage 1 gespecificeerd zijn, kreeg elke

respondent de vragen die betrekkinq hadden op zijn eigen funktie, met

een overlap voor zover het subjektieve oordeel gevraagd werd. zo víerd

bijvoorbeeld de informatie over d.e samenstelling van het personeelsbe-

stand, het verzuim, wAo-intrede, aspekten van de ziektevretkontrole etce-

tera gevraagd aan de personeelsfunktionaris en die over de aard'van de or-

ganisatie, het produktieProces en het werk aan het produktiehoofd'

over de frekwentie van de verschillende kontakten met en over zieken
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bijvoorbeeld werd aan bel-den een oordeel gèvraagd, evenals over de aard
van hèt leiderschap, de frekwenÈiè van overleg in het bedrijf en de fy-
sieke werkomstandigheden.

Beharve het onderscheid naar funktiegebieden tussen de respondenten, werd

de ondervraginq per respondent gespliLst in een schriftèlijk deel door
middel van een van te voren Loegestuurde lijst en een intervie\"/ tijdens
het bezoek van dè onderaoeker aan heÈ bedrijf.
Bijna aIIe vragcn hadden een gesloten, gestandaardiseerde en gepreco-
deerde vorm.

5.2.2

De benaderlng van de bedrijven en de respondenten verliep volgens 6

stappen 3

Eerst ontving hèt bedrljf een brLef namèns het GAK, waarin aangekondigd
\"rordt, dat het NIPG kontakt zal opnemen in verband met een onderzoek
naar de achtergronden van zlekteverzuim, waarbl1 het GAK alleen ad.res_
sen etcètera ter beschikking heeft gesterd en verder geen bemoeienissen

mèt het onderzoek heeft.
Daarna verzond het NIPG aan de dlrektle van het bedriJf een brief waar-
ln het onderzoek werd besehrëven naar doel en inhoud en waarin verd.er om

medewerklng wordt gevraagd en al-s tegenprestatLe een verslag van de re-
surtaten in het vooruitzicht wordt gesterd. Dit heeft Lnmiddels voor een

deel van de bedrlJven op summierè wijze plaatsgevonden.
Het opnemen van kontakÈ werd aangekondlgd om de besrissJ.ng te vernemen.

Vervolgens werd telefonisch kontakt met de direkÈie van het bedrijf op-
qènomen over deername en de keuze van twee respondenten in gevar van toe-
§temming.,

Door midder van terefonisch kontakt met de respondenten werden dan af-
spraken voor een lnèerview gemaakt.

De respondenten lrerd daarna eèn bèvestiging van de afspraken toegestuurd
te zamen neÈ èen schriftelijke vragenrijst, die de respondent verzocht
werd van te voren in te vullen en aan de interviewer te overhandigen
biJ zijn bezoek.

Tijdens dit bèzoek werd met elke respondènt dè door hèm ingevulde
schrifteJ-ijke liJst doorgenonen, en eeR interviewliJst afgeÍ/rerkt.

Ps -!:rlg:r u9 -yet _ge _! eÈrr jyel -p! _re ep9l9:l!el
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Het veldwerk en de deelname5.3

De looptijd van het veldwerk was aanmerkelijk langer dan gewenst,

in totaal van iuni 1981 tot september 1982.

Dit werd veroorzaakt door een aantal faktoren die elkaar bJ.j de benade-

ring van een ruim aantal vestigingen versterkten'

In de eerste plaats Ieidde de qewenste steekProefsamenstellj"ng ertoe,

datvervanging van een vestiging die weigerde deel te nemen, pas kon

plaatsvinden nadat de weigering vaststond.

soms duurde het echter Lang, tot verscheidene maaRden, voor die beslis-

sing door een bedrijf was genomen. Deze vertraging werd in de hand ge-

werkt door vakantieperiodes, andere afwezj.gheid en een hoge werkbelas-

ting van de betreffende funktj.onarissen, zeker ook omdat deelname vaR

een bedrijf aan dergelijk onderzoek een zaak van ondergesehikt belang

bleek te zijn.
ln.de tweede plaats bleek dat sommige bedrijven die wel meededen, de be-

nodigde personeelsgegevens, die vanuit de vraagstelling aan vrij mini-

male eisen voldeden, toch speciaal voor dit «loel moesten samenstellen.

Dit Ieidde er soms toe dat de geqevens nog verstrekt moesten worden,

ver nadat de interviews aI achter de rug waren. Àan het elnd van de

veldwerkperiode moesten om dLe reden zelfs 2 bedrijven ult de kateqorie

Afdelingskas met 10 weken eigen koRtrole, buiten de analyses blijven.

Ten derde bleek de niet-deelname onder bedrijven dj.e nj.ët uit de NIPG-

verzuimstatistiek bekend ldaren, nogal groot (zoals uit tabeM zaL

blijken) .

Tenslotte begon aan het ej"nd van 1981 dle neergaande ekonomische konjunk-

tuur samengaand met reorganisatles, lnkrimping etcetcra, zich duidelljk

te uiten in aarzeling, uitstel en wej"gering aan het onderzoek deel te

nemen. Dit betekende dat een aantal ve§tigingen uit slecht besette poPu-

latiecellen na een aantal maanden opnieuw benaderd moesten '.torden zodra

het tijilgebrek in het beilrijf minder niJpencl wa§ geworden'

Een en ander resuLteerde in een deelnamepercentage aan het onderzoek van

72, da1 is verdeeid over de kontrole- en verzekeringsvormen zoals tabel

1t }aat zien.
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Tabel 11. Deelname van de bedrijven
de kontrolevormen; in tts

per verzekeringsvorm verdeeld over
van het aantal benaderde bedrijven

verzekeringsvorm kontrolevorm

rood
(10 weken zelf)

a1le

super
(geheel zelf)

qreel
(GAK)

Afdelingskas
Eigen- risicodracht
OmsIagIid

58r

742

67*

74*

74*
93t
78r

7l*
75*

67\,

a1le 66r 742 85t

De kategorie Afderingskassen met kontrole geheel door het GAK kent een

iluidelijk kreinere deername dan het gemidderde en de Afderingskassen
met de kontrole geheel in eigen beheer een grotere.
Dit verschil is bij de Eigenri-sicodragers niet terug te vinden, terwijl
de Oaslagleden een iets kleinere deelname te zien geven.
Bij nader inzien blijken de verschirlen vooral samen te hangen met het
wer of niet deelnemen van het bedrijf aan de Nrpc-verzuimstatistiek (ta-
bel 12). Gemiddeld blijkt B3t van de benaderde bedrijven die bekend wa-

Taber 12- Deelname van bedrijven die wer en niet bekend zijn uit deNrpc-verzur-mstatistiek verdeeld over de korabinaties van' verzekerings- en kontrorevorm in t-rs vanhet aantar bena-derde bedrijven

'122

kombinaties van
verzekerings-
en kontrole-
vorm

deelnamepercentage indien
wel of niet bekend via de
NIPG-verzuimstatistiek

we1 ni.et

aIle

AK-super

ÀK-rood

ÀK-geel

ER-super

ER-rood

ER-geeI

OL

92*
75r

100 r
73*

75t
100 r
78r

I 00r

73r

38r

86r

71r

64\
58*

93r

742

58s

78r

?4\

74\
67r

a1le 838 62* 72*
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ren uit de NIPc-statistlek deel te hebben genomen, tegen 62t van de on-

bekende. De grootste verschillen zijn te vinden bij de kategorieën AK-

qeeL, ER-geel en oL. Mogelijk is ln deze kategorieën de interesse voor

deelname aan de NlPc-statistiek kleiner. Van de 15 benaderde bedrijven

dÍe van verzekeringsvorm zijn gemuteerd deden 12 (= Bot) mee aan het on-

derzoek. De uiteindelijke gerealiseerde steekProef is weergegeven intabel

Tabel 13. Aantal deelnemende bedrijven per verzekeringsvorm verdeeld
over de kontrolevormenr

13.

verzeker ingsvorm rood super
(10 weken zelf) (geheel zelf)

alIegeel
(GÀK)

Àfdelingskas
Eigenrisico
OmsIag1id

13

l4
27

(15)

(1s)

( 30)

(1s)

(1s)

13

14

t4

12

(1s) 40 (4s)

(1s) 40 (4s)

27 (301

a1le 54 (60) 26 (301 27 (30) 107 (120)

t To"".r, haakjes de ten doel gestelde aantalle.n.

Het blijkt dat de bedoelde celvulling van 15 niet gehaald is. Tegen het

eind van het veldr*erk moest worden besloten dit streefgetal te laten

vallen en terug te brengen tot 14, terwijl tenslotte door kombinaties

van redenen hierboven genoemd in een aantal cellen ook dit getal nj.et

kon worden gehaald.

De spreiding van de vestigingen over de grootteklassen per ce1 bleef

echter bevredigend (tabe1 14).

Tabel 14. Verdeling-van de vestigingen per steekProefcel over de groot-
teklassenl

konblnaties van grootteklasse in velzekerde mensjaren
verzekerings- en totaal
kontrolevom l4Oj199 2OO-299 300-499 500-699 700-999

ÀX-super

Àl(-rmd
ÀX-geel

ER-super

ER-rood

ER-9€e1

ot

3 (3) 2 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (3)

2. (3) 2 (3) 3 (3) 4 (3) 3 (3)

3 (3) 2 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (3)

3 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (3) 3 (3)

3 (3) 3 (3) 4 (3) 3 (3) 1 (3)

3 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (3) 3 (3)

5 (6) 6 (6) 7 (6t 4 (6) s (6)

l3 (1s)

r4 (1s)

13 (15)

14 (1s)

12 (15)

14 (15)

27 (30)

totaal 20 t24l 21 Q4\ 26 l24l 2t (241 19 (24) 107 (120)

I Tossen haakjes het aantal in de steekproef gewenste bedrijven.
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Dit betekent dat de verschillen in grootte van de bedrijven de te trek-
ken konklusies over de verschill-en in verzuimpercentage en WAo-intrede

tussen de verzekeringsvorm en de kontrol-evorm niet kunnen verstoren.
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VERSCHIL IN ZIEKTEVERZUIM EN WAO-INTREDE TUSSEN DE VER-

ZEKERINGSVORMEN, DE TOETSING VAN DE EERSTE DEELVRAAG

6.r

6.t.1 9: -pe!gl r -z ]98!9Y:r zY r[!1!9!

In het voorgaande werd vermeld dat de verzuimgegevens voor een deel van

de bedrijven ontleend zijn aan de NIPc-verzuimstatistiek en voor de rest
rechtstreeks d.oor de bedrijven werden geleverd. De WAO-gegevens waren in

aIIe gevallen direkt afkonstig van de bedrijven,
Zoals werd vermoed kon er niet over gesplitste verzuimgegevens over ver-
zuimduurklassen en leeftijdskategorieèn beschikt worden, aangezien deze

ten behoeve van de GAK-administratie door Afdelingskassen en Eigenris.ico-

dragers niet wordén gemaakt en deze die gegevens zelden voor eigen ge-

bruik samenstellen.

De vragenlijsten h,aren er op gericht de meest qebruikelijke verzuimmaten,

verzuimpercentage, -frekwentie en gemiddelde duur per verzuimgeval te
verzamelen over aIIe mannelijke werknemers, de mannelijke produktiei,rerk-

nemers en de mannelijke niet-produktiewerknemers. Aangezien de ervaring

leert dat slechts weinig bedrijven een -- voor onderzoeksdoeleinden -
voldoende groot aantal vrouwen in dj-enst hebben, werd van hen alleen
het verzuimpercentage verzameld. ook nu bleken slechts enkele bedrijven
meer dan enkele tientallen vrourren in dienst te hebben over r{rie veelal
geen verzuimgegevens werden berekend. Zelfs als dit wel zo \^ras zouden

de aantallen vrouwen te klein zijn geweest om over voldoende in de tijd
stabiele gegevens te kunnen beschikken. De analyses zijn dan ook alleen
over verzuimgegevens van mannen uitgevoerd.
Aangezien de vraagstelling zich richt op de invloed van de verzekerings-

vorm en het beleid op het verzuimpercentage, dat op zijn beurt de keuze

van de verzekeringsvorm kan beinvloeden, Iag het in eerste aanleg voor

de hand het verzuimpercentage over aIIe mannen te nemen. Mogelijk zou

aansluitend op de belangrijkste literatuur (Philipsen, 1969, Dijkstra,
1977 en Ris, 1978) het verzuim van het mannelijk produktiepersoneel

beter te verklaren zijn geweest, maar tegen deze keuze pleiten in dit
geval twee argumenten.

Ten eerste is hetaannemelijk dat de invloed van de verzekeringsvorm en

Beschrijving van de ziekteverzuim- en wAO-intrede - maten
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het beleid op het hele personeel werkt en ten t\"reede waren de verzuimper-

centages over het produktiepersoneetr in te weinig gevallen bekend.

Wel is als aanwulling op de analyses op de verzuimpercentages van alle
107 vestigingen, elke analyse ook gepleegd op de 77 gevallen, waarvan

de verzuimfrekwentie en de gerniddelde verzuimduur per geval ook bekend

zijn.
wat de VíAO-qegevens betreft zijn voor de analyse van de deelvraagstel-

ling, die in dit hoofdstuk aan de orde is, namelijk verschillen in ver-

zuim en !ÍAO tussen de verzekeringsvormen, twee maten gebruikt: het WAO-

intredepromillage (dit is het aantal wAo-intredes per 1000 werknemers)

over het totale personeel en over het produktiepersoneel. Deze beide

cijfers konden a1le bedrijven gesplitst leveren.

Voor de analyses in hoofdstuk B en 9 zL)n echter alleen de cijfers van

het produkÈiepersoneel gebruikt. De vraagstelling eist niet zoals bij het
verzuimpercentage het qebruik van de cijfers over het totale personeel,
ter!'rijl verder de cijfers over het produktiepersoneel iets Beer verschil-
Ien tussen de verzekerings- en kontrolevorm laten zien, zoals in para-
graaf 6.3. zal blijken. De korrelatie tussen de beide maten is overigens
zeer hoog, namelijk 0.62.

Tenslotte zij vermeld dat alle maten uit de gegevens over het jaar 1980

zijn berekend. Over voorgaande jaren ontbraken steeds in enkele gevallen

gegevens.

6-t.2

In tabel 15 zijn enkele kenmerken van de verdelingen van de gebruikte

maten weergegeven.

De kenmerken wijken niet belangrj-jk af van r4ratanderenhebben gevonden.

víat betreft het verzuim niet, vergeleken met Philipsen (1969), Dijkstra
(1977) en Ris (1978). Wat betreft de qemiddelde VíAO-intrede bestaan geen

grote afwijkingen vergeleken met Kruidenier (1980 en 1982), zij het dat

het hier gevonden cijfer iets hoger ligt. Wat betreft de t{Ao-intrede

bestaat geen vergelijkingsmateriaal voor de variatiebreedte en de

standaarddeviatie. De hoge waarden van beide kenmerken zijn wel op-

vallend. Een en ander betekent dat de maten bruikbaar zijn voor de

nultivariate korrelatie- en regressie-analyses, zoals in hoofdstuk 8

en 9 is beschreven.

EnkeIe statistische kenmerken van de maten
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?abel 15. De variatiebreedte, het gemiddelde en de standaarddeviatie
van de drie gebruikte verzui-mlÍlaten en het WAO-intredefre-
kwentie o,/oo blj produktiepersoneel bí) 77 respektievelijk
107 bedrijven

variatie- standaardqem].ddelde
ixeedte - clevl-aÈre

n = 107

verzuimperc entage 4,1 - 17 ,'7 915

24,8

Z to

20,5WAO-intredefrekwentie 0 - 80,1
per'1000 produktie-
werknemers

n=77
verzuimpercentagie

verzuimfrekwentie
per 100 man

gemiddelde verzuim- 8,4 - 31 ,O
duur per geval

WAo-intredefrekwentie 0 - 80,1
per 1000 produktie-
werknemers

4,1 - 17 ,7

113 - 375

915

2OO,6

t7 ,1

24,6

219

49,6

5r0

2L,O

Tabel 16 geeft een overzicht van de korrelaties tussen de 4 maten.

Tabel 16. De korrelaties tussen de drie gebruikte verzuimmaten en het
wAo-intredefrekwentie o/oo bLi 77 bedrijven

maat
verzuim- verzuim- gemiddelde duur wÀO-intrede

percenÈage frekwentl-e per geval frekwentie

verzuimpercenÈage

verzuimfrekwentle .5147 (p = .000)
per 10O mn
gemiddelde verzuim- .6542 (p =.OOO) -.2836 (p=.005)
duur per geval

ViAo-intredefrekwentie .1972 (p =.043I)-.1923 (p= .043) .4018 (p= .000)
per lO0O produktie-
werknemers

f, Berekend over a1le 107 vestigingen zijn deze beide
waarden respektievelijk .1993 en (p = -O2O).



-42-

Wat betreft de verzuimmaten verschillen ook hier de waarden niet van d.e

bevindingen van anderen.

Vergelijkbare korrelaties tussen verzuiÍmaten en een WAo-intredefrekwen-

tie zijn niet voorhanden.

6.2 Verzekerinqsvorm, kontrolevorm en ziekteverzuimpercen-
+ 5 ^ÀLsYu

Bedrijven die Omslaglid zijn worden qekenmerkt door een gemiddeld hoger

zj-ekteverzuimpercentage (11,01ts) dan bedrijven met een Afdelingskas
(9,23%) en bedrijven die Eigenrisicodrager zijn (8,86%) (tabe1 17).

Tabel 17. Gemiddetde verzuimpercentages van mannen over 1980 van de
kombinaties van verzekeringsvorm en kontrolevorml

kontrolevorm

verzekeringsvorm geheel GAK 10 weken ze1f, geheel zelf totaal
(geel) daarna cAK (super)

(rood)

Afdelingskas (AK) 9,62 (I3) 8,83 (14) 9,25 (13) 9,23 ( 40)

Eigenrlsicodracht (ER) 8,94 (14) 7,53 (L2) 9,92 (14\ 8,86 ( 40)

omslaglid (OL) 77,01 (27) 71,01 ( 2'l)

Totaal to,74 (54) 8,23 (26) 9,60 (27) 9,54 (LOt)

I d. p-*...den van de variantie-analyses zijn respektievelijk:
3 verzekeringsvormen 0,0055
3 verzekeringsvormen, indien kontrole qeel O,0844
AK + ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus OL, indien kontrole geel
ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole rood
AK versus ER, indien kontrole super
3 kontrolevormen, indien AK
3 kontrolevormen, indien ER

0,0315
o,L277
o,0466
0,5708
o ,1267
0,5357
0,5953
0,1'187

Deze relatie kan alleen getoeLst worden voor bedrijven die dè verzuimkon-

trole geheel laten uitvoeren door het GAK. Ten aanzien van het verzuim-
percentage zijn geen signifikante verschillen tussen de drie kontrole-
vormen gevonden (als grens voor signifikantie is steeds p=.10 genomen).
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Bezien we deze gegevens meer in detail dan is de konklusie dat OL/GAK*

bedrijven gemiddeld een si-gnifikant hoger verzuimpercentage hebben dan

AK + ER/geel-bedrijven en dan ER/geel-bedrijven. Het verschil tussen

Ol/geel-bedrijven en AK/geel-bedrijven is net niet signifikant (p =

O,1271). Dit verschil is wel signifikant (p = 0,0269) in de substeek-

proef van 77 bedrijven. Zie voor meer details de voetnoot van tabel 17.

6.3 Verzekerinqsvorm, kontrolevorm en trrIAO-intrede

De samenhangen zijn onderzocht voor twee kategorieën personeel: produk-

tiepersoneel en het totale personeelsbestand van de 107 bedrijven.

6.3.t !rgqyE!19P9r99!99!

Tussen verzekeringsvorm en WAo-intredepromillaqe is geen signifikant ver-

band gTevonden. In feite is geen van de mogelijke verschillen zodanig dat

er een serieuze betekenis aan toegekend mag worden (tabe1 18).

Tabel 18. Gemiddeld WAo-intredepromillage onder het produktieperso-
neel van de kombinaËies van verzekeringsvorm en kontrole-
vorm over 19801

kontrolevorm

verzekeringsvorm geheel GAK 10 weken zelf, geheel zelf totaal
(geel) daarna GAK (super)

(rood)

Afdelinsskas (AK) 20,55 (13) 18,36 (14) 23,74 (13) 20,83 ( 40)

Eigenrisicodracht (ER) 26,13 (14) 16,73 (I2) 33,86 (14) 25,83 ( 40)

omslaqfid (oL) 28,98 127) 28,98 ( 21)

Totaal 26,2t (54) t7 ,33 (26) 28,99 (21) 24,75 (10'7)

l de p-waarden.van de variantie-analyses zijn respektievelijk:
3 verzekeringsvormen 0,2585
3 verzekeringsvormen, indien kontrole geel O,4'792
AK + ER versus OL, indien kontrole geel O,32LB
AK versus OL, indien kontrole geel
ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole rood
AK versus ER, indien kontrole super
3 kontrolevormen, indien ÀK
3 kontrolevormen, indien ER

o,23tB
0,6699
o,4906
o,742O
0,26L3
0,7803
o,1772
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Slechts in bedrijven die zelf de ziekteverzuimkontrole volledig verzor-
gen en tevens Eigenrisicodrager zijn (ER/super) is de WAO-intrede iets
hoger dan bij bedrijven die Eigenrisicodrager zijn en de kontrole na 10

weken door het cAK laten uitvoeren (ER/rood). De promillages zí)n EP./

super (33 ,860/oo) en ER/rood (16,13o/oo). oe verschillen zijn echter net

niet signifikant (p = O,l!72) .

6.3-2 TotaaI personeelsbestand

Ook voor het totale personeelsbestand zijn geen signifikante verschill-en
tussen verzekerj-ngrsvormen en tussen kontrofevormen gevonden ten aanzien

van het hlAO-intredepromillage (tabel 19).

Tabel 19. Gemiddeld WAO-intredepromillage onder alfe werknemers over
1980 van de kombinaties van verzekeringsvorm en kontrolevorml

kontrolevorm
verzekeringsvorm geheel cAK 10 weken zelf, geheel zelf totaal

(geel) daarna GAK (super)
(rood)

Afdelingskas (AK) 16,00 (13) 19,41 (14) 18,64 (t3) 18,05 ( 40)

Eigenrisicodracht (ER) 14,83 (14) 13,61 (L2) 19,49 (14) 16,09 ( 40)

omslaglid (oL) 17,55 (27) 11,56 ( 27)

Totaal 16,47 (54) 16,73 (26) 79,08 127) 17,t9 (tO7)

1 de p-waarden van de variantie-analyses zijn respektievelijk:
3 verzekeringsvormen 0,6969
3 verzekeringsvormen, indien kontrole geel 0,7165
AK + ER versus OL, indien kontrole geel 0,4437
AK versus OL, indien kontrole geel
ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole rood
AK versus ER, indien kontrole super
3 kontrolevormen, indien AK
3 kontrolevormen, indien ER

o,6649
0,4310
o,7656
o,2294
o,e240
0,6895
0,3320

zelfs het ogenschijnlijk forse verschil tussen ax/rood (lg,4l o/oo) en nn,/

rood (13 ,6lo/oo) is niet signj-fikant @= O.2294) ,
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6.4 verzekeringsvorm, kontrolevorm en ziekteverzuimfrekwenti.e

De hoogste ziekteverzuimfrekwentie treffen \^/e aan bij de omslagleden (ge-

middeld 233,1 meldingen per 100 werknemers), de laagste bij de Eigenrisi-

codragers (188,5 meldingen per 100 werknemers). De verschillen zijn sta-

tistisch signifikant (tabe1 20).

Tabel 20. Gemiddefde verzuimfrekwentie per 100 mannen over.1980 van de
kombinaties van verzekeringsvorm en kontrolevorm'

kontrolevorrn

verzekeringsvorm geheel GAK 10 weken zelf, qeheel zelf totaal
(geel) daarna GAK (suPer)

(rood)

Afdelingskas (AK) 189,3 (10) 792,7 ( 9) 2O2,7 (13) 195,7 (32)

Eigenrisicodracht (ER) 19O,9 (12) 184,1 (10) 190,1 ( 9) 188,5 (31)

ornslaglid (OL) 233,t (14) - 233,1 (14)

Totaal 206,9 (36) 188,2 (19) 197,5 \22) 199,6 (71)

t d" p-*u.u.tden van devariantieanalyses zijn resp"ktieve t

3 verzekeringsvormen 0,0148
3 verzekeringsvormen, indien kontrole geel 0,0887
AK + ER versus OL, indien kontrole geel 0,0266
AK versus OL, indien kontrole geel
ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole rood
AK versus ER, indien kontrole super
3 kontrolevormen, indien AK

3 kontrolevormen, indien ER

o,0447
0,0750
o,9487
0 , 7180
o,3844
0,7530
o,3844

Letten we alleen op de bedrijven die geheel door het GAK worden gekontro-

leerd (geel) dan blijken de ornslaqleden steeds de hoogste verzuimfrekwen-

ties te hebben in vergelijking met AK + ER, en ook met ÀK en ER afzonder-

lijk. Afdelingskassen verschillen onder geen enkele voorwaalde signifi-

kant van Eigenrisicodragers.

De verschillen tussen de drie kontrolevormen zijn niet signifikant, noch

onder de konditle van AK, noch onder die van ER.
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6.5 Verzekeringsvorm, kontrolevorm en gTemiddelde ziekte-
verzuimduur

Noch de verzekeringsvormen, noch d.e kontrolevorm verschillen onderling
signifikant ten aanzien van de gemiddelde ziekteverzuimduur (tabel 21).

Tabel 21. GemÍddelde verzuimduur per geval van arle mannen over 1980 van
de kombinaties van verzekeringsvorm en kontrolevormtr

kontrolevorm
verzekeringsvorm geheer cAK 10 weken zerf, geheer zelf totaal_

(gee1) daarna GAK (super)
(rood)

Àfdelingskas (AK) 18,0 (10) t7,l ( g) 17,0 (13) t7,3 (32)
Eigenrisicodracht (ER) t7,5 (I2) 15,8 (10) 19,1 ( 9) t-l,4 (3I)
omslaglid (OL) 79,7 (t4) - 10 I tl A\L ) , L \ Lr I

Totaal lB,2 (36) 16,4 (r9) 17,9 (221 17,7 (77)
t de p-waarden van de variantie-analyses zijn respektievel :

3 verzekeringsvormen o,4996
3 verzekeringsvormen, indien kontrole geel O,741O
AK + ER versus OL, indien kontrole geel 0,4518
AK versus OL, indien kontroJ_e geel
ER versus OL, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole geel
AK versus ER, indien kontrole rood
AK versus ER, indien kontrole super
3 kontrolevormen, indien AK
3 kontrolevormen, j-ndien ER

o,5645
o,4911
0,8466
0,55 16
0 ,3 196
0,8353
0,5086

Evenmin zijn er bijzondere kombinaties van verzekeringsvorm en kontrole-
vorm die signifikant verschilren van and.ere kategorieén bedrijven.

6.6 Konkfusies

Wat betreft de toetsing van de eerste deelvraag (paragraaf 4.3) moet
gekonkludeerd worden dat de hypothese dat omslagleden een hoger verzuim-
percentage hebben dan Afdelingskas- en Eigenrisicobedrijven, overeenkomt
met de bevÍndingen. De beide laatste kategorieën verschirlen onderling
nÍet.
lvat betreft de wAo-intrede zijn er geen signifikante verschil-Ien te kon-
stateren tussen de verzekeringsvormen.
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7. DE INVLOED VAN HET VERZUIMPERCENTAGE OP DE VERZEKERTNGS-

VORM

7.7 Belemmeringen tegen mutatie van verzekeringsvorm

In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde of en in hoeverre de hoogte van

het verzuimpercentage de verzekeringsvorm bepaalt. rmmers als dit geheel

of in sterke mate zo is, dan is het antwoord op de tweede deelvraag-

stelling, te weten wat zijn de achtergronden van het hogere verzuim-

percentage bij Omslagleden, bekend en is verder zoeken naar andere

achtergronden dan het verzuimpercentage zelfs overbodj-g (vergelijk pa-

ragraaf 4.2.5.
Nu is in het voorgaande op goede gronden beredeneerd dat het verzuimper-

centagie waarschijnlijk niet de enige determinant van de verzekeringsvorm

kan zijn, maar het is wel zaak de gestelde vraag nader te onderzoeken-

Zoals naar voren werd qebracht in paragraaÍ.5.1-2 kan de analyse van de

invloed van het verzuimpercentage bij gebrek aan voldoende feitelijke
mutaties niet zo grondig aangepakt trorden als wenselijk is. Er moet voor-

namelijk op k$ralitatieve gronden een redenerinq opgezet worden, zij het

dat er toch we1 enkele kwantitatieve gegevens voorhanden zijn-
In het kort zullen de argumenten die met de overgang van de ene naar de

andere verzekeringsvorm te maken hebben (zie paragraaf 2.1 en 4.2) hier
herhaald worden, waarbij zoveel als mogelijk is gegevens uit het onder-

zoek vermeld worden.

Het uitgangspunt is dat een mutatie tot Aker financieel aantrekkelijk
is, a1s de kosten van het omslaglidmaatschap hoger zijn dan van het Aker-

zijn en omgekeerd. Gegevens omtrent de kosten van de verzekeringsvorm

zijn echter niet verzameld, maar deze word.en hier benaderd door het ver-

zui,mpercentagè. of de hoogte van het verzuim verband houalt met het wef

of niet muteren en met de aard van de mutaties komt later in dit hoofd-

stuk aan de orde.

De volgende drempels tegen muteren kunnen genoemd worden.

AIs een Aker Omslaglid wil worden om reden van een hoog verzui-m, is dit

Iegitiem, maar als hetzelfde bedrijf weer Aker wil worden, zal de bedrijfs-

verenigring ond.erzoeken of de motieven op winstbejag berusten. In dit onder-

zoek werd één bedrijf gevonden dat binnen enkele jaren muteerde van Eigen-

risicodraqer naar omslaglid en weer terug.
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Voor een mutatie van Omslaglid naar Aker worden financiële ej-sen aan het

bedrijf gestel-d om de uitkeringen te waarborgen en worden mede daarom ei-

sen aan de omvang van het bedrijf qesteld. WiI het bedrijf een Afdelings-

kas stichten, dan moet het personeel met de vorming instemmen volgens de

organisatj-e\4ret Sociale Verzekering. Volgens dezelfde wet hoeft het perso-

neel echter niet in tè stemmen met de opheffing van de kas.

Verder is een belemmering dat het bedrijf, respektievelijk de Afdelings-
kas een administratief apparaat moet opbouwen. Bij de mutatie van Aker

naar Omslaglid geldt dit argr.nnent natuurlijk in omgekeerde richting.
In het geval dat de potentië}e Àker de kontrole zelf geheel of gedeelte-

lijk wiI gaan uitvoeren, moet hij een ziektewetkontrole-apparaat opbouwen.

Bij mutatie in omgekeerde richtinq moet dit weer afgebroken worden, het-
geen bedrijven kunnen betreuren door het verlies aan greep dat men door

de eigen kontrole op het verzuim meent te hebben. ïn feite werd in het

onderzoek bij een feitelijke of overwogen mutatie van kontrolevorm dit

argument ook in enkele gevallen gehanteerd; ook kwam trouwens voor dat

bredrijven kontrole door het GAK verkozen boven eigen kontrole.

7.2 AantaI en soort van de feitelijke €n overwogen mutaties

Zoals in paragraaf 5.1.2 is beschreven, werden in de 6 bedrijfsvereni-
gingen in de geschikte grootteklassen 17 mutaties aangetroffen. Daarnaast

bleek een aantal bedrijven een mutatie te over\^regen of te hebben overwo-

gen (zie tabel 22).

Het aantal feitelijke mutaties is zowel absoluut al-s relatief bij omslag-

Ieden kleiner dan bij AK- en ER-bedrijven, respektievelijk 1,3? tegen

8,9% en 4,1%- Hei. aantal mutaties naar omslaglid is ongeveer twee keer

zo groot als het aantal mutaties naar Aker.

AIs dit een tendens weergieeft zal het aantal Akers voorlopig blijven af-

nemen, bij Afdelingskassen het snelst. De tendens wordt wellicht mede

veroorzaakt doordat onder een aantal omslagleden het begrip verzekeríngs-

vorm onbekend was.

Het deel van de bedrijven in de steekproef dat over\^/ogen heeft te muteren,

is naar verhouding veel groter dan het deel in de populatie dat feitelijk

is gemuteerd.

In tabel 23 z:-)n d.e over\,rogen mutaties per verzekeringsvorm uitgesplitst.
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De aantallen overwogen mutaties in de verzekeringsvorm sinds
1978 (in de steekproef van .107 vestigingen) en het aantal ge-
vonden mutaties in de periodé van 797A t/fi 1980 (in de deel-
populatie waaruit de steekproef is qetrokken) uit-gesplítst
naar de aard van de mutatie

aard mutatie van
ver zeke r ingsvorm

de mutaties van

overwogen sinds
19781

verzeker ingsvorm

aangetroffen van
7978 L/n 19802

02

3

OL+AT

OL+ER

subtotaal 5 (2'7) s (384)

( 79)

(121)

7

5

4

l
AK+OL

ER+OL

subtotaal 11 (80) t2 (200)

ER+AK

totaal 18 (107) 17 (s84)

Tussen haakjes

Tussen haakjes

aantal bedrijven in
aantal bedrijven in

steekproef
populatie

(volgens tabel 13)

(volgens tabel 10).

de

de

het

het

Tabel 23. Aantal bedrijven dat sinds
sloot van verzekeringsvorm
drie verzekeringsvormen

1978 aL dan niet overwoog of be-
te muteren uitgesplitst over de

overweging en beslissing
I,rat betreft mutatie van
verzekeringsvorm sinds 1978

verzeke r ingsvo rm

AK ER totaal

besloten tot wijziging per
1/1/1982

wijziginq wordt overwogen;
het besluit hangt nog

is overwogen, maar besloten
niet te wijzigen
niet gewijzigd en niet
overwogen

2(

3 ( 11)

22 ( 82)

1(

0

4 ( 10)

3s ( 87)

0

8 ( 20)

32 ( 80)

1s ( 14)

89 ( 83)

3)

2)7)

1(

2(

1)

totaal 21 (t]o) 40 (100) 40 (100) 107 (100)

Hieruit blijkt dat het aantal- overwogen mutaties naar verhouding van het

aantal bedrijven tussen de verzekeringsvormen niet duidelijk verschilt.
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Philipsen (1969) stelde dat de verzekeringsvorm niet voor een belangrijk

deel van de hoogte van het verzuimpercentage kon afhangen, omdat er Akers

met een verhoudingsgewÍjs hoog en omslagleden met een verhoudingsgewijs

Iaag verzuimpercentage voorkwamen. Dit argument gefdt nu nog steeds (zie

tabel 24).

Tabel 24. Gemiddelde verzuimpercentages, variatiebreedte en standaard-
deviatie per verzekeringsvorm over 1980

verzeker ing svorm
standaard-

gemiddelde variatiebreedte deviatie

Afdelingskas (AK) n = 40 9,23 4,1 - 72,9 1,99

Eigenrisicodracht (ER) n = 40 8,86 4,9 - 7'7 ,1 3 ,28

omslaglid (oL) n = 27 11 ,01 5 ,'7 - 74 ,7 2,16

weliswaar is het gerniddelde hrij omslagleden hoger (vergelijk paragraaf

6.2\, maar de verdelingen overlappen elkaar voor een zeer groot deel'

Aan de hand van tabel 25 kan beoordeeld worden of het verzuimpercentage

een rol kan hebben gespeeld bij de 12 mutaties die onderzocht zijn en

bij de overwogen mutaties in de steekproef-

TabeI 25. Gemlddelde verzuimpercentages in 1971 en 1980 van bedrijven
die overwogen of besloten van verzekeringsvorm te muteren
vanaf 19781

overweging en beslissing aard mutatle
wat betreft mutatie van OL naar ER AKER naar OL

verzekeringsvorm sinds 1978 19ll 1980 79-1'7 1980

overwogen, maar
besloten niet te
wij zigen

overwogen, beslissing
hangt nog

gemuteerd

rr ,4'7 (3\ 17 ,63 9,79 ( 10 ) 10 , 1 9

10,55 (2) 9,60

6,03 (4) 5,5s 11,33 (B) 12,53

I Tussen haakjes het aantal bedrijven, waarvan de verzuimpercentage
over 19'77 en 1980 bekend was en (exclusief 1) overwogen mutatie
VAN AK EN ER.
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Het blijkt dat mutaties van OL en ER voorkomen onder Omslagleden Ín 1980

al-s het verzuimpercentage extïeem laag .is; lager dan voorkomt onder de

niet-mutanten. Mutaties van Aker naar oL komen voor als het verzuimper-

centage in 1980 naar verhouding hoog ls, maar minder extreem als bij de

hoogste Omsl-agleden het geval is. Met andere woorden: de hoogste Akers

blijven Akers; ook de overhrogen mutaties zijn nlet gekoppeld aan de hoog-

ste verzuimpercentages. De overwogen mutaties bij Omslagleden berusten

op vrij hoge verzuimpercentages; het is niet goed duidelijk waarom. Uit
het veldwerk bestaat de indruk dat dit berust op onbekendheid met het

alternatief Aker. Toen deze Omslagleden het alternatief leerden ken-

nen, hebben ze zi-ch wellicht meteen afgevraagd of het Akerschap voor

hen goedkoper zou zijn zonder zich hun hoge verzuimpercentage tè ïea-

liseren. Van een serieus overlrogen keuze is dan ook nauwelijks sprake

en het is dan ook niet te ver$ronderen dat deze bedrijven besloten niet
tot wijziging over te gaan. À1s gelet klordt op de motieven die werden

gegeven voor de feitelijke of overwogen mutaties, dan gold daarbij, op

twee gevallen na, het motief van het hoge of lage verzuimpercentage al

naar gelang de aard van de mutatie. In één geval werd daarbij nog het

argument genoemd van de afname van het aantal verzekerden, hlaardoor te
sterke schommelingen in het verzuim de kontinuiËeit van de uitkeringen
kan schaden. In één geval werd de mutatie verplicht door een overeen-

komst tussen de partners bij de heroprichting van een bedrijf uit de

failliete boedel; in één geval wilden de vakbonden de Afdelingskas opge-

heven zien. Een aantaf mafen ook werd de wens tot eigen kontrole a1s bij-
komend argunent gebruikt.

AIs toch werd besloten een overwogen mutatie niet door te laten gaan,

werden de vofgende argumenten genoemd:

- geen financieel voordeel

- eigen kontrole qe$renst

(9 maal)

(2 maal)

- eigen kontrol-e niet gerlrenst/onhaalbaar(2 maal)

- wel goedkoper, maar niet genoeg (1 maal)

- nog 1 jaar de ontwikkeli-ng aanzien (1 maal)

Tot slot moet nog vermeld worden dat er geen verband is tussen het fei-
telijk of overwogen muteren en een toename van het verzuj-mrisico door de

groei van personeelskategorieën die een hoger verzuimpercentage hebben.

De invloed van andere faktoren is verder niet te achterhalen. Nader on-

derzocht zou moeten worden of bijvoorbeeld de verslechterende ekonomi-

sche positi.e van bedrijven mutatie stimuleert.
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stelling is. D€se verkenning zal in de hoofdstukken I t,/m 1Ó heschreven

wofden.
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DE ONAFHANKELIJKE VARTABELEN EN DE METHODE BIJ DE VER-

KENNING VAN DE Th}EEDE DEELVRÀÀG

o.1 rnJ-eiding

De tweede deelvraagstelling (volgens paragraaf 4.3) is erop gericht de

bijdrage door de verzekeri.ngsvorm aan de verschilfen in verzuim en !'1AO-

intrede te onderscheiden van de bijdrage door het beleid dat bedrijven

voeren met het oog op verzuim en WAO-intrede.

Dit betekent dat de samenhang van het verzuim respektievelijk de WAO-

intrede met de autonome variabelen gescheiden moet worden rzan de samen-

hang met de verzekeringsvorm en de befeidsvariabelen. Dat vereist ten

eerste een indeling van de variabelen in autonome en in beleidsvariabe-
len, beschreven in paragïaaf B.2. Ten tweede moet geanalyseerd worden

of beide groepen een afzonderlijke bijdrage leveren aan de verschillen

in verzuim en !ÍAo-intrede. Om dit doel te bereiken is een methode 9e-

vo.l-gd met 5 stappen, beschreven in paragraaf 8"3. De analyses z,e1-f zi)n

in de hoofdstukken 9 en 10 beschreven.

B-2 De negen groepen_onafhankeli,jke_variab_e1en

Voor de analyses is uitgegaan van een negental groepen onafhankeliike

variabelen die aspekten zi)n van:

I dezlekteverzuimkontrole;
II een ziekteverzuim- en !ÍAo-beleid;

III de kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbefeld;
IV het personeel-sbeleid en -beheer;

V de horizontal-e en vertikale relaties;
VI personeelskenmerken;

VI I organi satie-opbouwkenmerken ;

Vïfï de technologie en aard van het werk;

Ix de ekonomische situatie van het bedrijf.
De groepen ï t/m III zijn in dit onderzoek de beleidsvariabelen, de ove-

rige zes groepen de autonome.

De variabelen zijn in bijlage 2 op beknopte wijze beschreven. In een

aparte publikatie zal op de keuze, de validiteit en betrouwbaarheid er-
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van nader worden ingegaan. Gebruik is gemaakt van onderzoek naar de ach-

tergrondsfaktoren van verschitlen in verzuim tussen bedrijven zoals

philipsen (7969), Draaisma et aI. (1916t, Dijkstra (1911), Draaisma &

Smulders (1978), Ris (1978), Smuld.ers (1980), Prins (1980) en Smulders

(nog te verschijnen). Wat betreft verschillen in WAo-intrede ziin De Jong

et aI. (1981) en Wiersma (1980) als voornaamste te noemen.

De beleidsvariabelen worden overigens aLle in hoofdstuk 9 besproken, aIs

hun verband met verzuim en WAO-intrede aan de orde is.
Eén variabele, die zeker belangrijk is en die niet ln de analyses kon wor-

den opgenomen, moet reeds hier genoemd worden; het is de termiin waarop

de medische ziektewetkontrole de eerste keer in de loop van een verzuim

wordt uitgevoerd. Dit gegeven was in 38 gevallen bij het bedrijf onbekend.

In bijna aIIe qevallen waren dit omslagleden, waarbij de kontrole per de-

finitie door het GAK wordt gedaan, of A.l<ers waarbij ook de kontrole geheel

bij het GAK liqt.
wat de keuze bij de indeling van beleids- en autonome variabelen betreft,

moeten een aantal opmerkingen gemaakt worden.

Deze'autonome'variabelen zijn in dit onderzoek zo genoemd, omdat ze de

hoogte van het verzuimpercentage voor een deel bepalen zonder dat ze vat-

baar zijn voor beleid (vergelijk paragraaf 4.2.8). Nu is het trekken van

een grens tussen beleids- en autonome variabelen een beslissing die te

betwisten valt. In beginsel is het zelfs zo, dat geen enkel kenmerk van

een bedrijf, dat mede bepalend is voor de hoogte van het verzuim, op geen

enkele manier voor beleid vatbaar is. In uiterste vorm is immers het laten

voortbestaan of sluiten van een bedrijf een beslissing die gevolqen heeft

voor het verzuim in dat bedrijf. Een minder extreem voorbeeld wordt gevormd

door de fysieke werkomstandigheden. Deze zl)^ heel duidelijk van invloed

op het verzuim en bovendien vaak onderwerp.van beleid, óók in het bljzonder

als dit gerlcht is op verzuim. Toch is deze variabele niet als beleidsva-

riabele opgenomen, evenals bijvoorbeeld een variabele als de frekwentj-e van

individueel overlegT tussen baas en uitvoerende.

De reden is, dat dergelijke variabelen niet in elk bedrijf herkend worden

als faktoren die het verzuim beÍnvloeden.

Bij de variabelen die hier als beleidsvariabelen zijn opgenomen, is dit
zeker wel- het geval. Dat geldt voor de eerstgenoemde groep met aspekten

van de ziekteverzuimkontrole heel duj-delijk, en ook voor de tvTeede groep,

enkele aspekten van een ziekteverzuim- en WAO-be1eid. De derde groep, as-

pekten van de kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbeleid, is
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niet uitstuitend gericht op verzuim, maar het zal duidelijk zijn dat deze

beleidsaspekten weI rechtstreeks in verband zijn te brengen met verzuim.

In het bijzonder kunnen zí1 de noodzaak en behoefte tot verzuím beinvloe-
den.

De stappen van de method.e ter verkenning van de tweede

dee Ivraag

verkenning van de tweede deelvraag is langs vijf stappen verlopen:

In elke groep variabelen, aangevuld met de verzekeringsvorm, is

nagegaan welke variabelen verbanden te zien geven met de verzuim-

maten en WAo-intredë. Daarbij zal telkens apart aandacht besteed

worden aan het verzuimpercentage en de WAo-intrede en worden de

verzuimfrekwentie en de gemidd.elde verzuimduur per geval besproken,

voor zover dit gewenst is voor de interpretatie van de gevonden sa-

menhangen met het verzuimpercentage*.

Per groep zijn de variabelen weggelaten die met geen enkele van de

vier afhankelijke maten een duiclelijk verband te zien gaven.

De stappen ! en 2 zijn voor de beleidsvariabelen in paragraaf 9-1

tot en met 9.3 beschreven.

De selektie van de autonome variabelen wordt niet apart behandeld.

Immeïs deze zí)n zoals hierboven werd gezeqd, slechts hulpmiddel

om de bijdrage van de beleidsvariabefen te kunnen afzonderen-

De zo overgebleven variabelen zijn in één analyse samengebracht

om na te gaan welke ook dan nog een verband vertonen met verzuim

en wAO-intrede.

Uit deze analyse zijn de sterkste verbanden geselekteerd.

De overgebleven variabelen na de stappen 3 en 4 zijn in paragraaf

10.1 en 10.2 vermeld.

De overgebleven variabelen zijn vervolgens in een stapsgewijze mul-

tipele regressieanalyse gebracht, \,íaarbij eerst de autonome varia-
belen en daarna de verzekeringsvorm zijn toegevoegd. Ten slotte
zijn de overgrebleven beleidsvariabelen ingevoerd. zodoende werden

uitkomsten verkregen, die Iaten zien of en hoe sterk de verbanden

Ook za1 steeds nagegaan worden of de resultaten op alle 107 bedrijven
overeenkomen of verschil-1en met die van de 77 bedrijven waarvan behalve
het verzuimpercentage ook de frekwentie en de gemiddelde duur bekend zijn.

De

1.

')

4.



van de verzekeringsvorm en de andere beleidsvariabefen zijn met verzuim

en WAo-intrede, nadat de samenhang tussen de laatste en de autonome be-

leidsvariabelen is afgezonderd. Bovendien kan worden nagegaan welke be-

Ieidsvariabelen de sterkste samenhang met verzuim en WAo-Íntrede verto-
nen (respektievelijk paragraaf 10.3 en 10.4).
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DE SAMENHANG VAN HET VERZUÏI{PERCENTAGE

MET DE BELEIDSVARIABELEN

EN DE WAO-INTREDE

oí AS ektèn van de ziekteverzuimkontrole

9.1 -L De verbanden met het verzuimpercentage

De resultaten van de stapsgewijze multipele regressieanalyses zijn te vin-

den in tabel 26. De variabelen die samenhang vertonen met een p-waarde

í .10 met één van de afhankelijk variabelen, zijn qeselekteerd voor de

voortgezette analyses in hoofdstuk 10.

De verzekerings- en kontrolevorm zijn steeds als dummy-variabelen behan-

deld in verband met het probleem van de schaalbaarheid, waarop in para-

graaf 3.1 aI werd gewezen.

De variabele die het sterkste verband vertoont met het verzuimpercèntage

is het omslaglidmaatschap. Dit is niet verwonderlijk gezien het lagere

gemiddelde verzuimpercentage bij deze verzekeringsvorm. Een variabele die

bij beide qroepen bedrijven ook een duidelijke samenhang laat zien, is

het maken van afspraken door de personeelsfunktionaris met de kontroleren-
de instantie. De richting van het verband is zodanig, dat als er we1 af-
spraken worden gemaakt, het verzuimpercentage hoge: is, hetgeen niet een-

voudig te interpreteren valt. In beginsel ziin er twee invloeden mogelijk.
Ten eerste, dergelijke afspraken Ieiden tot een Iager verzu5-m, of ten twee-

de, als een bedrijf een hoog verzuim kent, beweeqt dit de personeelsfunk-

tionaris afspraken te maken met de kontrolerende instantie. Beide j-nvloe-

den kunnen elkaar ook teqenwerken. Nu is het zo, dat de resultaten tegen-

spreken dat het eerstgenoemde effekt alleen werkt. Als lve verder aannemen

dat dit effekt we1 werkt, is blijkbaar het tweede effekt sterker. Het ge-

vonden resultaat wijst hierop. Steun voor deze stelling \^Iordt gevonden in
de volgende argumenten. Er is geen signifikant verband met de verzuimfre-
kwentie, terwijl juist verwacht kan worden dat invloedspogingen van de

personeelsfunktlonaris op de eerste kontrole frekwentieverlagend zoud.en

werken. Verder gaat het wèl maken van afspraken samen met een langere ver-
zuimduur, hetgeen ook wijst op hetzelfde netto-effekt van de three genoemde

invloeden. Bovendien geeft de nulde-orde korrelatie van het maken van af-
spraken met het verzuimpercentage dezelfde richting aan.



Tabel 26 

p-waarde en richting van de bijdragen van de variabelen uit de groep ZIEKTEVERZUIM KONTROLE-ASPEKTEN 
aan de multipele stapsgewijze regressie-analyses op de vier afhankelijke variabelen na de eerste stap 
die niet meer een signifikante term in de multipele regressie-analyse oplevert , waarbij ofwel al l e 
107 bedrijven zijn betrokken, ofwel alleen die 77 bedrijven waarvan ook de verzuimfrekwentie en de 
gemiddelde duur bekend is. 

selektie van bedrijven (n = 77) alle bedrijven (n = 107) 

verzuim- gemiddelde verzuim- verzuim-
frekwentie duur per geval percentage percentage 

Variabelen m.b.t. ziektewetkontrole stap 21 stap 71 stap 6 1 stap 4 1 

1) Oms laglidmaatschap +.0148 (1) 3 +.0082 (1) +.0056 (1) 
2) Afdelingskas 
3) Eigenrisicodracht 
4 ) kontrole door GAK +.0050 (4) 

-.463 5 (4 )
0

: -. 0 157 5) kontrole 10 weke n zelf, daarna GAK (3) 
6) kontrole geheel zelf 
7) nooit medische eerste kontrole - . 0257 (5) -.0920 (5) 
8) sociale nabijheid van de kontrole 

(4)1 9) zelfde VG bereikt alle werknemers +.2187 
10) bedri j fsarts besteedt geen tijd aan kontrole -.24 51 (7)1 

11) ziekmelding anoniem 
12 ) ziekmelding later naar kontrole-instantie - .0988 (6) 
13) geen afspraken van personeelsfunktionaris -.1 075 (3) -. 0250 (3) -.0152 (2) 

over de eerste kontrole 
14) geen afspraken van bedrij fsart s over +.0159 (2) +.1947 (6)1 

de eerste kontrol e 
15) langere termijn tot eerste kontrole +.0010 ( 1) +. 0327 (2) 
16) hervattingsmelding aan baas -.1408 (2)1 

multipele R na vorige stap .32 .47 .50 .4 1 

multipe le R2 na vorige s tap .10 .22 .25 .1 7 

signifikantie van de multipele R . 0044 .0069 . 0011 . 000 3 

Het nummer van de eerste stap , die niet meer signifikant is op- .10-niveau . 

Niet meer signifikant door interaktie s met andere variabelen ; de stap zelf is wel significant. 

Het nummer van de stap . staat steeds tussen haakjes. 

Deze variabele is als stap 4 en na stap 5 signifikant rond . 09-niveau; na toevoeging 
van variabele 8 loopt het niveau sterk op. 

WAO-intrede 
frekwentie 

stap 41 

-.1230 (3) 2 

-.0266 (1) 

+ .0688 (2) 

-. 2601 (4)1 

.29 

.09 

.0250 

selektie (n = 77) 

WAO-intrede 
frekwentie 

stap 11 

-.1 993 (1)1 

.1 5 

.02 

.1993 

lJ1 
\.D 
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A1s derde variabele komt de kontrolevorm rrood' (kontrole 10 weken zelf,
daarna door het GAK) naar voren. Welisr^raar is in de tabel de signifikantie
van het verband van deze variabele met het verzuimpercentage bij 77 be-
drijven na de zesde regressiestap verdwenen, maar als stap 4 is de signi-
fikantie duidelijk. Het resultaat sluit aan bij de bevÍndingen in para-
graaf 6.2, tabel 17, waar d.eze kontrolevorm de laagste verzuimpercentages
te zien geeft, hoewel deze niet signifikant verschiflen.
Over blijven dan nog twee variabelen die op de ene selektie rdel en op de

andere niet een signifikant resultaat te zien geven.

AIs eerste blijkt dat als de eerste ziektewetkontrole nooit medisch is,
het verzuimpercentage Iager ligt bij de 77 bedrijven, hoewel dit verband

niet sterk blijkt te zijn; het wordt wel ondersteund door d.e kortere duur.
In de tweede pl-aats gaat ook bij de 77 bedrijven een langere termijn tot
de eerste kontrole, samen met een hoger verzuimpercentage, voortkomend uit
een langere verzuimduur.

Dit verschil in bevindingen tussen de beide groepen bedrijven zijn aanlei-
ding om voor de uiteindelijke selektie van de variabelen voor de regres-
sie-analyses in hoofdstuk 10 (dat wil zeggen voor de stappen 3 en 4 uit
paragraaf 8.3) uit te gaan van de som-dispersiematrix over d.e twee groepen
van J7 en van de rester.ende 30 bedrijven. Hierdoor worden de nivo-verschil-
Ien op de variabelen in deze twee groepen bedrijven uitgeschakeld. Deze

oorzaak van d.e verschillen in uitkomsten zoals hlerboven, víordt dan uit-
geschakeld, maar de onderlinge verbanden tussen de variabelen \^rorden niet
aangetast.

De overige tien nog niet genoemde variabelen, te weten het Afdelingskas-
zijn, Eigen-risicodracht. kontrole geheel door het GAK, kontrole geheel

ze1f, sociale nabijheid van de kontrole, het bereik van dezelfde VG, de

tijd die de bedrijfsarts aan kontrole besteedt, de anonimiteit bij de

ziekmelding, de termljn v/aarop de ziekmelding naar de kontrolerende in-
stantie qaat, het maken van afspraken van de bedrijfsarts over de eerste
kontrole, en het melden van de werkhervatting aan de direkte baas, geven

geen signifikante verbanden met het verzuimpercentage.te zien. Alleen de

anonimiteit van de ziekmelding j-s voor elke volgende analyse weqgelaten,
omdat deze met geen enkele afhankelijke variabele een duidelijk verband

vertoonde.
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9-7-2 De verbanden met de wAo-intredefrekwentie

Wat de !ÍAo-intredefrekwentie betreft, zijn de uitkomsten eenvoudig te be-

schrijven. De kontrolevorm rood gaat in beide groepen bedrijven met een

lagere VíA0-intrede samen, zij het bij de 77 bedrijven niet signifikant.
Het enig andere signifikante resultaat is bij de 107 bedrijven meer WAO-

intrede als dezelfde verzekeringsgeneeskundige alle werknemers bereikt.
Ook dit verschil tussen de twee groepen bedrijven ondersteunt de overstap

naar het gebruik van de som-dispersatiematrix voornoemd.

9-2 AspekLen van een ziekteverzuim- en !ÍAO-beleid

9-2-l De verbanden met het Y9r?!lrP9199l!199

Van de el-f variabelen uit deze groep (zie tabel 27 ) geven twëe een

duidelijk signifikant verband te zien in beide bedrijfsgroepen. Ten eer-
ste gaat het omslaglidmaatschap met een hoger verzuimpercentage samen.

Ten t\^7eede gaan frekwente kontakten van de bedrijfsleider met en over
zieken samen met een hoger verzuimpercentage. Omdat de verzuimfreki4rentie

niet verschilt al naar gelang de frekwentj-e van de kontakten, zijn drie
invloeden (en mogelijk meer) in verband met deze ziektekontakten te
noemen: de kontakten bekorten de duur en verlagen het verzuimpercentagei

ze verlengen de duur en verhogen het verzuimpercentage, met andere woor-

denhet zoud.en bemoeienissen zijn die de werkhervattj-ng vertragen, of d.e

kontakten zijn frekwenter als het verzuimpercentage hoog is en de gemid-

delde duur langer. Een kombinatie van deze drie effekten is waarschijn-
lijk, waarbij frekwentere kontakten onder invloed van een hoog verzuim-
percentage al-s sterkste invloed aannemelijk lijken.
De ziektekontakten van de personeelsfunktionaris wijzen ln dezelfde

richting, en zijn ook j-n beide gevallen signifikant. De kontakten van

kollega's en de direkte baas met de zieke en zijn huiselijk milieu lijken
een verzuimbeperkende invloed te hebben; op de groep van 107 bedrijven
is dit verband wel signifikant, maar bij de 77 bedrijven niet.
De variabelen, het hebben van een kommissie of werkgroep gericht op ziel-
teverzuim, het hebben van gespecificeerde verzuimcijfers, of het uÍtvoéren

van akties of beleidsmaatregelen met het oog op ziekteverzuim, leveren



Tabel 27 

p-waarde en richting van de bijdragen van de variabelen uit de groep ZIEKTEVERZUIM- en WAO-BELEIDS
ASPEKTEN aan de multipele stapsgewijze regressie-analyses op de vier afhankelijke variabelen na de 
eerste stap die niet meer een signifikante term in de multipele regressie-analyse oplevert, waarbij 
ofwel alle 107 bedrijven ziJn betrokken, ofwel alleen die 77 bedrijven waarvan ook de verzuimfre
kwentie en de gemiddelde duur bekend is. 

selektie van bedrijven (n = 77) alle bedrijven {n = 107) 

verzuim- gemiddelde verzuim- verzuim-
frekwentie duur per geval percentage percentage 

variabele stap 21 stap 4 1 stap 4 1 stap 5 l 

1 ) Omslaglidmaatschap +.0084 (! l' +. 0017 (1) +. 00 18 ( 1) 
2) Afdelingskas 
3) Eigenrisicodracht 
4 ) wel een kommissie o f werkgroep gericht 

op ziekteverzuim 
5) verzuimcijfers zijn gespecificeerd naar +. 2683 (4)1 

leeftijdsgroepen en verzuimfrekwentie 
6) wel mogelijkheden tot parttime en aan- -.0407 (3) -.4917 (5)1 

gepaste hervatting in geval van lang-
durig verzuim 

7) wel akties/beleidsmaatregelen gaande 
gericht op ziekteverzuim 

8) zelden/nooit ziektekontakten van be-
drijfsarts 

9) ze lden/nooit ziektekontakten van -. 0276 (2) -.0670 (3) -.1029 (4) 
personeelsfunktionaris 

10) zelden/nooit ziektekontakten van -.0007 (1) -. 0464 (2) -.0419 (3) 
bedrijfsleider 

11) zelden/nooit ziektekontakten van + .1195 ( 2)1 +.1725 (4J' +.01 57 ( 2) 
kollega ' s en direkte baas 

multipele R na de vorige stap . 32 .49 .48 .44 

multipele R2 na de vorige stap .1 0 .24 .23 .1 9 

signi f ikantie van de multipele R .0044 .0001 .0002 . 0002 

Het nummer van de eerste stap, die niet meer signifikant is op .1 0 -n iveau. 

Niet meer signifikant door interakties met andere variabelen ; de stap zelf is wel significant . 

Het nununer van de stap staat steeds tussen haakjes. 

WAO-intrede 
frekwentie 

stap 5 1 

-.0638 (4) 

-.1597 (5) 

-. 008 1 (!) 

+.1129 (3) 

-.0089 (2) 

.37 

.14 

.0042 

se lek tie (n = 77) 

WAO-intre<le 
frekwentie 

stap 4 1 

-. 0060 (2) 

+.0597 (3) 

-. 0010 (1) 

-.1 374 (4) J 

.4 3 

.19 

.0016 

°' N 
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geen enkel signifikant verband op. Deze variabelen zijn dan ook in de

voortgezette analyses $reggelaten.

e.2-2 99-Y9r!3rqgr-19!_

Hier gaat het hebben van mogelijkheden om het werk part-time en aangepast

te hervatten na langdurige ziekte samen met een lagere WAO-intrede.

Minder ziektekontakten van de bedrijfsleider gaan samen met een Iagere
WAo-intrede. Ook hier lijkt de invloed, net als in het geval van het ver-
zuimpercentage, te verlopen in de richting dat veel WAo-gevallen waaraan

per definitie langdurige verzuimen vooraf gaan, het aantal kontakten sti-
muleren.

Meer ziektekontakten van de bedrijfsarÈs korreleren met minder !ÍAo-intre-
de. Mogelijk voorkomt een aktieve bedrijfsarts een d.eel van <1e potentiële
gevallen. In de groep van 77 bedrijven gaat het Afdel_ingskas-zijn ook sa-
men met mj-nder WAo-gevallen.

9.3 Aspekten van de kapaciteit voor een gezondheids- en

veiligheidsbeleid

9.3.1 De verbanden met -!9 ! -Y9r3y rrPg rs: t!e c9

De verbanden zijn in tabel 28 samengevat. Beharve het omslaglidmaatschap
heeft geen enkere varihbere op beide groepen bedrijven een signifikante
rel-atie met het verzuimpercentage. Meer verpleegkundige hulp gaat samen

met een lager verzuimpercentage. Weliswaar is in de groep wan 77 bedrij-
ven het verband zwak maar het hrordt ondersLeund door de kortere verzuim-
d.uur. Bovendien wordt deze invl_oed doorkruist door de variabele: wel of
niet een verpleegkundige aan het bedrijf zeff verbonden.
De laatste is in de voortgezette analyses dan ook r4reggelaten. Blijkbaar
is het verband van verzuim met de verpleegkundige hulp sterker dan met

het hebben van een specifieke bedrijfsarts, waarbij wel bedacht moet

worden dat verpleegkundige hulp altijd in kombinatie met een bedrijfs-
arts voorkomt.

In de voortgezette analyses zijn verder nog de rol van de ondernemings-

de WAo-intrede



Tabel 28 

p-waarde en richting van de bijdragen van de variabelen uit de groep KAPACITEIT VOOR EEN GEZONDHEIDS
en VEILIGHEIDSBELEID aan de multipele stapsgewijze regressie-analyse op de vier afhankelijke variabelen 
na de eerste stap die niet meer een signifikante term in de multipele regressie-analyse oplevert, waar
bij ofwel alle 107 bedrijven zijn betrokken , ofwe l alleen die 77 bedrijven waarvan ook de verzuimfre
kwentie en de gemidde l de duur bekend is. 

selektie van bedrijven (n = 77) alle bedrijven (n = 107) 

verzuim- gemiddelde verzuim- verzuim-
frekwentie duur per geval percentage percentage 

variabele stap 2 1 stap 2 1~ stap 2 1 stap 3 1 

l ) Omslaglidmaatschap + . 0051 (1 l' +.3702 (2) + . 00 15 (1) + . 0026 ( 1 ) 
2) Afdelingskas 
3) Eigenrisicodracht 
4) wel een spec ifieke bedrijfsarts -.1515 (2} 
5) geen verpleegkundige in het bedrijf -.2865 (3 )1 

6) aantal uren verpleegkundige hulp per - .1 307 (1) l -.2260 (2)1 -.0831 ( 2) 
100 personeelsleden 

7) geen veiligheidsfunktionaris 
8) extensieve rol OR in gezondheids-

en veiligheidsbeleid 
9) bedrijfsarts besteedt geen tijd aan 

onderzoek op de werkplek i.v.m. on-
gevallenpreventie en schadelijke 
werkomstandigheden 

multipele R na de vorige stap . 32 .20 .38 . 33 

multipele R2 na de vori ge stap .10 

1 

.04 . 15 .11 

signifikantie van de multipele R .0044 .0889 . 0006 . 0025 

Het nurruner van de eerste stap, die niet meer sign ifikant is op .10-niveau. 

Niet meer signifikant door interakties met andere variabelen ; de stap zelf is wel significant . 

Het nurruner van de stap . staat steeds tussen haakjes. 

WAO-intrede 
frekwentie 

stap 3 1 

-.1460 (3il 

+.0039 (1) 

-. 0115 (2) 

.32 

.1 0 

.0037 

selektie (n = 77) 

WAO-intrede 
frekwentie 

stap 3 1 

+. 00 06 ( 1) 

- . 0622 (2) 
+. 2023 (3) l 

. 39 

.15 

. 0022 

Cl"\ .,. 



-55-

raad in het ,gezonil!:elds- en vailig.heidsbeleid en de tljdsbestedlng va'n de

bèdrijfsarts aèh Ondérzo.ek o-p de w.efkplék l-n verbatxd oet ongevall-enpreven-

tie. en sehadelijke rserkonstandiqheden wègqelaten.

e "3 -2 _q9-yerEesqeI-19!-d9-U19:11lrE9e

Eier doeÍr zlch twee dui-delijte vèi'tlanden voor. AIs er geen ver5ileegkundigre

aan het bedrijf is verbonden, komen er meer WAO-geval1en voor' Mogelijk is

de invloe.d van de ledrijfsverpleegkundige' hulp €tat. WAo:gevatrlen voorkomen

worden.

Verder gaat het hebben van een veiligheidsfunktionaris samen met meer wAO-

intredingen
Vèil=igheidsjuhktlotarissen blijken echter vaker voor ter kosen in bed.riiven

met ,zwaardere "en onveilig€r -hrerkomstai.r.dighedlen &et èeri onruEtlger produk-

tieprooé§.

Inhoude,xiJk zullqn deEe var.làbelen vermpedelijk dan oók de hoqere r.tlAo-in-

Lrede \rEroorzakènr: t€r,$ijl hier vetdé-r niet ta ontwaÍren is, of er aL of

niet e.en preventJ-ev.e wqrking vaa. de veiligheidsfunktie ultgaat.
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DE SAMENHANG VAN HET VERZUIMPERCENTAGE EN DE WAO-INTREDE

MET DE VERZEKERINGSVORM EN DE BELEIDSVARIABELEN AFGEZON-

DERD VAN DIE MET DE AUTONOME VARIABELEN

De selektie van de autonome variabelen10. 1

Met de autonome variabelen ís een zelfde selektieproces uiLgevoerd als
met de beleidsvariabelen*. Met elk van de zes groepen, aangevuld met de

verzekeringsvorÍn is een multipele stapsgewijze regressie uitgevoerd., waar-

na de variabelen met verbanden met een p-waarde < .10 uitgekozen zijn voor

verdere anal-yse.

Deze selektiestap is hier niet beschreven, omdat, zoals in paragraaf 8.2

\^/erd opgemerkt, de verbanden van het verzuimpercentage hier inhoudelijk
niet van belang zijn. In een aparte publikatie zulIen deze verbanden ver-
der worden besproken. Het doel van d.e selektie \^ras slechts het overhouden

van een redelijk klein aantal variabelen, dat het totale verband van de

autonome variabelen met het verzuimpercentage en de WAo-intrede in hoge

mate benadert. Tabel 29 geefL een opsomming van de 15 autonome variabelen
die de selektie doorstaan hebben.

ro -2 Voort ezette selektie van autonome en beleidsvariabelen

De 20 overgebleven beleidsvariabelen die op dezelfde wí1ze zi)n geselek-

teerd (beschreven in hoofdstuk 9) zijn opgesomd in tabel 30. Vervolgens

zí)n deze 20 met de 15 geselekteerde autonome variabelen in een nieuwe

analyse opgenomen.

Op grond van deze analyse zijn tenslotte zes autonome variabelen voor de

uiteindelijke analyse met het verzuimpercentage uitgekozen en vier voor

de analyse met de WAo-intrede. Autonome variabelen die een hogere p-waarde

hadden dan .02 werden weggelaten. In tabel 29 is aangregeven welke varia-
belen dat waren. Het blijkt bijvoorbeeld dat variabelen aIs de scholings-
graad van het personeel en het percentage personeel ouder dan 44 jaar niet
voor de analyse van het verzuimpercentage zijn uitgekozen. Dit lijkt in
tegenspraak met het feit dat bekend is dat deze variabelen wel degelijk
een verband hebben met verzuim, maar is het niet. De selektieresul-
taten betekenen alleen maar dat de wel geselekteerde variabelen in de

De technisch geÍnteresseerde lezer
voortgezette analyses kan kontakt

in de bijzonderheden van deze en de
opnemen met de auteur.
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Tabet 29. A1 of niet geselekteerde autonome varj-abelen op grrond van de
sterkte van de samenhang met het verzuimpercentage en de WAO-

intrede.

groep variabelen aI of niet geselekteerd voor
de uiteindelijke analyses op
het
verzuim % WAo-intrede

A personeelsbeleid en -beheer
1 krappe arbeidscapaciteit
2 we1 een bedrijfsmaatschappelijk werker

in dienst
3 aantal personeelsfunktionarissen pèr

100 medewerkers

la

la

B horizontale en vertikale refaties
1 wej-nig individueel overleg

2 geen instrumenteel leiderschaP

nee

ja

nee

nee

C personeelskenmerken

t hoog % mannen ouder dan 44 jaat

2 hoog buj-tenl. mannen in de produktie

3 hoog % personeel < 1 jaar in dienst

nee

ja

nee

la
nee

nee

D organisatie
t hoog ts produktiepersoneel van het totaal lala

E technologie en aard van het werk

t hoge scholingrsgraad produktiepersoneel

2 hoog 4 2 en 3-ploegendienst in produktie

3 rustig produktieproces

4 zware fysieke werkomstandigheden

nee

nee

ja

nee

nèe

ja
ja
nee

F ekonomische situatie van het Í/erk

. 1 gedwongen krimp in 7919

2 gedwongen krimp in 1980

nee

nee

nee

nee
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Tabel 30. A1 of niet gesèlekteerde. belej-dsvariabelen op grond van de
sterkte van de samenhang met het verzuimpercentage en de WAO-
intrede.

groep varlabelen a1 of niet geselekteerd voor
de uiteindelijke analyse op
het
verzuim ? WAo-intrede %

I aspekten van de ziekteverzuimkontrole
1 sociale nabijheid van d.e kontrole
2 hervattingsmelding aan baas

3 langere termijn tot eerste kontrole
4 geen afspraken van personeelsfunktionaris

over de eerste kontrole
5 geen afspraken van bedrljfsarts over de

eerste kontrole
6 nooit medische eerste kontrole
7 zelfde VG bereikt alle werknemers

8 kontrole door GAK

9 kontrole 10 weken zelf, daarna cAK

10 kontrole geheel zelf

nee

nee

nee

ja

nee

ja
ja
ja
ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

II ziekteverzuim en WAo-beleid

1 omslaglidmaatschap

2 afdelingskas-zijn
3 eigenrisicodracht
4 zelden/nooit ziektekontakten

van bedrijfsieider
5 zelden/nooit ziektekontakten

van personeelsf unktionaris
6 ze).den /nooit ziektekontakten

van kollega's en direkte baas

7 ze\den/nooj-t ziektekontakten
van bedrijfsarts

8 we1 mogelijkheden om part-time en aan-
gepast te hervatten in qeval van lang-
durig verzuim

la
nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

ja

IlI kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbeleid
1 meer uren bedrijfsverpleegkundige hulp per

100 werknemers

2 geen veiligheidsfunktj-onaris
la
ja

la
ja
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onderzochte bedrijven sterker met verzuim samenhangen en dat deze samen

het verband van verzuim met scholingsgraad en percentage personeel ouder

dan 44 jaar grotendeels in zich sluiten. Een dergelijke redenering geldt
ook voor de variabelen die voor de analyse van de wAO-intrede zijn overge-

bleven. De beleidsvariabelen met beta-koëfficiënten die een p-waarde had-

den van í .05, zijn voor de uiteindelijke analyses uitgekozen. In tabel 30

is te zien welke 10 van de 20 beleidsvariabelen voor het verzuimpercentage

en welke 7 voor de WAo-intrede aan deze nogal strenge eis voldeden.

De andere variabelen voldeden hieraan lang niet; de betreffende p-waarden

lagen rond .10.

Hiermee wordt bereikt dat na de uiteindelijke analyses beleidsvariabelen

aan te wijzen zijn, die een redelj-jk sterk verband vertonen met het ver-
zuim en de WAo-intrede. Dit wil niet per. definitie zeggen dat de verbanden

met de r"/eggelaten variabelen in het geheel niets voorsteflen, maaï dat de

overgebl,:ven verbanden duidelijk sterker zijn. De variabele, omslaglidmaat-

schap is zodoende wel uitgekozeni de twee andere verzekeringsvormen hadden

p-waarden van rond .45, zod,at deze ook zijn weggelaten.

10.3 De samenhanq van het verzuimoercenta e met de verzeke -
r an svorm en de beleidsvariabelen af ezonderd van die

met de autonome variabelen

In tabel 31 zijn de resultaten vermefd van de stapsgewijze multipele re-
gressieanalyse, waarbij eerst de autonome variabel-en zijn ingevoerd,

daarna de verzekeringsvorm en daarna de beleidsvariabelen.
Het blijkt dat de variantie van het verzuimpercentage door de zes autono-

me variabelen vooï 38r95g j-s gereduceerd, met andere woorden, dat de ver-
schillen in verzuimpercentage tussen de bedrijven voor een groot deel af-
hanqen van de verschillen in autonome variabelen. Dit op zíchzeJ-Í is na-

tuurlijk geen verrassing.

Verder blijkt dat het omslaglidmaatschap bijna 108 van de totale variantie
bindt.
Als daarna de beleidsvariabelen aan de analyse worden toegevoegd, blijkt
als sterkste verband de 'rode' kontrolevorm naar voren te komen.

Deze variabele bindt 4% van de variantie, hetgeen duidelijk meer is dan

de andere beleidsvariabelen doen; de beta-coëfficiënt is ook aanmerkelijk
groter, namelijk .41 tegenover .27 van de naasthoogste. Beide bevindingen
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sluiten duidelijk aan bij hoofdstuk 6, waar bleek dat omslagleden een ho-

ger verzuimpercentage hadden en waar dezelfde tendens voor de 'rode' kon-

trol-evorm werd gevonden. De overige beleidsvariabelen op één na binden

e1k ongeveer 2 à 2,5? van de variantie. De hoogste beta-coéfficiënt bliikt

de variabele, het bereik van dezelfde verzekeringsgeneeskundige over meer

werknemers, te hebben. De verschÍIfen tussen de volgende twee zijn zeer

klein; het betreft de variabelen: afspraken van de personeelsfunktiona-

ris over de eerste kontrole en kontrole geheel door het bedrijf (kontrole-

vorm 'super'). Samen binden de beleÍdsvariabelen van het 51t overgebleven

variantie na toévoegÍng van het omslaglidmaatschap , nog 172.

Tabel 31. Gestandaardiseerde beta-coëfficiënten en het Ieduktiepercen-
tage van de variantie van het verzuimpercentage bij stapsge-
wijze multipele regressieanalyse door achtereenvolgende in-
voering van de autonome variabelen, de verzekeringsvorm en de
keteidsvariabelen. 1

variabelen
beta- reduktie- cumulatieve
coëfficient percentage reduktie-

percentaqe

de 6 autonome variabelen te zamen n.v.t n. v. t. 38,95

7 omslagli-dmaatschap 2037 5 9,82 48,71

B kontrole 10 weken zelf,
daarna GAK .4t497 l1) 4,OO 52,'77

10

geen afspraken van personeels-
funktionaris over de eerste
kontrole
aantal uren bedrijfsverpleegr-
kunidge hulp per 100 perso-
neelsleden

geen veiligheidsf unktionaris
zelden/nooit z iektekontakten
van kollegars en direkte baas

zelfde VG bereikt aIIe mede-
werkers

kontrole geheel zelf
zelden/nooit ziektekontakten
van bedrijfsleider

.23981 (3)

. 1 5505

-76s66

-2718'l

- 2 1858

2,44

2,49

7 ,87

7 ,97

1 ,85

r,762

55 ,2t

57 ,70

59,56

61 ,53

63,8s

65,70

66 ,87

t7

12

14

15

+.1489't (t)

(6)

(5)

(2)

(4)

13

- .11179 (B)

tussen haakjes steeds de rangvolgorde van de sterkte van de beta-coëfficiënt

de p-waarde van deze bijdrage is .077
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7O.4 De samenhang van de viAO-intrede met de verzekeringsvorm
en de beleidsvariabelen afgezonde.rd van die met de auto-
nome variabelen

Tabel 32. cestandaardiseerde beta-coëfficiënten en het reduktiepercen-
tage van de variantie van het VÍAO-intredepromi-llagg bij, staps-
gewijze multipele regressieanalyse door achtereenvolgende in-
voering van de autonome variabelen, de verzekeringsvorm en de
beleidsvariabelen I

beta- reduktie- cumulatieve
coëfficiënt percentage reduktie-

percentage

de 4 autonome variabelen te zamen n.v. t. n.v. t 16 ,36

5 kontrole 10 weken zeJ-f,
daarna GAK

6 wel mogelijkheden om part-time
en aangepast te hervatten in
geval van langdurig verzuim

7 zelden/nooit ziektekontakten
van bedrijfsleider

8 aantal uren bedrijfsverpleeg-
kundige hulp per 100 personeels-
leden

geen vei ligheidsf unktionaris
kontrole geheel door cAK

9

10

.21s07 (2)

.24740 (L)

.19608 (3)

.17401 (4)

.14981 (5)

. 01 193

4,6L

5,06

2,9t

2,74
t or2

0,01

20,91

26,03

28,94

31,07

33,00

33,01

tussen haakjes steeds de rangvolgorde van de sterkte van de beta-coefficiënt
de p-waarde van deze bijdrage is .097

De resultaten wat betreft de WAo-intrede staan vermeld in tabel 32.

De 4 autonome variabelen binden samen 16,36t van de variantie. Daarna komen

ongeveer even sterk naar voren de variabelen, mogelijkheden part-time en

aangepast hervatten in geval- van langdurig ziekteverzuim en d.e kontrolevorm

'rood' (10 weken zel-f, daarna cAK). Nog drie andere variabelen hebben daar-
na een bijdrage van betekenis: de ziektekontakten van de bedrijfsleider,
het aantal uren bedrijfsverpleegkundige hulp en het wel of niet hebben van

een veiligheidsfunktionaris.
In totaal binden de beleidsvariabelen ongeveer evenveel variantie als de

autonome variabelen.



11

_12

KONKLUSIES EN KOMMENTAAR

t7.t Könklusies met be t rekk inq_!o t_.9".-19r:!9_9n_tt" 
" 

d 9_,q99I :
vraag

De samenvatting van de konklusies met betrekking tot de eerste deelvraag

is ten eerste dat omslaqleden een hoger verzuimpercentage hebben dan Af-

delingskas- en Eigenrisico-bedrijven, terwijl de beide laatste kategorie-

en niet verschillen. Verschillen in wAo-intrede zijn niet gevonden. Ten

tweede geven de drie kontrolevormen in kombinatie met de verzekeringsvorm

qetoetst, geen signifikante verschillen te zien, noch in verzuim, noch in

wAo-intrede.

Wat de tweede deelvraag aangaat, zijn een aantal aanvullende konklusies

getrokken.

Hierin is een onderscheid te maken naar variabelen die uel een duidelijke

samenhang hebben met het verzuimpercentage en WAO-intrede en variabelen

die dat niet of nauwelijks doen. De variabelen die dit we1 doen, zijn i.n

grote Iijnen in tr^/ee kategorieën in te delen op grond van de mate waarin

zij met het verzuimpercentage en de WAO-intrede samenhangen, nadat de

auLonome variabelen uitgeschakeld zijn. Zij binden 4 à 9"" van de vari-

antie in het verzuimpercentage en de WÀO-intrede op binding in totaal

van .66 respektievelijk 33%. Wat betreft het verzuir,;percentage zijn de

samenhangen met het omslaglidmaatschap en de kontrolevorm 'Rood' duidelijk
belangrijker dan de rest. Bij de wAo-intrede qeldt dit voor de kontrole-
vorm Rood en de mogelijkheden tot part-time en aangepaste r^/erkhervatting

na langdurige ziekte. Deze drie variabelen worden in de volgende para-

grafen afzonderlijk geinterpreteerd en van kommentaar voorzien.

De andere variabelen zijn wat hun verbanden bet-reft van duidelijk minder

betekenis. In de eerste plaats binden zij nogal wat minder variant-ie,

namelijk 2 à 21%. Verder is interpretatie nogal complex door het grote

aantal stappen in de reqressie'analyse, vool:dat ze een signifikante bij-
drage aan de variantiereduktie blijken te hebben, Verder roept van een

aantal variabelen de richting van de bijdrage problemen op; dit betreft
zoals in hoofdstuk 9 werd beschreven de variabelen, geen afspraken van

d.e personeelsfunktionaris met de kontrolerende instantie, geen veilig-

heidsfunktionarj-s, en, zelden of nooit ziektekontakten van de bedrijfs-

leider.
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De richting van deze verbanden doet geloven dat het reakties zijn op een

hoog verzuimpercentage en niet dat deze variabéIen het verzuimpercentage

beÍnvloeden; voor de laatste twee variabelen geldt hetzelfde voor de sa-

menhang met meer WAo-intrede.

De nog resterende variabelen hebben een richting die direkter te inter-

preteren is; meer verpleegkundige hulp, altijd naast bedrijfsgeneeskun-

dige hulp, kan inderdaad een verlagend respektievelijk voorkómend effekt

hebben op het verzuimpercentage en wAo-intrede. verder kunnen ziektekon-

takten van kollega's en de direkte baas verzuimverlagend werken doordat

de binding met de werksituatie meer in stand wordt gehouden. ook als de

kontrole geheel door het bedrijf zelf geschiedt, is een verlagende in-

vloed aannemelijk. De interpretatie van het verband tussen cle variabe-

len:de verzekeringsgeneeskundige (vG) bereikt alle werknemers, en een

hoger verzuimpercentage is niet geheel iluiilelijk' Onderzoek waarin de

verzuimers wordt gevraagd naar hun beleving van het verzekeringsgenees-

kundig handelen zal hierin inzicht moeten verschaffen. voor de tweede

fase r,rordt dit onder meer voorgesteld-

11.2 Rood-Akers, verzuimpercentage en WAg-i-"!j.gdC

Het verband tussen het Rood-Aker-zíjn en een lager verzuimpercentage en

minder wAo-intrede is vrij sterk,de variantiereduktie is respektievelijk

4 en 4,62-

Bij de interpretatj-e moet worden bedacht, dat de verÉchillen die samen-

hangen met de autonome variabelen, aI zijn uitgeschakel-d. Met andere woor-

den, veel of $reinig ploegendienst, hogere of lagere leeftijd, ongunstige

werkomstandigheden enzovoort verstoren dit verband niet'

om de interpretatie te vergemakkelijken is een beschouwing van de verzuim-

en WAO-gegevens per kontrolevorm een hulpmiddel (tabel 33) '

Ta.bel 33. De vier afhankelijke variabelen bij ornslagleden en Akers naar
gelang de kontrolevorm (n = 77) I

kombinatie van
verzekerings-
en kontrolevorm

verzuim- verzuim-
percentage frekwentie

gemiddelde WAO-intrede
duur/gevaI promillage

Omslaglid (n = 14)

ceel-Aker (t = 22)

Rood-l\l<er (n = 19)

Super-Aker b = 22)

11,9 (11,0)

9,0 ( 9,3 )

8,2 ( 8,2t

9,6 ( 9 ,6)

233,L

19o,2

188,2

197 ,6

19 ,l
71 ,7

16,4

l7 ,9

29,! (29,O)

23,4 (23,4)

lg,3 (!7 ,3)

28,9 (29,O)

tussen haakjes de gegevens van alle 107 bedrijven
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Zoals ook al uit hoofdstuk 6 kon worden afgele.id, zijn alle vier maten

bij Rood-Akers lager. De verschillen h/aren na variantieanalyse echter
niet signifikant. Na uitschakeling van de autonome variaberen en het om-

slaglidmaatschap echter wel.

Van de verzuirnmaten is de gemiddelde duur naar verhouding het laagst. De

frekwentie is ook lager. Dit duidt echter niet op een tekort aan korte ver-
zuimgevarren, omdat bij bijvoorbeerd een frekwenti-e van 190 of 797 zoaLs

bij de GeeI- en Super-Akers, de Eemiddelde duur nog Iager zou zijn geweest.
De konkrusie is dat er een tekort is aan zeer rangdurj-ge verzuimgevallen.
Dit gaat bovendien grepaard met een mindere WAo-j_nstroom.

Het is aannemelijk dat dit als een effekt moet worden gezien van deze

kontrorevorm. Hierbij i-s sprake van een specialisatie: het kontrole-appa-
raat van het bedrijf is gericht op de kortere gevarlen tot 10 weken durend;
daarna vindt er een overdracht plaats aan het GAK, dat zich vervolgens
uitsluitend richt op de langdurige gevarlen van het desbetreffende bedrijf.
Nu zijn er twee mogelijkheden: ten eerste, ernstige langdurige gevallen
ontstaan niet, of ten tweede, de rangdurige gevarlen worden door een be-
paard beleid in duur beperkt, waardoor minder doorstroom naar de wAo ont-
staat.
De eerste mogelijkheid is niet aannemerijk, want dan zouden er twee ver-
klaringen mogelijk zijn, die beide verworpen moeten worden:

a. het werken in Rood-Aker bedrijven zou minder gezondheidsbedrei-
gend zijn. Hj-ervoor zijn geen aanwijzjngen; bovendien zijn derge_
Iijke verschillen uitgeschakeld door middel van de autonome varia-
belen.

b. de werknemers bij Rood-Akers zouden gezonder moeten zijn door
een selektiebeleid of door zel-fselektie van werknemers. Behalve
dat dit effekt (dee1s) al zou zijn uitgeschakeld door de autonome
variabelen (zoals leeftijd) zijn er geen duidelÍjke redenen te
bedenken waarom Rood-Akers op een andere wijze zouden serekteren
dan Geel- of Super-Akers, of dat juist gezondere mensen zj-ch

tot een Rood-Aker aangetrokken zouden voelen.
Een en ander leidt ertoe dat de tweede mogelijkheid moet worden aangeno-
men, namelijk: de specialisatie in kontrole tussen het bedrijf en het
GAK leidt tot kortere duren van langdurige gevarlen en een beperkte wAo-

intrede. Mogerijk richt de aandacht van het GAK zich meer dan in het ge-
val van Omslagleden, GeeI- en Super-Akers, op beperking van de kans dat
de overgedragen 1O-weekse ziektegevallen tot WAO-intrede zullen leiden.
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uitsluitset over het befeid van het GAK is echter niet te geven, omdat

de desbetreffende GAK-kantoren niet in het onderzoek zijn betrokken.

Nader onderzoek lijkt \tat dit betreft op zijn plaats-

11.3 Het Omslaglidmaatschap, het Yerzuimpercentage en WAo-

intrede

Het verband tussen het omslaglldmaatschap en een hoger verzuimpercentage

geldt na uitschakeling van de mogelijke doorkruisende effekten van de

autonome, maar ook van de andere beleidsvariabefen. Het omslaglidmaatschap

heeft blijkbaar een zeLfstandig effekt.

Er zijn in beginsel een viertal mogelijkheden. Ten eerste zouden in het

onderzoek enkele befeidsvariabelen gemist kunnen zijn, die het verschil

tussen omslagleden en Akers wel representeren. Dit lijkt echter niet erg

aannemelijk, omdat het verband van het omslaglidmaatschap met het verzuim-

percentage daarvoor te sterk geacht kan worden '

In de tweede plaats is het denkbaar dat hier de omgekeerde invloed van

het verzuimpercentage op de verzekeringsvorm zich uit' ook dit is niet

aannemelijk,omdatookdaarvoorhetverbandtesterklijkttezijn.
Ten derde zouden het ongezondere werk en de ongezondere populatie de

verklaring kunnen zijn. Met het ongezond.ere werk is echtel rekening ge-

houden door middel van de autonome variabelen. Verder is de mogelijkheid

van een ongezondere popufatie niet waarschijnlijk, omdat dit wellicht

tot grotere wAo-intrede zou leiden; dit is echter niet het geval (verge-

Iijk ook paragraaf 6.3) gezien het ontbreken van een signifikant verband

tussen Onslaglidmaatschap en WAo-intrede.

De vierde mogelijkheid die overblijft is aannemelijk. Bedoeld is dat er

bij omslagleden een andere verzuimkultuur heerst, waarin iets eerder

wordt besloten met een lichte aandoening te verzuimen en de werkhervat-

tÍngietsuittestellen.Mogelijkisindergelijkebedrijvendesociafe
kontrole wat minder sterk, in de hand gewerkt door het ontbreken van de

financiële prikkel, die van het Aker-zijn uitgaat. Hierover kan in deze

onderzoeksfase geen uitsfuitsel worden gegeven-
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11.4 Mogelijkheden tot part-time en aa3g9q"ea!g_vr!f!h=y"!!:19
b i nn e n d e _ z i e k t erre tp e rlggg1_ve r z u i mp e r c e n t.a g e._ e n !,JAO-

intrede

De mogelijkheden tot part-time en dangepaste r"/erkhervatting binnen de

ziektewetperiode gaan niet samen met een lager verzuimpercentage, maar

\,/e1 met een kleinere WAo-intrede. Aannemelijk is dat door de hervattings-
mogelijkheden WAO-intredingen word.en voorkómen. Deze konklusie sluiÈ aan

bij het WAO-determinantenonderzoek (De Jong e.a. , 1981). Stimulering van

deze mogelj-jkheden ligt dan ook voor de hand.

11.5 Kommentaar bi j_de konkl-us,ies

Bij de konklusies is een aantal kanttekeningen te p]aatsen. Een zeer re-
cent onderzoek naar achtergronden van het dalend verzuim in Nederfand
(Smulders e.a., 1983) heeft onder andere aangetoond dat het verzuimper-
centage bij omslagleden het snelst is gedaald en bij Eigenrisicodragers
het langzaamst. De analyse strekte zich uit over d.e periode 1979 t-/m r9a1,
terwijl de daling van het verzuimpercentage inzette ín 19'19. Het is niet
duiderijk of anaryse over de verzuimciifers van 1981 in dit onderzoek een

veel zwakker verband tussen omslaglidmaatschap en het verzuimpercentage
te zien zou geven. Nader onderzoek zou hierover uitsruitser kunnen geven.
Een andere bevinding uit genoemd onderzoek is dat bij bedrijven waar de

kontrole door het cAK of de bedrijfsvereniging wordt gedaan, de frekwen-
tie van verzuimen is gedaard, terwijl er geen effekt op het verzuimpercen-
tage werd gevonden. Het gevonden verband dat een lager verzuimpercentage
bij Rood-Akers vóórkomt, wordt hiermee niet aangetast.

Nu doet zich de vraag voor wat de bel"eidsrelevantie is van <ie bevindingen,
zeker omd.at zi) wíjzen in een richting van meer eigen-rÍsico voor werkge-
vers en wijziging van het kontrolesysteem gericht op het ziekteverzuim,
twee punten die sinds jaar en dag in diskussie zijn bij overheid, werkgevers
en werknemers. vertaring van de bevindingen in beleidsmaatregelen of het
hanteren van de bevindingen aIs argument voor of tegen bepaal,de maatrege-
1en moet, mèt inachtneming van tenminste de volgende kanttekeningen, plaats-
vinden.

ïn de eerste plaats is de geldigheid van de bevindingen beperkt tot in-
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dustriële vestigingen groter dan ongeveer 150 mensen en niet veel groter
dan 1000. Er is weinig tegen om de, geldigheid uit te breiden tot grotere

vestj.gingen, maar voor kfeinere bedrijven zijn de bevindingen mogelijk
niet geldig. Pasmooy (1981) laat zien dat Omslaglidbedrijven met mi.nd.er

dan 50 mensen een lager verzuimpercentage hebben dan grotere Omsl-aglid-

bedrijven. Hoewel over de achtergronden hiervan niets bekend is, kan ver-
moed worden dat de soclal-e kontrole op verzuim bij kleinere bedrijven
groter is. Het is daarom zeer de vraag of een poging tot stimuleríng van

sociale kontrol-e op verzuim in kleinere bedrijven het beoogde effekt
heeft, zonder dat de werknemers die verzuimen onder een te grote druk

komen te staan. Mogelijk dat het in Industriebond-FlW (1982) aangehaalde

"toenemend aantaf signalen van leden dat er binnen bedrijven druk werd

uitgeoefend op zieke werknemers . . " mede tegen deze achtergrond

moet lvorden gezien.

A1 met al. kan een groter eigen-rislko voor werkgevers en een verschui-
vi-ng van de verantwoordelijkheid voor de ziektewetkontrole naar het bè-

drijf, naar voorbeeld van de 'rode'kontrol-evorm (10 weken zelf, daarna

door het GAK) mogelijk een verzuim-,en WAO-intrede verlagend effekt heb-

ben, maar dan slechts voor de grotere bedrijven, dat wil zeggen boven

100 à 150 werknemers.

Of dit ook geldt voor de alle grotere bedrijven valt nog te bezien,

want Smulders e.a. (1983) vonden verder dat de recente daling van het

verzuim in de klasse tussen + 100 en 250 mensen het grootst is, moge-

lijk ook mede door een toenemende sociale kontrole onder druk van de

verslechterende konjunktuur; met andere woorden, de meeste rek in het

verzuim zit in een beperkte klasse bedrijven en is aan het verdwijnen.

Het voorgaande doet opnieuw de vraag rijzen die in paragraaf 4.2.4 aL

werd opgeworpen, namelijk of werknemers zich door bepaalde kontrole-
systemen niet gedwongen voelen hun. ziekmelding (te) lang uit te stel-
l-en of dat verzuimers (te) vroeg het \^rerk hervatten. De drie kontrole-
vormen en de nuanceringen hierbinnen, inklusief de rol dle de bedrijfs-
arts in sommige gevallen bij de kontrole heeft, laten vergelijkend on-

derzoek naar deze vraag toe. Uitvoering hiervan zou op zijn plaats zijn,
ook al in verband met de oplevende diskussie binnen de Nederlandse Ver-

eniglng voor Arbeids- en Bedrijisgeneeskunde over de ro1 van de bedrijfs-
arts bij de kontrole.
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De onderwerpen in de vËagenlijsteP

- Personeelsgegevens

- Verzuimgegevens

- wAGintredingen

- Kontrol-evorm

- wijze van ziekenkontrole

- Welke instantie kontroleert

- verschillen in kontroLe ten aanzien van kategorieëa personeel

- Procedure bij ziekmelding

- Afspraken met betrekking tot ziekenkontrole tussen werkgever

en kontrole-instantie

- Wachtdagenregeling

- Hoogte ziekengeld

- Kontakten binnen het bedrijf over zieken; idem naar buiten met

deskundigen en huiselj"jk nllieu

- Mogelijkheden tot deeltijd-werkhervatting of aangepast na 1an9-

durige ziekte

- ziekteverzuimregistratie met betrekking tot groepen personeef

- ziekteverzuimregistratie met betrekking tot lndividuele werkne-

mers

- Gebruik van registratiegegevens

- Be]eid met betrekking ziekteverzuim

- Bedrijfsgezondheidsbeleid

- Veiligheidsbeleid

- Verzekeringsvorm

-Achtergrondenbijeventuelefeitelijkeofoverwoqenmutatiein
verzeke ringsvorm

-AchteÏgrondenbijeventuelefeitelijkeofoverwogenmutatiein
kontrolevorm

- storing in de produktie door verzuim

- Personeelsbeleid- en beheersfunktie

- Opbouw van de organisatie

- Aard produktie

- Aaïd van de produktiewerkzaamheden

- Storingen in het verloop van het werk; spoedorders

- Fysieke werkomstandigheilen

- StijI van leidinggeven; delegatie; frekwentle van overleg



Bijlage | -2-

- Overwerk

- Loonnivo

- Economische positie van het bedrijf; ingrijpende gebeurtenissen

- Positie van het bedrijf op de arbeidsmarkt

- Werkloosheid in de omgeving



Aspek ten van de ziekteverzuimkontrole 

kontrolevorm geel 
kontrolevorm rood 
kontrolevorm super 

nooit medische eerste kontrole 

sociale nabijheid van de kontrole 

zelfde verzekeringsgeneeskundige 
bereikt alle werknemers 

anonimiteit van de ziekmelding 

termijn ziekmelding naar kontrole
instantie 

afspraken van personeelsfunktionaris 
met de kontrolerende instantie over 
de eerste kontrole 

afspraken van bedrijfsarts met de 
kontrolerende instantie over de 
eerste kontrole 

termijn tot eerste kontrole 

de week waarin de medische kontrole 
valt 

hervattingsmelding aan baas 

tijd bedrijfsarts voor kontrole 

II Aspekten van een ziekteverzuim- en WAO-beleid 

verzekeringsvorm omslaglid 

verzekeringsvorm afdelingskas 

verzekeringsvorm eigenrisico 

kommissie of werkgroep ziekteverzuim 

mate van specificatie verzuimcijfers 

mogelijkheden om part-time ·en aangepast 
werk te hervatten in geval van lang
durig verzuim 

akties/beleidsmaatregelen z iekteverzuim 

frek.wentie ziektekontakten van 
bedrijfsarts 
frekwentie ziek tekontakten van 
personee lsf unk tionar is 
frekwentie ziektekontakten van 
bedrijfsleider 
frekwentie ziektekontak.ten van 
direkte baas en kollega' s 

2= kontrolevorm geel; l= kontrolevorm anders 
2= kontrolevorm rood; 1= kontrolevorm anders 
2= kontrolevorm super; 1= kontrolevorm anders 

l= ja, altijd; 2:c: ja, soms; 3== nee, nooit 

2= medische niet-medische kontrole bij het GAK 

3= medische en niet-medische kontrole bij de BGD 
4= medische kontrole bij BGD, niet medische bij het bedrijf 
5= medische kontrole bij eigen VG , niet medische kontrole bij eigen kontroleur 

1= verschillende verzekeringsgeneeskundi gen voor elke werknemer 
2= meerdere verzekeringsgeneeskundigen, dezelfde voor elke werknemer 
3= zelfde verzekeringsgeneeskundige voor alle werknemers 

1= direkte baas; 2= geen vaste meldingspost; 3= portier 

1= eerste; 2= tweede; 3:z: derde verzuimdag 

1= ja; 2= nee 

1= ja; 2:::: nee 

1= 1 of 2 dagen; 2= 3 à 5 dagen; 3= 6 à 10 dagen; 4= langer dan 10 dagen 

1= geen melding; 2= melding maar geen vaste bron; 3= melding uit vaste bron 

1= veel tijd; 2= enige tijd; 3= geen tijd 

2= verzekeringsvorm omslag; l= verzekeringsvorm anders 

2= verzekeringsvorm afdelingskas; 1= verzekeringsvorm. anders 

2= verzekeringsvorm eigenrisico; 1= verzekeringsvorm anders 

1= ja; 2= nee 

1= geen specificatie; 2""' l eeftijd of frekwentie specificatie; 3= beide 

combinatie van part-time en aangepast werkhervatting mogelijk 
1= nee; 2= ja met beperkingen; 3= ja 

1= ja; 2= nee 

kombinatie van enkele soorten kon takten, elk met 1 = vaak; 2 = soms; 3 = zelden/ nooit 
gekonstrueerd na faktor-analyses 
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Ill Aspekten van de kapaciteit voor een gezondheids- en veiligheidsbeleid 

bedrijfsgeneeskundige voorziening 

aantal uren bedrijfsverpleegkundige hulp per 
100 werknemers 

verpleegkundige in bedrijf 

ve iligheidsf unk tionar is 

intensieve rol OR in gezondheids- en veilig
heidsbeleid 

onderzoek werkplek i . v.m . veiligheid en zware 
fysieke omstandigheden 

lV Personeelsbeleid en -beheer 

mate van verstoring bij vervanging na ziekmelding 

aantal personeelsfunktionarissen per 1000 
werknemers 

wel of geen bedrijfsmaatschappelijk werker 
in dienst 

arbeidscapaciteit 

V Horizontale- en vertikale relatie s 

sociaal-emotioneel leiderschap 

instrumenteel leiderschap 

individueel overleg 

groepsoverleg 

formalisatiegraad kon takt baas/uitvoerende 

aantal hiërarchische lagen 

gemiddelde groepsgrootte in de produktie 

VI Personeelskenmerken 

% vrouwen van het totale personeelsbestand 

% buitenlandse mannen in de produktie 

% mannen ouder dan 44 jaar 

% personeel < 1 jaar in dienst 

verandering verzuimpercentage risico van 
1975 t/m 1981 

1= geen; 2= huisarts; 3= bedrijfsarts 

1= ja; 2= nee 

1= ja ; 2= nee 

1= gezondheids- noch veiligheidsbeleid in OR besproken; 2= één van beide wel in OR 
besproken; 3= beide in OR besproken 

1= veel tijd ; 2= enige tijd; 3= geen tijd 

1= geen vervanging of kollega' s werken harder; 2= zo spoedig mogelijk interne vervanging; 
3= zo spoedig mogelijk uitzendkracht inlenen 

combinatie van de mate van overwerk en de mate van onderbezetting 

sommering van twee uitspra~en over twee respondenten 
1= vaak; 2= soms ; 3= ze lden of nooit 

sommering van twee uitspraken over twee respondenten 
1= vaak; 2= soms; 3= zelden of nooit 

1= dagelijks; 2= één keer per week; 3= minder dan één keer per week; 4= zelden of nooit 

1= dagelijks; 2= één keer per week; 3= minder dan één keer per week; 4= zelden of nooit 

sommering van de frekwentie van het schriftelijk verzoek om kleding en uitrusting , verlof 
en het doen van mededelingen over het werk , elk met 
1= nooit; 2= soms; 3= altijd 

aantal produktiemedewerkers gedeeld door het aantal direkt leidinggeven in de 
produkti_e. 

sommering van toename, gelijkblijven of afname van% vrouwen , gaStarbeiders, produktie
personeel, ongeschoolden, ploegendienstpersoneel, ouderen van het totale personeel . 
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VII Organisatie 

% produktiepersoneel van het totaal 

% produktie mannen van het totaal mannen 

% loonkosten van de totale bedrijfskosten 

bedrijfsgrootte in aantallen werknemers 

quotient van het personeelsbestand in 1981 en 1980 

marktzelf s tandigheid 

VIII Technologie en aard van het werk 

% 2- en )-ploegendienst personeel in produktie 

funktionaris voor tijdstudie en werkmethoden 

fysieke werkomstandigheden 

wijziging produktiemethoden 

rustig produktieproces 

scholingsgraad produktiepersoneel 

taak.breedte 

IX Economische situatie van het bedrijf 

positie arbeidsmarkt 

gedwongen krimp in 19 79 
gedwongen krimp in 1980 

werktijdverkorting in 1980 

l= geen verkoop- en service apparaat; 2= verkoop- en service apparaat bij het koncern; 
3= verkoop bij konsern, eigen service apparaat; 4= eigen verkoop- en service apparaat 

l= geen funktionaris; 2= wel funktionaris 

soounering van 10 aspekten van l= geen hinder tot 5= zeer veel hinde r 

1= geen wijziging; 2= wijziging, geen automatisering; 3= wijziging, automatisering; 
4= beide 

combinatie van, mate van mechanisering en automatisering, taakafhankelijkheid tussen de 
werknemers, frekwentie van omstelling van apparatuur en~frekwentie van spoedorders. 

gewogen gemiddelde naar aantal werknemers met: l= ongeschoold; 2= geoefend; 3= geschoolO 

combinatie van wel of niet in de taak: klein onderhoud aan eigen machines, deel van 
produktieadministratie en1 deel van de kwalitei tskontrole 

gewogen gemiddelde van de grootte van het verschil tussen vraag en aanbod van ongeschoold, 
geoefend en geschoold personeel 

l= uitbreiding; 2= niet kode 1, 3 , 4 of 5; 3= personeelsstop; 4= > 10% krimp door 
natuurlijk verloop; 5= > 10% krimp door gedwongen ontslag. 

l= kort (enige weken) deel personeel; 2= kort totale personeel; 3= langdurig (enige 
maanden) deel personeel; 4= langdurig totale personeel. 
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