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Ten geleide.

Sedert enkele jaren daalt in ons land het verzuimpercentage'

Over de oorzaken en achtergronden van deze daling is tot nu

toe $reinig bekend.

Vandaar de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en

víerkgelegenheid aan het Nederl-ands Instituut voor Praeventieve

Gezondheidszorg (NIPG) te Leiden tot het uitvoeren van een

secundaire analyse van de NIPG/TNO-ziekteverzuimstatistiek'

Hoewel de resultaten van deze analyse nog geen definitief ant-

woord geven op a1le vragen betreffende de daling van het ziekte-

verzuim, kan toch worden gesproken van een belangrijke verrijking

van het bestaande inzicht terzake'

De NIPG-studie verdient ook uit beleidsoogpunt aIle aandacht'

Daarnaast spreek ik de hoop uit dat de onderzoekresuftaten een

stimulans zullen betekenen voor noodzakelijk vervolgonderzoek-
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VOORWOORD

Het NIPG/TNo verricht onderzoek gericht op de verbeterj-ngr van de preven-

tieve gezondheidszorg in medisch. psychisch en sociaal opzicht en op de

organ.isatorische voorwaarden voor optimale gezondheidszorgvoorzieningen.

De werkzaamheden bet-reffen onder meer de arbeids- en bedrijfsgezondheids-
zorg (Mens en Arbeid). Uitgangspunt hierbij is dat de gezondheid en het
welbevinden van de werkende mens niet alleen door individuele faktoren
wordt bepaald, maar ook afhankelijk is van de omgeving waarin hij/zij moet

leven en werkenr geplaatst tegen de achtergrond van algemeen maatschap-

pelijke ontwikkeli-ngen. Een van de onderwerpen in het onderzoeksprogram-

ma van het NfPG/'INO is het ziekteverzuim, dat wordt opgevat aIs indikator
van onwelbevinden of dysfunktioneren.
Een belangrijke bron van gegevens voor dit ziekteverzuimonderzoek is de

NIPG-ziekteverzuimstatj-stiek. Al sinds 1946 zenden bedrijven wekelljks
zj-ekteverzuimcijfers naar het NIPG. Het doel- van deze wekelijkse uitwis-
seling van gegevens is dat bedrijven een beter inzicht krijgen in hun

elgen ziekteverzuim vergeleken met dat van andere bedrijven. De gegevens

van alle deelnemende bedrijven te zamen, nu ongeveer 300, vormen ziekte-
verzuimkengetaflen die ook een algemenere betekenis hebben. Zij worden

in samenwerking met het Centraal Bureau voor de StatÍstiëk periodiek
verstrekt aan de landelijke pers. De bedrijven fungeren in dit verband

a1s peilstations.
Voorts zijn de ziekteverzuimcijfers ook van betekenis voor het líeten-
schappelijk onderzoek. De vele publikaties in de afgelopen decennia zijn
hiervan het tastbare bewijs.
Het is dan ook niet toevallig dat het Nfpc/TNO deze ziekteverzuimcijfers
voor het Minj-sterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een nader

onderzoek heeft onder$rorpenr teneinde een beter inzicht te krijgen Ín
enkele achtergronden van het dalend ziekteverzuim in Nedertand,

De beschikbaarheid van het net van ziekteverzuimpeilstatíons maakte het
mogelijk om binnen enkele maanden de bedoelde analyse uit te voeren.
In deze publikatie staan de belangrijkste resultaten.

W.M.J. van Duyne

Direkteur NIPG,/TNO
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1.1

PROBLEEMSTELLING

De ontvíikkelin van het ziekLeveyzuim in Nederland van

Het ziekteverzuim in Nederland daalt sinds 1979. Na een voortd.urende

stijging in de afgelopen decennia bereikte het verzuimpercentage in 1978

een hoogtepunt. Het jaar daarop werd nog hetzelfde níveau bereikt, 9.7ea

voor de mannelijke en 12.0% voor de vrouwelijke werknemers, maar vervol-
gens daalden deze percentages tot respectievelijk 8.2% en 10.9? in 1981.

De verwachting voor 7982 Ls dat deze tendens zich, hoewel in iets minde-

re mate, voortzet. De details treft men aan in tabel 1.1. Hierbij dient
men zich te realiseren dat het verzuimpercentage het produkt is van de

verzuim-frekr,ventie maal de gemiddelde duur per geva1.

Tabel 1.1 Ziekteverzuimcijfers over 1977/7981 (gebaseerd op de gegevens
van de bedrijven d.ie aan de NIpc/TNo-verzuimstatj_stiek mee-
doen)

t"ta"^l

meldings-
verzuim- frekwentie gemidderde

percentage per lo0 duur
(vt) werknèmers Per gevaL

(MF!) (GD)

meldings
verzuim- frekwentie 

gemiddelde

percentage per loo 
duur

(vt) werknemers Per geval

(MFr) (GD)

1917

I91A

t97 9

I 980

1981

9.2 190

9.1 204

9-1 t9t
9.1 193

a .2 1A4

1-7

'/.3

'/.9

7.1

6.3

1.5 299

2.4 318

2.4 305

1.3 29A

0-9 29s

4.O

3.1

4-l
l.B
l_5

1 Betreft onger/eer 260.OOO werknemers.

' Betreft ongeveer 40.OOO werkneemsters.

De veranderingen in de cijfers van tabel I.1 zijn weergegeven in tabel 1.2.
Daaruj-t blijkt dat de ziekteverzuimpercentages voor mannen en vrouwen in
de periode 1979-1987 gedaald zijn met respektievelijk 15% en 8?. Deze be-
rekeningen van verschj-llen tussen jaren, per geslacht, zijn ook gemaakt

voor de frekwentie en gemiddelde duur per geva1. Daarbij valt te zien
dat een enigszins duurzame daling van het verzuim zich voor de frekwentie
van 1978 op t979 heeft ingezet en voor de gemiddelde duur pas een jaar
Iater-

1977 - 1987



Tabel 1.2 Procentuele daling (-) en
tage (V?), de frekwent-ie
val (GD) in de jaren 1977

stijging (+) van het verzuimpercen-
(MFr) en de gemiddelde duur per ge-
t,/m 1981

tijdvak

mannen vrouwen

V% MFT GD V? MFT GD

van 7977 op 1978

van 1978 op 1979

van 79'79 op 1980

van 1980 op 1981

van 1979 op 1981

+5 +7 -2
0-3+3

-6 -2 -4
ÉE

-15 -7 -9

+4 +6 -2

O-4+4
-6 -2 -3

-4 -1 -2

-8 -3 -6

Uit tabel 1.2 blijkt verder dat het aandeel van de daling van de frekwen-

tie in de rialing van het verzuimpercentage voor het tijdvak 7979-1940

geringer was dan het aandeel van de daling van de gemiddelde duur, Dit
geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen" In het tijdvak 1980-1981

werd het aandeel van de frekwentie in de daling van het ziekteverzuimper-

centage echter groter dan het jaar ervoor. Voor beide jaren te zamen

(1979-L9Bl) heeft de daling van rfe gemiddelde duur toch de belangrijkste
invloed geharJ op de daling van het ziekteverzuimpercentage.

Hoe\rel de daling van het verzuim in aIle bedrijfstakken plaatsvond, zijn
er toch belangrijke verschillen tussen bedrijfstakken opgetreden. Uit ta-
bel 1.3 is op te maken dat de daling van het verzuimpercentage varieert
van circa 3 procent- tot 20 procent. In de meeste gevallen spelen rlaarbij
zowel de duur als de frekwentie een ro1.

In de scheepsbouw bijvoorbeeld vond vrijwel geen daling plaats van de

frekwentie. De daling in het verzuimpercentage met 13 procent komt er

zowel in 1980 als in 1981 bijna geheel voor rekening van de daling van

de gemiddelde duur. rn de groepen technische apparaten en metaal is het

patroon zeer verschiflend van dat van de scheepsbouw. Hier is de daling
van de frekwentie in 1980 en in 1981 van veel grot-er belang voor het om-

laag gaan van het verzuimpercentage. Aan de daling van het verzuimper-

centage van de bedrijfsgroep chemie draagt in 1980 de gemiddelde duur

alleen bij; in 7987 zijn dat zowel de freklventie als de gemiddelde ver-
zuimduur. Bij de grootwinkelbedrijven daalde in 1980 de gemiddelde duur

aanzienlijk. Vervolgens nemen daar in 1981 de frekwentie en de gemiddelde

duur weer toe.
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Tabell.3Procentueledalingenstijgingvanhetziekteverzuimpercen-
tage (V?), de frekwentie (MFr) en de gemiddelde duur (GD) van

1979naar1981,alsmedevan1979naar1980envan1980naar
1981 voor mannelijke werknemers van 10 bedrijfsgroepen

ziLe voor meer informatie over de bedrijfsgroepen het verkort ovelzicht
ziekteverzuim 1981, NIPG/TNO, april 1982. Bij deze analyse zijn aIleen
cijfers gebruikt van bedrijven die alle drle jaren volledig aan de

statistiek meededen.

Gekonkludeerd kan worden dat de daling van het ziekteverzuimpercent'age,

zoals die in de totaalcijfers naar volen kornt voor het tijdvak 7979-1987,

hetresultaatiSvaneenaantalwijzigingspatronenbijdeafzonderlijke
bedrijfsgroepen. De frekwentie en de duur verschillen in hun bijdrage

naar periode en naar intensiteit-

t.2 Werkloosheid als mogeli jke invloeg-9g-49-9"1ing-van

het verzuim

Het ligt voor de hand om het dalend ziektever:zuim in verband te brengen

met de ekonomische konjunktuur, nu de werkloosheid in Neder:land tot een

ongekende hoogte is oPgeloPen.

Het idee is vaak dat hoogkoniunktuur tot een hoog ziekteverzuim en laag-

konjunktuur tot een laag ziekteverzuim zou leiden. De opvattingen over

bedrij fsgroepl
procentuele daling(-) resp. stijging(+)

t9'19 / 1981 t97 9 / t98O 19BO / t981

VB MFT GD MFT GD MFI GD

scheepsbouw

technische apparaten

metaal

rayon- en synthetische
garens

Ievensmiddelen

chemie

vervoer
zuivere administratie
bedri j f sadministratie
grootwinke lbedri jven

-13 - 1 -12

-r9 -10 -10

-20 - 9 -12

-3 -4 +2

-13 - 3 -10

-20 - .6 -16

-7 0 -'7
-74 -5 -9
-18 - 5 -14

-11 + 6 -16

0 -5
-8 -6
-2 -9

-2 +Z

+1 -4
0 -11

-1 -6
-2 -3
-3 -14

-1 -22

- 1 -7

-7 -3

-3 0

-4 -1
-6 -5
+1 -1
-3 -6
-2 0

+7 +6
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de oorzaak van deze meest onbewezen samenhang tussen konjunktuur en ziek-
teverzuim lopen overigens uiteen.
De ene opvatting is dat door verbetering van de konjunktuur en de daren-
de werkl00sheid de mensen het niet meer zo nau\r, nemen met de arbeidsmo-
raal en het plichtsbesef. Bij een gunstiger ekonom.isch getij zou men eer-
der ziek thuis blijven rdegens minder gevaar voor repercussies, zoals bij-
voorbeeld ontsl-ag.
De andere opvatting luidt dat een stijgende welvaart gepaard gaat met
een toenemende produktiestress ten gevolge rdaarvan op langere termijn
overberasting, gezondheidsprobremen en een hoger ziekteverzuim ontstaan.

De vraag is of er inderdaad sprake is van een gelijk met elkaar opgaan
van konjunktuur en verzuim. Bezien we over een periode van twintig jaar
gegevens over ziekteverzuim en konjunktuur, geindiceerd door het percen-
tage i"erk.l-oosheid, dan kunnen we konkruderen dat zower- i-n perioden van
verbetering a1s in perioden van verslechtering van het ekonomisch k1i.maat,
het ziekteverzui-mrglobaal gezienris blijven stijgen (zie grafiek 1.1).

Grafiek 1 .1 ziekteverzuimpercentage en werkloosheidspercentage in Neder_tand (mannen; 1g5g_lggl )
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Meer in detair nemen $7e waar dat in de perioden i95g-1964 en 1961-19?0
de daling van het werkloosheidspercentage gepaard gaat met stijging van
het ziekteverzuimpercentage.

rn de periode 1964-ï967 zien we dat stijging van het werkloosheidsper-

% I|lERKLOOSHT I D
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centage samengaat met een dalend/stabiliserend ziekteverzuimpercentage.
Ilier kloppen de cijfers dus schijnbaar met de eerder genoemde theorie"
van 1970 tot 1975 stijgen echter zowel het zíekteverzuim aIs de werkroos-
heid. Het ziekteverzuim blijft vervolgens stijgen tot 1978, terwijl de

werkloosheid enígszi.ns stablliseert. fn deze perlode kloppen de cijfers
dus niet met de theorie. ïn 1978 bereikt het ziekteverzuim een hoogte
van 9,7% voor de mannelijke beroepsbevolking, \iraarna in e1k volgend jaar
het verzuim daalt, terwijl na L918 de werkloosheid voortdurend stijgt.
Men ziet dus dat stijging in de ene variabele samen kan gaan met zowel

stijging a1s dali-ng in de andere variabele . Dat uit deze tr.end.s d.an ook

niet aL te ueeL konklusies getrokken mogen aorden, moqe duidelijk zíjn,
ook erders is erop gewezen hoe ingewikkeld de rel-atie tussen werkLoosheid

en verzuim ligt (Schouten, 1979). De auteur stelt daarin dat er in de

periode 1947-1964 een negatief verband en in de periode 1965-1976 een

positief verband bestaat tussen het tandelijke werkloosheidspercentage
en het landelj-jk verzuimpercentage. AIs deze auteur de jaarlijkse veran-
deringen in beide variabelen als basis neemt voor het berekenen van een

relatie blijkt het verband voor beide perioden zwak negatief te zijn.
Eij legt echter niet uit wat het voordeel is van de ene ten opzichte van

de andere manier van korreleren. Er kunnen ook allerlei toevallige rede-
nen zijn waarom het landelijke werkloosheidspercentage en verzuimpercen-

taqe eenzelfde trend vertonen. Zo is er bijvoorbeeld ook een korrelati-e
tussen het aantal verkochte televisietoestel-Ien en de hoogte van het
ziekteverzuim. Weinigen zul.l-en hieruit echter tot een oorzakelijk ver-
band tussen beide vari-abelen besluiten-
Hoewel dit niet de plaats is om uit te leggen hoe het onderzoek naar sa-
menhangen tussen tijdreeksen dient te geschieden, wíjzen we erop dat
werkloosheid in principe zowel uerzuimstdmulerend ats ueyzu.Lmbeperkend

kan werken. Dit betekent dat er zowel een pos.itief aIs een negatief ver-
band tussen beide grootheden mogelijk is. Enige toelÍchting is hier no-
dis.
In tijden van ekonomische teruggang en stijgende werkloosheid zu]len be-
drijven hun kosten trachten te reduceren en hun konkurrentiepositie trach-
ten te handhaven of verbeteren door een aantal min of meer bewuste maat-

regelen -

Deze ingrepen kunnen beoordeeld worden op hun effekt op het ziektever-
zuim. Een aantal ingrepen kunnen a1s verzuimbeperkend en een aantal kun-

nen als verzuimstimulerend aangemerkt worden.
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Vev,zuims timulerende be Leidsoerandexing en :

a. Uitstoot van personeel (ongeacht of het nu om valide of minder

valide werknemers gaat) kan we1 degelijk ook verzuimstimulerend

\"/erken, omdat uitstoot niet altijd direkt via de V'lerkloosheids-

wet kan verlopen. Afvloeiingen via de Ziekte$ret en de WAO liggen

dan voor de hand en dat kan (mogelijk tijdelijk) verzuimduur-

verlenqend werken.

b. Verminderde personeelsbegeleidingsaktiviteiten van de kant van

het bedrijf kunnen hierbij een rol spelen. In dat geval zullen

weinig pogj-ngen in werk gezet worden om zieke werknemers weer

hersteld binnen het bedrijf te krijgen. Amerikaans onderzoek

toont aan dat bedrijven in moeilijke tijden aIlerlei stafakti-

viteiten waaronder personeelsaktiviteiten, trachten te beperken.

c. Uítstoot van personeel kan ook via onderbezetting van het per-

soneelsbestand tot een grotere belasting leiden van dat deef

van het personeel dat nog wel werkzaam is. Die grotere belastingt

kan verzuimstimulerend werken. Echter, ook hier is zekerheid

niet beschíkbaar, daar onderzoek heeft laten zien dat een zekere

mate van onderbezetting ook positieve effekten kan hebben. AI-

leen bij extreme onderbezetting aan personeel zouden negatieve

effekten optreden.

d. Toename van centralisatie en formalisatie (een zekere vorm van

bureaukratiseringT) is in de organisatie-sociologische literatuur

gevonden als een effekt van ekonomische dreiginq, konkurrentie

of afhankelijkheid. Op basis van onderzoeksliteratuur mag aan-

genomen worden dat deze effekten verzuimstimulerend zijn.

Verzuimbeperkende beleidsueranderingen :

a. Uitstoot van minder valide, minder produktieve en over het alge-

meen gemiddeld oudere werknemers, voor zover gekenmerkt door

een hoger verzuimrisiko. Dit proces zal vaak gepaard gaan met

het toepassen van str.ingentere selektiecriteriabil eventueel

nog aan te nemen werknemers. Empirisch onderzoek dat dit a11es

ondersteunt, is echter niet beschikbaar.

b. Toepassing van strengere Ziektewet-kontrole als l-oonkostenbe-

sparend mechanisme. Onderzoeksgegevens zijn op dit punt ook

niet beschikbaar. rncidentele krantenberichten en mededelingen

van personeelsfunktionarissen en artsen bevestigen echter het

vóórkomen van deze ontr^Iikkeling.
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Vermindering van overwerk en overuren, toepassing van arbèids-

tijdverkorting en/of tijdelijk korter werken zullen belasting-

verminderend en daarmee verzuimbeperkend kunnen werken. Zeker

is dit echter niet, want onderzoek heeft laten zien dat biivoor-

beeld het verrichten van over$/erk niet met een hoger verzuim be-

hoeft samen te hangen.

Beperking van loon/salaris-toename en van promotiemogelijkheden

zal onder de omstandigheid dat er weinig mogelijkheden zijn om

bij andere bedrijven aan de slag te komen, tot een zekere angst

voor de eigen positie Ieiden en daarmee verzuimbeperkend kunnen

werken. Dit mechanisme hoeft niet altijd te werken- Soms kunnen

loon- en salarisproblemen juist een verzuimstimulerend effekt

hebben.

d.

1.3 De onderzoeksopdrach.t

ïn de vorige paragraaf is beargumenteerd dat het niet op voorhand zeker

is dat een stiiging van de werkloosheid Ieidt tot een lager verzuÍm c.q.

er negatief mee samenhangt.

Tegen de achtergrond van de aanzienlijke daling van het lanrleliik ziekte-

verzuimpercentage en in het besef van het gekompliceerde mechanisme dat

korrelaties tussen werkloosheid en ziekteverzuim bepaalt, onderwierp het

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNo) de qe-

gevens van de landelijke NIPc/TNo-ziekteverzuimstatistiek aan een sekun-

daÍre analyse ten einde op het spoor te komen van mogelijke faktoríen die

van invloed zijn geweest en nog zijn op cle dalende ziekteverzuimlijn-

De opdracht voor dit onderzoek is verleend door het Minister:ie van So-

ciale Zaken en Werkgelegenheid. De sekundaire analyse dient njet alfeen

gericht te zijn op het verloop van het ziekteverzuimpercentage, maar ook

op eventuele veranderingen in de beide kompomenten van het verzuimpercen-

tage, namelijk de gemiddelde duur en de frekwentie van het verzuim- Het

is van belang om te weten of het dalende ziekteverzuimpercentaqe voorna-

melijk zijn verklaring vindt in het korter worden van de gemi-ddelde ziek-

teverzuimduur, dan wel in een <lalend aantal ziekteverzuimmeldingen, of

wel in een daling van beide komponenten.

Naast aandacht voor de werkloosheid als beinvloedende faktor, zal de
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anafyse van het dalend ziekteverzuim ook plaatsvinden in relatie tot de

wijze waarop bedrijven verzekerd zi-jn tegen het risiko van ziekteverzuim
en tot de wijze van de ziekteverzuimkontrol-e. Men kan immers veronder-

stellen dat, tegen de achtergrond van de verslechterde ekonomische om-

standigheden, bedrijven meer aandacht gaan schenken aan de kontrole c.q.
begeleiding van werknemers die afwezig zijn wegens ziekte. Voor deze se-

kundaire analyse zijn geen gegevens beschikbaar over eventuele verande-

ringen in het kontrole- c.q. begeleidingsbeleid van GAK of van bedrijfs-
verenigingen in de laatste jaren. We1 is het mogelijk te onderzoeken of
de verzekeringsvorm en de kontrolevorm op zich met het dafend ziektever-
zuim verband houden.

De Ziekte\,ret kent drie verzekeringsvormen tegen loonderving wegens ziek-
te van werknemers: omslagleden, afdelingskassen en eigen-risikodragers.
Deze valfen alle onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsvere-
niging. Een'bedrijf, waarvoor de bedrijfsvereniging de administratie en

kontro.Ie in verband met de ziekengeldverzekering voor het pensoneel vol-
lediq verzorgt, hrordt als omslaglid betiteld. Het verzekeringsrisiko
wordt dan gedeeld met alle andere bedrijven in deze.Ifde bedrijfsvereni-
ging. Er zijn ook bedrijven die zelf, gezamenlijk met hun eigen werkne-

mers, het risiko van de ziekengeldverzekering dragen; dj,t noemt men een

afdelingskas. De derde verzekeringsvorm is d.ie van de eigen-risikodrager.
De werkgever houdt in dit geval geen ziekengeldpremie in op het loon van

de werknemer. Bij ziekte van de werknemers betaalt de werkgever het loon

door.

De kontrole in het kader van de uitvoeri.ng van de Ziektei,íet kan bij af-
delingskassen en eigen-risikodragers op drie manieren plaatsvinden.

Er zi)n bedrijven vraarvoor bedrijfsverenigingen zelf, of in opdracht van

bedrijfsvereniging het cemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) *,

de ziekteverzuimkontrole voor de hele ziekteverzuimperiode uitvoert.
Een tweede mogel-ijkheid is dat de kontrole deels door de bedrijfsvereni-
ging of het cAK en deels door het bedrijf $rordt uitgevoerd, bijvoorbeeld
in de eerste 10 weken van de verzuimperiode of voor een deel van de be-

drijfspopulatie door het bedrijf ze1f. De derde mogelijkheid is dat het
bedrijf zelf de kontrole geheel voor zijn rekening neemt (dus voor de

gehele ziektewetperiode en voor alle werknemers; zie ook bij tabel 2.4).

Het GAK verzorgt de
bedrij fsverenigingen

administratie en de kontrole voor 18 van de 26
die Nederland te1t.
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Het dalend ziekteverzuim wordt niet al1een onderzocht in relatie tot
werkloosheid, verzekeringsvorm en kontrolevorm, maar ook tot de bedrijfs-
grootte, de bedrijfstak en het gewest waarin het bedrijf is gevestigd.
Deze drie variabelen behoren tot de standaardgegevens van de NIPG/TNO-

ziekteverzuimstatistiek. Het is van belang te r,íeten of in aIIe bedrijven
het ziekteverzuim daalt of dat de daling zich voornamelijk afspeelt in
grote of kleine bedriiven, in bepaalde bedrijfstakken of in sommige ge-

hresten.

In het onderzoek ontbreken wellicht enkele relevante gegevens zoals bij-
voorbeeld de leeftijd van de werknemers en de aard van hun funkties. Dit
is onvermijdelijk omdat de opdracht het verrichLen van een sekundaire ana-

Iyse was op basis van de bedrijfsgegevens van de Nfpc/TNo-ziekteverzuim-
statistiek. cegevens over leeftijd, beroep, soort werk worden niet in
de routine van de verzuimstatistiek verzameld.

De eenheid van onderzoek is dus het bedrijf en niet de individuele werk-
nemer. Het opnemen van meer werknemers-specifieke gegevens zou trouwens

tot een veel omvangrijker en langduriger onderzoek hebben geleid.

De opdracht voor dit onderzoek is in juli 1982 verstrekt; de koncept-

rapportage !/as gereed in oktober 1982.
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DE ONDERZOEKSPOPULATIE EN VARIABELEN

De bedrijven

De sekundaire analyse is uitgevoerd met 156 industriëIe produktiebedrij-

ven (inclusief enkele grootwinkel- en vervoersbedrijven) die aan de NIPG,/

TNo-zi-ekteverzuimstatistiek deelnamen.

Overheidsbedrijven, sociale werkplaatsen en administratie-bedrijven zijn
buiten de onderzoekspopulatie gelaten. Al1e 156 bedrijven namen in de

periode van 197'7-1981 onafgebroken deel aan de verzuimstatistiek. Bedrij-
ven rraarvan bekend is, dat de registratie van het ziekteverzuim zo nu en

dan lacunes vertoonde, zijn ook buiten de sekundaire analyse gelaten.

De ziekteverzuimcijfers betreffen ongeveer 160.000 mannelijke werknemers,

werkzaarn in bedrijven r^raarvan teilninste van het produktiepersoneel gege-

vens beschikbaar zijn. De vrouwelijke werknemers zijn, Íregens hun geringe

aantal per produktiebedrijf, buiten beschouwing gelaten.

Voor specifieke deelanalyses zijn uit deze populatie van 156 bedrijven
deelpopulaties samengesteld. In de betreffende paragraaf 3.4 wordt deze

keuze nader toegelicht.

2.2 Verde I in van de bedri ven er verklarende variabele

InLeidíng
De gegevens over het ziekteverzuim, de bedrijfsqrootte, de bedrijfstak
en de regio zijn rechtstreeks te ontlenen aan de NIPc/TNo-ziekteverzuim-

statistiek. De werkloosheidsgegevens zijn verstrekt door het Minísteríe
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gegevens over verzekerings-
vorm en kontrolevorm zijn verzameld in het kader van het onderzoekspro-
jekt 'Arbeidsongeschiktheid en Verzekeringsvorm in de Ziektewet' dat het
NIPG,/TNO uitvoert voor het Ministerie van. Sociale zaken en Werkgelegen-

he id.
De scores zijn per verklarende of onafhankelijke variabele meestal ver-
deeld in drie of vier kategorieën, omdat een variantie-analytisch onder-
zoeksmodel zal worden toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld alle bedrijven
kleiner dan 250 man in een kategorie samengevoegd, net zoals de bedrij-
ven van 250 tot 500 man, etcetera. In paragraaf 3.1 staat een toelich-
ting op de techniek van variantie-analyse.
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Bedrij fsgrootte
De 156 beclrijven zijn verdeeld in vier grootte-kategorieën, gerekend

naar het aantal mannelijke werknemers met ais grenzen: 250, 500 en 1000

werknemers. Deze indeling is gekozen met het oog op een zo geliikmatig

mogelijke verdeling van de beclrijven over de vier kategorieën.

Tabel 2.1 Verdeting van de 156 bedrijven .in vier grootte-kategorieën

grootte abs - z

< 250 mannen

250 - < 500

500 - < 1000

1000 en meer

40

45

31

25,6

28,8

23,1

2t ,9

totaal 156 100

Opgemerkt kan nog worden dat in deze steekproef de grote bedrijven over-

vertegenhroordigd zijn; in Nederfand a1s totaal zijn er relatief veef meer

kleinere bedrijven.

Bedt ij fstak
De bedrijven zijn zo goed Ínogelijk verdeefcl naar bedrijfstak. Aangezien

de indeling niet geheel konform die van de officiè1e bedrijfstak-in,le-

ling kon plaatsvinden, spreken we hier van bedrijfsgroep" Tabel 2.2 l-aat

de verdeling van de bedrijven zien naar bedrijfsgroep.

aabd. 2.2 Verdeling van de 156 bedrijven in acht bedrijfsgroepen

bedrij fsgroep abs. 9ó

metaal, elektrotechniek en scheepsbouw

rayon- en synthetische garens, textiel
levensmiddelen

chemie

rubber

bouvrmaterialen

grootwinkelbedr i j ven

overige bedrijvenl

OJ

6

40

25

1

4

6

40,5

3r8

25,6

t6,0
Aq

2,6
?a

3,8

totaal 756 100

1 3 papierbedrijven; 2 vervoersbedrijven en 1 grafische industrie.
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ïn de onderzoekspopulatie domineren de bedrijven uit de metaal-, de elek-
trotechnische- en de scheepsbour^/sektor, gevolgd door de bedrijfsgroepen
l-evensmiddelen en chemie. Deze bedrijfsgroepen Lellen 82% van de onder-

zoekspopulatie. Bij de latere vergelijking van de bedrijfsgroepen urorden

deze groepen ook gebruikt in de variantj-e-analyses (n = 728 in plaats van

n = 156).

Geuest

De bedrijven zijn ingedeeld naar provincie van vestiging. De provincies
zijn verder j-n vier gewest-kategorieën ondergebracht (tabel 2.3).

Tabel 2.3 verdeJ-ing van de 156 bedrijven in vler gewesten en e1f pro-
vincies

gewest provincie abs. *

noord

oost

$rest

zuid

Groningen

Friesland
Drente

Overij ssel

Gelderland

Utrecht
Noord-Holl-and

Zuid-HolIand

Zeel-and

Noord-Brabant

Limburg

6

1

5

18

1J

t9
32

10

23

3B

4

t3

I

71

2(

17 ,6

20,s

45,5

22,4

totaal 1s6 100

De meeste bedrijven in het onderzoek zijn gevestigd in het Westen van

Nederl-and. In dit opzicht is de onderzoekspopulatie representatief voor

de landelijke verdelj-ng van bedrijven naar ger,rest.

Verzeker'íngsuorm en kontyoleuorm uoo? de Zíekteaet
Wegens de bijzondere relatie tussen verzekeringsvorm en kontrolevorm
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- bij omslagleden vindt per definitie de kontrole door het GAK of door

een bedrijfsvereniging plaats - behandelen t e beide variabelen te zamen.

De drie verzekeringsvoLmen zijn 1) omslag-bedrijven, 2) eigen risikodra-
gende bedrijven (ER) en 3) bedrijven met een afdelingskas (AK). De drie

kontrolevormen zijn 1) kontrole uitgevoerd door GAK of de bedrijfsvere-

niging, 2) kontrole vindt gedeeltelijk plaats door GAK of de bedrijfs-

vereniging en deels door het bedrijf zelf en 3) ziektewetkontrole vindt
geheel plaats door bedrijf (tabel- 2.4).

TabeL 2.4 Verdeling van de 156 bedrijven naar verzekeringsvorm en kon-
tro.Ievorm, beide in drie kategorieën

L

2

3

men deze

men deze

men deze

Te zamen

Te zamen

Te zamen

noemt

noemt

noemt

bedrijven rGeel-AKERST.

bedrijven rRood-AKERST .

bedrijven'Super-AKERSI

De bedrijven ziln evenwichtig verdeeld naar verzekeringsvorm, terwijl in
relatief veel bedrijven de ziektevretkontrole volledig wordt overgelaten

aan het GAK of aan de bedrijfsvereniging.

Ten opzichte van de situatie ln Nederland als geheel is het aantal AKERS

in onze onderzoekspopulatie oververtegenwoordigd, hetgeen overigens nodig

is om de verschillen tussen de drie verzekeringsvormen goed vast te kunnen

stellen.
In 1978 waren er in Nederland in totaal 892 AKERS, ofwel nog nj-et 1 pïo-

cent van a1le Nederlandse bedrijven ('werkgevers'). Deze AKERS hadden

r4re1 ruim 23 procent van all-e Nederlandse werknemers in dlenst. De AKERS

zijn dus een niet te verwaarlozen faktor in de Nederlandse soclale ver-
zekerj-ngen. AKERS zí)n, zcial-s duidelijk zal zi.1n, relatief qrote bedrij-
ven.

ve rz eke r ing svorm

kontrolevorm

totaafdoor
cAK of bedrijfs-
vereniging (BV)

deels door GAK

of BV, deels
door bedrijf zelÍ

door
bedrij f

zel-f

omslaglid
eigen risiko (ER

afdelingskas (ÀX

56

151

191

n.v. t
212

772

n .v. t
or 3

113

56

59

47

totaaf 90 32 34 1s6
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Wev,kloosheíd

Nederland is per provincie ingedeeld in werkloosheidsrayons, variërend
van zes in de provincie Utrecht tot negentien j-n Noord-Brabant. Deze rayons

of regio's - er zijn er in totaal l2'7 - vormen e1k het werkgebied van een

Gewestelijk Arbeidsbureau. Om nu het ziekteverzuim in verband met werkloos-
heid te brengen is elk bedrijfgekarakterlseerddoor een werkloosheids*

cijfer van het rayon waarin het i.s gevestigd. Onder werkl-ooshei-dspercen-

tage verstaat het Ministerie van Sociale Zaken en trrTerkgelegenheid 'de
gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve uitgedrukt in procenten van de

afhankelijke beroepsbevolking'. In dit onderzoek zijn de gegevens voor

mannelijke werknemers genomen.

Elk bedrijf heeft drie verschillende werkloosheidsgrootheden gekregen:

1. het gemiddelde werkloosheidspercentage in het rayon van vesti-
ging voor 7977 en 19'78;

2. gemiddelde jaarlijkse stijging van het werkloosheidspercentage

in het rayon van vestiging voor de periode 1979-7981;

3. werkloosheidspercentage in het rayon van vestiging voor het
jaar 1981.

ïn tabel 2.5 wordt het werkloosheidspercentage in 1977-1978 afgezet
tegen de twee andere werkloosheidsmaten, die in dit onderzoek gebruikt
zu11en worden.

Tabel 2.5 Verdeling van de 156 bedrijven naar werkloosheidspercentage
in de betreffende regio in 19'77-1978 en de twee andere werk-
1oo she i ds ind ikatoren

HMGE

WERKLOOSHETDSPERC. I911 -'7A

STIJGING TIERrc.PERC. 1979.81 HOOGTE WERKIOOSHEIDSPERC.' 981

s ti j ging

procent

stij ging

procent

stij ging
>.2 .5

pÍocent
MTML <7 .A

procent
7 .0- 10.9
procent

>. lr .o
procent

ÏOTÀÀL

< 3.0 plocent

3.0 - 5.9 procent

> 6-0 plocent

33

t2

1

t4

36

24

0

1:]

4'7

71.

3B

46

0

1

50

19

0

5

19

4?

7t

38

reTÀAI, '74 36 62 70 24 1s6

xr l{erkloosheidsperc. 1977-78 x stijging werkloosheidsperc. 1979-Bl = 50.33; DF = 4, p = .0000

x' Werkloosheidspetc. 1911-78 x.Werkloosheidspercentaqe 1991 = 130.08, DF = 4; p = .0000

Het gemiddelde werkloosheidspercentage in 1917-7978 hangt zowel signifi-
kant samen met de stijgÍng van de werkloosheid in het tijdvak 79'79-7981,

als met het werkloosheÍdsniveau in 1981. De samenstelling van de respek-
tievelijk drie kategorieën per werkloosheidsgrootheid is evenafs bij de
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bedrijfsgrootte, het gewest en de bedrijfsgr:oep tot stand gekomen vanuit

de statistische voorwaarde van een zo evenwichtig mogelijke verdeling

van bedrijven over de kategorieën.

2.3 De ziekteverzuimvariabelen

De te verklaren ziekteverzuimvariabelen zijn het verzuimpercentage, de

frekt/íentie en de duur:

- het percentage is het aantal verzuimde dagen per 100 mandagen

bij mannen (V%);

- de frekwentie is het aantal meldingen per 100 mannen per jaar
(MFr) ;

- de duur is de qemiddelde duur per verzuimgeval in kalenderda-

gen bij mannen (cD).

In tabel 1.1 werden de ziekteverzuimcijfers weergegeven over de jaren

t977-lg9l van alle (circa 300) bedrijven die aan de NlPc-statistiek mee-

doen (totale bestand: 260.000 mannen en 40.000 vrouwen) - In het onder-

havig onderzoek doen slechts 156 van alle circa 300 bedrijven mee (met

circa 160.000 mannen). De redenen daarvoor zijn vermeld.

De 156 onderzoeksbedrijven hebben gemiddeld iets hogere verzuimcijfers

dan het totale NIPc-bestand. Dit heeft voornamelijk te maken met het

feit dat er in de onderzoekspopulatie geen administratieve bedrijven

opgenomen zijn.
Het totale bestand had in de jaren 1977-1981 bij de mannen verzuimper-

centages van resp. 9.2,9-7,9.J,9.1 en 9.2 procent. De onderzoekspo-

pulatie (zie de tabellen 8 t/n 23 van de aijlage) laat bij de mannen

voor dezelfde jaren resp. 10.3, 11.0, 10.9, 70.2 en 9.4 als ziektever-

zuimpercentages zien.

Deze verschlllen beÍnvloeden de uiteindelijke onderzoeksresultaten niet.
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DE ANALYSETECHNIEK EN DE RESULTATEN

De analysetechniek

DÍt onderzoek gaat over achtergronden van de daling van het verzuim in
Nederland, dus níet over variabelen die te maken hebben met de hoogte

van het verzuim in Nederland in de periode van 7977 t/n 1981.

Anders gesteld: het doel is vast te stellen welke interaktie er is tus-
sen de acht verklarende variabefen enerzijds (zie hoofdstuk 2) en de

jaren anderzijds met betrekking tot de drie verzuimmaten. Het gaat dus

om de vraag of de (drie of vier) kategorieën, die er binnen elk der acht
verklarende variabelen bestaan, verschillen te zien geven in het verloop
van de verzuimmaten over de periode 7977 t/n 1981 (of over 1979-1981).

Een voorbeeld is de vraag of het verzuim bij de ene verzekeringsvorm
meer of minder daalt over de laatste twee jaren, dan bij de andere ver-
zekeringsvorm.

Er zlin twee redenen waarom dit soort vragen niet door middel van korre-
latie- of regressie-analyse beantwoord kunnen worden.

Ten eerste l-eent het merendeel van de verklarende variabelen zich niet
voor deze technieken. lríerkloosheid en bedrijfsgrootte zijn namelijk wer

.in rangvolgorde of op een schaalvolgorde weer te geven, maar verzeke-
ringsvorm, kontrolevorm, gewest en bedrijfsqroep niet. De l-aatste vier
variabelen, die op 'nominaal' niveau gemeten zijn, kan men derhalve níet
korreleren met verzuim. Ten tweede gaat het om de verklaring van veran-
deringen in de tijd in de afhankelijke of te verklaren variabele (ver-
zuim), hetgeen korrelatie- of regressierekening eveneens aIs analyse-
techniek uitsluit.
De analysetechniek die bij uitstek geschikt is om de opgeworpen vragen
we1 te beantwoorden is de variantle-ana1yse. Er bestaan enkelvoudige en

meervoudige variantie-analyses. rn de eerste vorm gaat het alleen om de

vraag of bijvoorbeeld het verzuim in een bepaalde periode bij de drie
verzekeringsvormen signifikant van el-kaar verschilt.
Bij de meervoudige variantie-analyse gaat het om t\^ree of meer onafhanke-
lijke variabel-en. Daar gaat het tevens om de vraag of de drÍe verzeke-
ringsvormen zich over vijf of twee jaar met betrekking tot verzuim ver-
schillend van erkaar ontwikkelen. De jaren fungeren dus a.rs onafhanke-
Iijke variabelen. Deze meervoudige vorm zullen we hier gebruiken.
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Voorwaarden voor het toepassen van variantie-analyse zijn, dat de verkla-
rende variabele of variabel-en een (beperkt) aantal waarden aannemen en

dat er van deze waarden meerdere waarnemingen zijn. Dit is bljvoorbeeld
het geval met de variabele verzekeringsvorm die drie waarden kan aanne-

men (omslag-bedrijf, eigen-risikodrager en afdelingskas), terwijl er

van deze waarden respektievelijk 56, 59 en 41 waarnemingen (één r/raarne-

ming per bedrijf) zijn. Andere variabelen, waarbij dit ook het geval i-s,

zijn bedrijfsgroep, gewest en kontrolevorm.
De resterende variabelen, namelijk bedrijfsgrootte en werkloosheid van

de regio waarin het bedrijf ligt, kunnen een zeer groot aantal waarden

aannemen. Deze variabelen dienden dan ook aangepast te worden voor de

variantie-analyse. De bedrijfsgrootte werd ingedeeld in vier grootte-ka-
tegorieën (kleiner dan 250, 250-499,500-999 en 1000 of meer mannen).

Ook de drie werkloosheidsindikatoren werden op een dergelijke wijze in
een beperkt aantal, namelijk drie kategorieën, ingedeeld (zi,e paragraaf
) )\
Bij de variantie-analyse komen, naast gegevens over de vermelde inter-
aktie-effekten, uiteraard ook gegevens over de hoofdeffekten beschikbaar.
De l-aatste beantwoorden de vraag (díe níet centraal staat in dit rapport)
of de drie of v.ier kategorieèn die binnen de verklarende variabele be-
staan, over de vijf jaren in totaal (1971 L/n 1981), signifikant van e1-

kaar verschiLlen met betrekking tot verzuj-m. Dus bijvoorbeeld of omslag-

bedrijven een sígnifikant hoger verzuimpercentage hebben dan afdelings-
kassen of eigen-ris.ikodragende bedrijven in een bepaalde periode.

Overigens dient benadrukt te worden dat de 156 bedrijven in dit onder-
zoek alle deelnemen aan de Nlpc/TNo-verzuimstatistaek en dat dit géén

aselekte steekproef is ten aanzien van de in dit onderzoek te gebruiken

acht verklarende variabelen. Dit betekent dat geen zuivere toetsing mo-

gelijk is van de hoofdeffekten. Over de representativiteit van de gevon-

den hoofdef,fekten kan derhafve geen uitspraak worden gedaan. In dit on-

derzoek gaat het echter in de eerste plaats om de interaktie-effekten.
Deze mogen wel verondersteld worden onafhankelijk te zijn van de selek-
tie van bedrijven. De 156 bedrijven deden namelijk reeds aan de verzuim-
statistiek mee vóór de gedefinieerde ond.erzoeksperiode van 1977-1981.

Wat in deze onderzoeksperiode gebeurde (de verzuimdalingr) kan dus niet
het gevolg zijn van de samenstelling van de 156 bedrijven.
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Tenslotte enige toelichting op de volgorde \,raarin de resultaten gepresen-

teerd r^7orden. In paragraaf 3.2 zullen de hoofdeffekten van de variantie-

analyses weergegevèn worden. In paragraaf 3.3 volgtt dan het centrale deel

van het onderhavige onderzoek, namelijk de interaktie tussen de acht ver-

klarende variabelen en de vijf (197'l-79A7) respektievelijk twee (1979-

1981) jaren met betrekking tot het verzuim.

Omdat onze interesse uitgaat naar de periode 1979-1981, waarin het ver-

zuim daadwerkelijk daalde, zal op die periode de voornaamste aandacht

gericht worden.

In paragraaf 3.4 zaL door middel van een aantal deel-analyses nagegaan

worden of de konklusies, die in paragraaf 3.3 ziin getrokken, blÍjven

bestaan aIs gekeken wordt naar deel-kategorieën van het totale bedrljfs-

bestand. Het gaat hier om partiële analyses, die als doel hebben qege-

vens op te leveren over de refatie van een variabele tot verzuim bij ge-

Iijkhouding van (een kategorie uit) een andere variabele. Bijvoorbeeld:

of de relatie tussen bedrijfsgrootte en verzuimdaling bij omslag-bedrij-

ven er onqeveer net zo uit zret a1s bij AKERS en óf dit ook het geval is

bij bedrijven in !Íest-Nederland en bij bedrijven in Oost-Nederland, et-
cetera.
Bij de te vermelden resultaten zal het aksent- steeds ligrgen op het ver-

zuimpercentage als afhankelijke variabele. Aan het eind van het resulta-

ten-gedeelte zal echter nog eens apart aandacht wor<len best-eed aan de

verzuimfrekwentie en de gemiddelde verzuimduur per geva1.

Om een scheiding aan te brengen tussen betekenisvolle en niet-betekenis-
volIe resultaten zal over het algemeen het signifikantie-niveau \/an

p=.10 aangehouden worden. Dit betekent dat het gevonden verband met een

kans van één op tien nog aan toeval geweten mag worden. Signifikantie-
niveau's hebben echter slechts een relatieve waarde. ze dienen bijvoor-
beeld gezien te worden tegen de achtergrond van het aantal waarnemingen

waarop de analyse berust. In ieder geval zal de signifikantie van de re-
sultaten steeds slechts als indikatie gebruikt worden. Ook zal melding

gemaakt worden van resultaten die naar signifikantie tender:en.

3.2 De hoof d-e f f ekten i-n de ys_{ r_en!ie_- 3I}:e !y_a g_:

fn de tabellen in de Bijlage zijn de gedetailleerde resuftaten te vinden

van de meervoudige variantie-analyses betreffende de acht verklarende
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variabelen bj-j twee tijdsperioden, namelijk aIIe vijf jaren (1911 t/n

1981) en de jaren 7919 en 1981. De beJ-angrijkste resultaten van deze

zestien (8 x 2) variantie-analyses zijn in samenvattende vorm weergege-

ven in tabel 3.1 (voor details raadplege men de Bíjlage: tabelSt/n23)'

Van deze resultaten worden eerst de hoofdeffekten van de acht verklaren-

de variabelen beschreven, waarbii nogmaals zij opgemerkt dat het onder-

zoek niet in de eerste plaats op deze hoofdeffekten, maar op de in para-

graaf 3.3 en 3.4 te Ëehandelen interaktie-effekten (variabele x jaren)

was gericht.
De resultaten (zie tabeL 3.1) laten zich a1s volgt omschrijven:

- oe bedt"Ljfsgt:ootte. is gerefateerd aan het verzuimpercentage en

aan de gemiddelde verzuimduur per geval: grotere bedrijven heb-

ben, in grote l-ijnen, een lager verzuimpercentage en een korte-

re gemiddelde duur per geval.

- oe bedri.jfsgroep hangt niet samen met- het verzuimpercentage,

inaar wel met de verzuimfrekwentie: in de chemie is deze het

Iaagst en in de metaal-groep het hoogst-

- De ge»esten ve-tschílfen niet met betrekking tot de hoogte van

de drie verzuimindikat-oren.

- oe Ziekteaet-Derzeke-r'ingsDorm is sterk gerelateerd aan de hoog-

te van het verzuimpercentage en aan de gemiddelde verzuimduur:

de omslag-bedrijven scoren hoger op deze verzuimindikat-oren dan

de eigen-risikodragers en de afdelingskassen.

- »e Ziekt?,ue,t-kontroleuorm houdt verband met het verzuimpercen-

tage en met de gemiddelde verzuimduur per geval: de bedrijven,
r./aaïvan de werknemers geheel gekontroleerd worden door verzeke-

rlngsartsen van de bedrijfsvereniging of van het GAK vertonen

een hoger verzuim dan werknemers van bedrijven die geheel of

gedeeltelijk zelf kontroleren.

- oe hoogte uan de uerkloosheid van het rayon waarin het bedriif

gelegen is (in de jaren t917-1918), is niet gerelateerd aan het

verzuimpercentage, maar wef aan de verzuimfrekwentie van die

bedrijven: de bedrijven in de rayons met de laagste werkloos-

heid vertonen de Laagste verz'aímfrekwentj-e. Hogere werkloosheid

gaat in het algemeen dus gepaard met een hogere verzuimfrekwentie'

- De twee andere uerkloosheídsíndíkatoren (de hoogte van de werk-

loosheid in 1981 en de stijging van cle werkloosheid van 1979 naar

1981) vertonen geen signifikant verband met de hoogte van het ver-

zuim van de bedrijven.



Tabel 3.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de variantie-analyses op het gehele bestand van 
bedrijven; n = 156 (hoofdeffekten en interakties weergegeven in signifikanties van F-waarden) 

Periode 1977 - 1981 Jaren 1979 en 1981 

Hoofdeffekt Interaktie met jaren Interaktie met jaren 
Beschrijving variabele (met, tussen 
haakjes, het aantal gebruikte kategorieën) V% MFr GD V% MFr GD V% MFr GD 

1 Bedrijfsgrootte 1981 (4) < .10 <.90 <.01 <.50 <.20 <.50 <.50 <.40 <.10 

2 Bedrijfsgroep (3) <.20 <.05 <.60 <.80 <.90 <.60 <.80 <.80 <.70 

3 Gewest (4) <.30 <.50 <.30 <.05 <.30 <.20 <.01 <.05 <.05 

4 Verzekeringsvorm (3) <.001 <.30 <.001 <.60 <.60 <.80 <.05 <.60 <.20 

5 Kontrolevorm (3) <.05 <.60 <.01 <.90 <.60 <.90 <.50 <.20 <.90 

6 Hoogte werkloosheid 1977 - 78 (3) <.30 <.10 <.20 <.50 <.10 <.10 < .10 <.20 <.10 

7 Stijging werkloosheid 1979 - 81 (3) <.40 <.30 <.30 <.05 <.30 <.05 <.05 <.60 <.01 

8 Hoogte werkloosheid 1981 (3) <.20 <.40 < .40 < .10 <.20 <.05 < .10 <.30 <.05 

Signifikante F-waarden (p < .10) zijn onderstreept. 

- Het hoofdeffekt betreft de vraag of de 3 of 4 kategoriën, die binnen een variabele bestaan, over de 5 jaren (1977-1981) 
in totaal, verschillen in verzuim; 

- De interaktie-effekten betreffende de vraag of de 3 of 4 kategorieën, die binnen een variabele bestaan, zich met betrek
king tot verzuim signifikant verschillend van elkaar ontwikkelen over de 5 jaren (1977-1981) of 2 jaren (1979-1981). 

Zi.e voor meer details tabel 8 t/m 23 in de Bijlage. 

IV 
0 
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De interaktie-effekten bij het total_e bedrijfsbestand

De interaktie-effekten kunnen afgelezen worden uit het rechter gedeelte van
tabel 3.1. De details staan in tabel 8 t/m 23 van de Bijlage. omdat de in-
teraktie-effekten van de variabelen met de 5 jaren (1977 t/n 19g1) minder
i-nteressant zijn dan de interaktie-effekten met de )aren 1979 -19g1 - waar-
in het verzuim daalde - gaat onze aandacht vooral uit naar deze laatste
periode- uit tabel 3.1 kunnen de vorgende konkrusies worden afgeleid:

- De bedrijven in de vier verschillende bedrijfsgrootte-kateoo-
ríeën hebben hun verzuimpercentage niet, maar hun gemiddelde

verzuimduur per geval we1 signifikant verschillend van elkaar
zien ontwikkelen in de jaren 1979-1981: de grootste verzuirnduur-
dalíng trad op bij de kleinere bedrijven (< 250 mannen) . Deze

trend is ook bij het verzuimpercentage waar te nemen.

- De bedrijven uit de drie bedr,íjfstak-kategor,íeën (metaal, che-
mie en levensmiddelen) hebben hun verzuim in de periode 1979-

1981 niet signifikant verschilJend van elkaar zien ontwikkelen.
À1Ie drie bedrijfstakken volgden dus ongeveer een zelfde
stijgend en dalend patroon,
Dit resultaat heeft te maken met het feit dat in de netaalgroep
de sub-groepen scheepsbouw, technische apparaten en metaal (die
volgens tabel 1.3 wel degelijk verschillende ontwlkkelingen heb-
ben doorgemaakt) voor de variantie-analyse tot één grroep van 63

bedrijven samengevoegd dienden te worden en vergeleken zijn met
de 25 chemie-bedrÍjven en de 40 levensmiddelen-bedrijven"

- De bedrj-jven in de vier verschillend.e llederlandse getlesten ont-
wikkelden zich met betrekkinE tot a1le drie verzuimmaten signi-
fÍkant verschillend van elkaar in de periode 1979-1991: de

grootste daling in het verzuirnpercentage en in de verzuimduur
trad op in bet Eer"rest Oost (Overijssel en Gelderland); de groot-
ste verzuiÍnfrekwentie-daling trad op ín het geh'est Zuid, De ge-
ringste dalingen hiaren steeds waarneembaar in het gerdest West.

- Btj bedrijven in de drie verschillende uerzekeringsuotm-katego-
rieën onLwíkkelde het verzuimpercentage zich in de periode 1979-
1981 signJ,fíkant versghillend van elkaar: bij de ornslag-bedrij-
ven daalde het verzuimpereentage het sterkst (vooanamelijk ver*
oorzaakL door een relatief sterke verzuimduur-daling) en bij de

eigen-risikodraEende bedrijven het mj_nst.
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Dit verschijnsel is duidelijk waar te nemen in grafiek

waarin de 56 omslag-bedrijven vergeleken worden met de

afdelingskassen en eigen-risikodragers te zamen.

Grafiek 3.1 Vergelijking van de verzuimpercentages van 56 omslag-bedrij-
ven (oM) met die van 100 afdelingskassen en eigen-risikodra-
gende bedrijven (AKER) over de periode I9'77-7941 (bron:
Bij1age, tabel 14b)

verzuim 3

3.1

100

(AKER)
9-6 / \ g.a

Bij bedrijven in de drie verschillende kontroleoorm-kategom.eèn

\^ras geen signifikant verschil waarneembaar in verzuimdaling in

de periode l9?9-7981. Wel zijn er bijna-signifikante verschillen.

De bedrijven, waarvan werknemers door de Bedrijfsvereniging (BV)

of het Gemeenschappelijk Àdministratiekantoor (GAK) gekontroleerd

rrrorden, vertoonden namelijk de grootste daling ln verzuimfrekwen-

tie. Deze versch.iLfen zijn echter niet waarneembaar in het ver-

zuimpercentage.

oe hoogte Dan de aerkloosheid (zowel tn 19'77-1978 a1s ln 1981)

ro.t- 10.0

','1-



-23-

van het rayon, waarin het bedriif gelegen is, is ook gerelateerd

aan de daling in het verzuimpercentage en in de gemiddelde ver-

zuimduur: bedrijven in rayons met weinig werkloosheid daalden

het minst in verzuim en bij bedrijven in 'middelmatiger en 'ho-
ge' werkloosheidsrayons daalde het verzuim het meest.

Tenslotte de relatie van de stijging Dan de uerkLoosheid in de

periode 79'79-1987 met verzuím. rn gebieden rraar de werkloosheid

meer dan 1.5 procent gestegen is, is het verzuimpercentage en

de verzuimduur van de aldaar gevestigde bedrijven relatief sterk

afgenomen. En bedrijven in gebieden met een geringe werkloosheids-

stijging (minder dan 1.5 procent) zagen hun verzuim relatief min-

der afnemen.

Deze tÍr'íee tendenzen zijn grafisch weergegeven in grafiek 3.2.

S1eEieklÉ Vergelijking van de verzuimpercentages van 46 bedriiven in
de rayons die in 1979-1981 een geringe stijging (< 1.5%)
in werkloosheid hebben meegemaakt met de verzuimpercentages
van 110 bedrijven in rayons die in 1979-794I een grote stij-
ging (à 1.5?) in werkloosheid hebben meegemaakt (Bron: Bij-
lage, tabel 20b)

verzuim *
122

10-7

s.s / 9 -4

\
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Samenvatt ]!9

Samengevat is de voorlopige konklusie, dat het verzuinpercentage in de

periode 79'79-1981 het sterkst i-s gedaald bij:
- bedrijven kleiner dan 250 man;

- bedrijven in Overijssel en Gelderland;

- omslag-bedrijven;

- bedrijven in gebieden met rel-atief hogere werkloosheid;

- bedrijven in gebieden waar d.e werkloosheid het sterkst steeg
in de periode 1979-1981.

Opvallend is dat deze dalingen in het verzuimpercentage vooral bewerk-
stelligd zijn door dalingren in de gemiddelde verzuj_mduur per geval en

niet of in veel m.indere mate door dalingen in de verzuimfrekwentie.
Tenslotte is de daling in het verzuimpercentage niet verschilrend voor
de drie bedrilfstakken, noch voor de drie kontrorevormen voor de ziekte*
hret,

3-4 De interaktj-e-effekten bij d.e.e1-.kategorieën_van he.t to-
tale bedrij fsbestand

De vraag is nu of de gekonstateerde 'invloedent (beter: relaties) zuiver
en alleen aan genoemde onafhankelijke variabelen toegeschreven mogen \4ror-

den of dat de onafhankelijke variabelen zodanig onderring samenhangen,

dat de gevonden reraties geheel of gedeeltelijk geweten moet worden aan

die onderlinge samenhangen.

Bijvoorbeeld: twee variaberen die zeer sterk onderting samenhangen, zu1-
len beide ongeveer even sterk samenhangen met een derde variabele, bij-
voorbeeld verzuim. rn dat gevar hebben we dus welricht niet twee verschir-
lende 'invroeden' gevonden, maar s.rechts één. om met dit soort verstrenge-
lingen rekening te houden is nadere analyse nodig.
rn tabel 3.2 kan men zien hoe de verkrarende variabelen onderling samen.-

hangen.
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Tabel 3.2 De onderlinge verbanden tussen de
(uitgedrukt in signifikanties van

verklarende variabelen
Chi-kwadraten )

o

o

^;

3
I

o

Ë
o

o
!

o

;

É
o

o
o

!

B

r

o
o

o
g
o
É
o
o

3
;

1 - Bedrijfsgrootte
2. Bedrijfsgroep
3. cewest

4- verzekeringsvom

5. Kontrolevorm

6, werkloosheials ï 1977 - 78

7. st!jginq werkloosh. t 1979 - B1

B. werkloosheids t 1981

13 .00*

.04 *

00*

07 r

00*

.63

.00*

.13

94

00*

a7

t4

oo*

.95

.00*

.10

.46

.00*

.00*

sterretie aangeduiale waarden zijn signifikant (p<.10)'

Bedrijfsgrootte hangt samen met verzekeringsvorm en kontrolevorm (p = .001

en .001). ock is er een verband tussen verzekeringsvorm en kontrolevorm

(p=.OOt). De variabele gewest hangt net biina alle andere variabelen sa-

men, terwijl de drie \"/erkloosheidsj-ndikatoren onderling ook sterk samen-

hangen.

Orn mogelijke schijnverbanden uit te sluiten zijn veertien deel-analyses

uitgevoerd.

Een voorbeeld kan duidelijk maken hoe deze analyses uitgevoer:d zijn.

Eerder is gekonstateerd dat bedri.jfsgrootte samenhangt met verzuimduur-

daling in de periode 1979-1981: kleinere bedrijven zijn relatief sterk

in verzuim gedaald. Bovendien is gekonstateerd clat bedrijfsgrootte met

verzekerinqsvorm samenhangt (zie tabel 3,2).

De vraag is dus of de relatie tussen bedrijfsgrootte en verzuimduur-da-

Iing blijft bestaan in<lien men de mogelijk doorkruisende invloed van \/er-

zekeringsvorm uitschakelt. Dit kan bi"j benadering gebeuren door de rela-

tie tussen bedrijfsgrootte en verzuimduurdaling apart te analyseren, res-

pektievelijk bij de omslag-bedrijven, bij eigen-risiko<lragende beclrijven

en bij afdelingskassen.

Indien de eerder gevonden signifikante relatie in alle drie de deel-ana-
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J-yses signifikant brijft, of tenmi,nste de tendenzen in dezelfde richting
blijven wijzen, dan kan gekonstateerd worden dat het inderdaad om een

'echte' relatie ging en niet om een schijn-reIatie.
De resultaten van de beschreven drie deer-analyses treft men aan onder
GD in de bovenste drie regers van taber 3.3. Men ziet dat de signifikante
relatie tussen bedrijfsgrootte en verzuimd.uur-daling (1979-1981) niet
overal standhoudt. Alleen bij de 56 omslag-bedrijven is er nog iets van

de relatie bedrijfsgrootte-verzuimduur-daling hraar te nemen (p=.07) .

Thans zu1len we de deer-analyses (zie tabel 3.3) systematisch beschrijven
per onafhankelijke variabele. Arreen met betrekking tot de variabele be-
drijfsgroep behoeven geen verdere deel-analyses gepleegd te worden, om-

dat de analyses met het totale bedrijfsbestand geen enkere signifikante
interaktie met de jaren opleverde (zie tabel 3.1). Daarom heeft het ook
geen zin de variabere bedrijfsgroep verder te analyseren. Bij de deer-
analyses behoeft ook niet verwacht te worden dat de resurtaten wer slgni-
fikant worden.

Hieronder zal voor de overzichtelijkheid steeds het aksent liggen op het
verzuimpercentage. Aan het eind van de paragraaf schenken we aandacht aan

de twee komponenten van het verzuimpercentage, namelijk de frekwentie
en de gemiddelde duur per geval.



Tabel 3.3 Samenvatting van de resultaten van de variantie-analyse op deelgroeperingen van het totaal van 156 
bedrijven (alleen interaktie-effekten weergegeven in de signifikanties van F-waarden) 

INTERAKTIE MET DE JAREN 

Periode 1977 - 1981 Jaren 1979 en 1981 

Variabele: Bij gelijke: n* V% MFr GD V% MFr 

1. Bedrijfsgrootte 4. Verzekeringsvorm (Omslag-bedrijven) 56 .42 .76 .40 .25 .55 

Bedrijfsgrootte Verzekeringsvorm (ER-bedrijven) 59 .13 .01 .99 .74 .82 

Bedrijfsgrootte Verzekeringsvorm (AK-bedrijven) 41 .01 .40 .23 .26 .60 

3. Gewest 4. Verzekeringsvorm (Omslag-bedrijven) 56 .15 .67 .07 .22 .51 

Gewest Verzekeringsvorm (ER+ AK-bedrijven) 100 .39 .52 .26 .01 .10 

Gewest 6. Hoogte werkloosheid 1977-78 (3.0 - 5.9%) 71 .05 .70 .30 .10 .37 

Gewest 7. Stijging werkloosh. 1979-81 (1.5 - 2.4%) 74 .30 .05 .53 .05 .03 

4. Verzekeringsvorm 1. Bedrijfsgrootte (250 - 999 man) 82 .60 .27 .98 .68 .58 

verzekeringsvorm 5. Kontrolevorm (door BV/GAK) 90 .51 .70 .50 .21 .54 

5. Kontrolevorm 4. Verzekeringsvorm (ER-bedrijven) 59 .75 .85 .70 .70 .33 

Kontrolevorm Verzekeringsvorm (AK-bedrijven) 41 .52 .69 .08 .14 .61 

Kontrolevorm Verzekeringsvorm (ER+ AK-bedrijven) 100 .77 .76 .54 .92 .14 

6. Hoogte werkloosheid 1977-78 7. Stijging werkloosh. 1979-81 (1.5 - 2.4%) 74 .30 .57 .29 .08 .14 

7. Stijging werkloosh. 1979-81 6. Hoogte werkloosheid 1977-78 (3.0-5.9%) 71 .01 .94 .02 .01 .97 

N.B.: - Signifikante F-waarden (p < .10) zijn onderstreept. 

- De interaktie-effekten betreffen de vraag of de 3 of 4 kategorieën, die binnen een variabele bestaan, zich 
ten aanzien van verzuim signifikant verschillend van elkaar ontwikkelen over de 5 jaren (1977-1981) of de 
2 jaren (1979 en 1981). 

* Zie de onderverdeling van deze n's over de 3 of 4 kategorieën, in de tabellen 8 t/m 23 in de Bijlage. 

GD 

.07 

.64 

.77 

.24 

.10 

.22 

.16 

.84 

.18 

.93 

.05 

.59 

.15 

.01 

N _, 
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Bedri.j fsgt ootte
ïn taber 3.4 worden de bevindingen uit tabel" 3.3 geÍrlustreerd met be-
trekking tot het verzuimpercentage, waarbij overigens opgemerkt kan wor-
den dat deze analyse eigenlijk niet nodig i.s, want in tabel 3.1 hebben
we ar gezien dat de i-nteraktie tussen de bedrijfsgrootte en de jaren
7919-1981 met betrekking tot het verzuimpercentage niet signifikant vras
(p<.50). De interaktie kan dan bij sub-groepen van het totar.e bestand
ook niet veel opleveren.

Tabel 3.4 Daling in het verzuimpercentage in de periocie 1979-19g1 bijvier verschillende bedriifsgt ootte-kategorieën (respektieve-
lijk voor alle bedrijven, d.e omslag_1eden, de eigen_ri.siko_
dragers en de afdelingskassen)

alle
bedrijven

aIleen
omslag-

bedrijven

aIIeen
ER-

bedrijven

afLeen
AK_

bedrijven

bedrijven < 250 mannen

bedrijven 25O - 499 mannen

bedrijven 500 - 999 mannen

bedrijven > 1000 mannen

1.9 ( 40)

1.5 ( 45)

r.2 ( 37)

t-6 ( 34)

2.6 (23)

1 .3 (22)

2-O ( 8)

3.9 ( 3)

o.1 (12)

7.4 (12)

1.0 (20)

1.3 (1s)

1.8 ( 5)

2-O (11)

0.8 ( 9)

7.6 (16)

aIle bedrijven 1 .s (1s6) 2.7 (s6) I .1 (s9) 1.5 (41)

signifikanties van de
interakties met de 2 jaren p<.50 P=.14 P= -26

N.B.: Tussen haakjes staat steeds het aantal bedrijven vermeld.

Men kan konkluderen dat het verzulmpercentage in het algemeen het sterkst
is gedaald bij de kleine bedrijven, maar dat dit verschijnsel bij géén
van de sub-kategorieën van de verzekeringsvorm is teïug te vinden. De

oorspronkelijke algemene konklusie, dat het verzuimpercentage het sterkst
daalde bij de kleine bedrijven (hoewel niet signifikant!), kan dus ook
nieL gehandhaafd blijven.

Geaest

vervorgens gaan we na of de eerder gekonstateerde signifikante verschil-
ren in daling van het verzuimpercentage bij de vi-er gewesten standhouden
ars bi.nnen de gewesten a11een gekeken wordt naar bedrijven met dezelfde
verzekeringsvorm en dezel-fde werkfoosheidshoogte,/stijqing. Uit tabel 3.3
bleek reeds dat het signifikante verschir tussen de vier gelvesten arleen
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bij de omslag-leden duidelijk minder wordt (p = .22). Indien gekeken wordt

bij de andere sub-groepen blijven de verschillen tussen de vier gewesten

wel signifikant.
In onderstaande tabef 3.5 worden deze konklusies geillustreerd.

Tabel 3.5 Daling in het verzuimpercentage in de periode 1979-1981 bij
vier verschillende geaesten (respektievelijk voor alle be-
drijven, de omslag-bedrijven, de ER + AK-bedrijven, de be-
drijven j.n een rgemiddelder werkloosheid-reqio en de bedrij-
ven in een regio met 'gemiddelde' werkloosheidsstijSinS)

alIe
bedrijven

alleen
oms 1a9-

bedri jven

alleen
ER+Àl(

bedrijven

a1leen bed!ijven
in regio's met
werkloóshéids -

stljging 3.0 - 5.9t

alleen bedriJven
in regio's net
uerkloosheids-

stiiq.ing 1.5-2.4*

Noord

Oost

We st
zuid

1.3 ( 18)

2.7 \ 32!,

1.1 ( 7D

1.7 ( 35)

1,'7 I 9)

3.3 (13)

1.s t2s)

2-6 ( 9\

1.0 ( 9)

2.4 \ 191

0.9 ( 46)

1.3 ( 26)

1'4 ( 9)

2.A l2s)

l.s l2o)

1.6 (17)

1.9 ( 4)

3.1 124)

1 .3 132)

r.1 (14)

alle bedxijven l.s (1s6) 2.t (s6) r.3 (100) 2 0 t'7t) 9 t-7 4)

signlfikilties
vao de inter-
akties met de
2 )aren

p < .ol P=.22 p=.01 p = .10 p=.05

Waarneembaar in deze cijfers is echter toch dat - hoewel de interaktie
tussen het geurest en de jaren bij de omslag-1eden niet meer signifikant
is - in alle gevallen het ger^rest Oost de grootste daling in verzuÍmper-
centage vertoont.
Dit opvallende resultaat is helaas moellijk verklaarbaar, door gebrek

aan verdere informatie over hetgeen er met de 32 bedrijven in Overijssel
en Gelderland aan de hand zou kunnen zijn.

Verzekeringsoorm ooor de Zíekteuet
cekonstateerd werd (zie tabel 3.1) dat er signifikante verschillen in
verzuimpercentage-dalinS (7979-7981 ) bestaan bij de drie verschillende
verzekeringsvormen voor de Ziektewet.
De vraag is nu of deze verschillen blijven
zekeringsvorm gekeken wordt naar bedrijven
grootte of met dezelfde kontrolevoïm. Deze

omdat ze samenhangen met verzekerj-ngsvorm.

De eerder vastgestelde relatie is nu n.iet
In tabel 3.6 staan de percèhtages.

bestaan a1s binnen de Zw-ver-

met ongeveer dezeffde bedrijfs-
twee variabelen werden gekozen

meer signifikant (tabel 3.3).
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Tabel 3.6 Daling in het verzuimpercentage in de periode 1979-1981 bij
de drie oerzekeringsuormen (respektievelijk voor aIle bedrij-
ven, voor de 'middelgrote' bedrijven en voor de bedrijven die
door de Bedrijfsvereniging of het cAK gekontroleerd worden)

alle
bedrijven

alleen bedrijven
met qrootte 250 -

999 mannen

aIleen bedrijven
gekontroleerd door

BVIGAK

omslag-bedrij ven

ER-bedrijven

AK-bedríjven

2.1 ( 56)

1.1 ( 59)

t.6 ( 41)

1.s (30)

1.2 (32)

7.4 (2O)

2 -1. (56)

1.3 (15)

1.1 (1e)

a1le bedrijven 1 .5 (1s6) 7.4 (82) 1 .8 (90)

signifikanties
van de interak-
ties met de
2 jaren

p<.05 P = .68 p=.21

Hoewel de interakties tussen verzekeringsvorm en jaren in de tr^ree in de

tabel voorkomende subgroepen niet meer signifikant zijn, blijft in alle
gevallen toch waarneembaar dat de omslagbedrijven de grootste daling Ín
verzuimpercentage hebben doorgemaakt in de jaren 1919-1987.

De gelijkluidende oorspronkelijke konklusie kan dus, hoewel met enige

voorzichtigheid, gehandhaafd bIi jven.

Kontt,oleoorm Door de Ziekteuet

Eerder hebben we gekonstateerd (zie tabel 3.1) dat er niet-signifikante
verschÍ1Ien 1p< .50) waren in verzuimpercentage-daling tussen de drie
zvÍ-kontrolevormen. De bedrijven die hun kontrole hebben uitbesteed aan

de Bedrijfsvereniging of het cAK bleken echter de grootste dal-ing in ver-
zuimpercentage doorgemaakt te hebben en de bedrijven die zelf kontroleren

de geringste daling.
We zu1len thans nagaan hoe deze niet-signlfikante verschillen er uit zien

per verzekeringsvorm. Dit geschiedt omdat omslag-bedrijven per definitie
niet zelf kontroleren en er dus per definitie een verband is tussen ver-
zekeringsvorm en kontrolevorm (zle ook tabef 2.4 en 3.2).
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Tabel 3.7 Daling in het verzuimpercenLage in de periode 1979-1981 bij
de drie kontrolet.tot'mkategoriedu (respektievelijk voor alle
bedrijven, voor eigen-risikodragers, voor afdelinqskassen en
voor ER en AK-bedrijven samen)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de oorspronkelijke konklusie gehand-

haafd kan blijven. In geen enkel geval worden de verschillen signifikant

Bij de afdetingskassen draait het beeld zelfs om; daar vertonen de be-

drijven die de verzuimkontrole uitbesteed hebben een geringere dali-ng

in verzuimpercentage dan de bedrijven die zelf kontroleren.

De hooqte oan de ue:L,kloosheLd

Uit tabel.3.2 bleek dat de hoogte en de stiiging van de werkloosheid

slgnifikant met elkaar samenhangen. De vraag Ís dus of de eerder gekon-

stateerde signifikante verschillen in daling in verzuimpercentage over

de periode 1919-7981 zowel met de hoogte als met de stiiging t-e maken

hebben - zoals gekonstateerd - of dat de relaties met de ene werkloosheids-

maat verdwijnen a1s de andere werkloosheidsmaat 'konstant' gehouclen vrordt.

Opgemerkt zij nog dat de variabele hoogte werkloosheid in 1981 buiten c1e

verdere analyse gehouden zal worclen, omdat deze variabele buitenge\,íoon

sterk gerelateerd is aan de variabele hoogte werkloosheicl in 1977-1978"

Het heeft dus weinig zín om ze allebei verder: te anaLyseren; één van de

twee is voldoende.

Eerst bekijken we nu of de eerder gekonstateerde signj-fikante verschil-
Ien in daling in verzuimpercentage in de periode 1979-1981 bij de drie
verschilfende kategorieën in de hoogte van de werkfoosheid ín I9'77-191E

standhouden bij ongeveer gelijke stijging (1.5 - 2.4 procent) ln werkloos-

held gedurende de latere jaren 1979-1981.

alle
bedrij ven

a11een
ER-

bedrijven

aIIeen
ÀK-

bedrij ven

alleen
ER+AK

bedrijven

kontrole door BV/GAK

kontrole deels zelf
kontrole zelf

1.8 ( 90)

1-4 ( 32)

1.3 ( 34)

1.3 (15)

7.2 (2t)

0.9 (23)

t.1 (19)

r.7 (11)

2.2 (11)

r.2 ( 34)

1.4 ( 32)

1.3 ( 34)

aIIe bedrijven 7 5 (156) t.1 (s9) 1 . s (41) 1 .3 (100)

signifikanties van de
interakties met de
2 3aren

P= -42 P = .70 p = .14 p=.92
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Tabel 3.8 Daling in het verzuimpercentage in de periode 1979-1981 bij
de drie kategorieën varr tnerkloosheídspercentage Jg77-1gZB
(respektievelijk voor aIIe bedrijven en voor de bedrijven in
rayons met een stijging in het werkloosheidspercentage van
1.5 -2-4 procent in de jaren 19'79 - 1981)

1.0

2.0

1.5

4'7 )

71)

38)

7.2 (14)

2.6 (36)

1.4 (24)

De rechter kolom van bovenstaande

konklusie gehandhaafd kan worden.

rie de bedrijven in de rayons met

1,977 - 19'78 ook minder gedaald zijn
dan de bedrijven in de rayons met

).í)k 2.6 en 1.4 procent).

2.0 (74)

p < .10 .08

tabel laat zien dat de oorspronkelijke
Het blijkt namelijk dat in die katego-
de geringste uitgangswerkloosheid in
in verzuimpercentage (namelijk L.2Z) ,

een hogere uitgangswerkloosheid (name-

De stíjging Dan de ue?kLooshei.d i.n 1929-1981

Vervolgens eenzelfde soort analyse met betrekking Lot de stijging van
het werkloosheidspercentage in de periode 7979-1,gll, uraarvan eerd.er ge-

konstateerd werd (zie tabef 3.1) dat verschirren in deze stijging signi-
fikant samenhangen met verschillen in daring van het verzuimpercentage
in dezelfde periode (p<.05).
Uit onderstaande tabel 3.9 zien we dat de oorsponkelijke konklusie, na-
melijk dat bij bedrijven in rayons waar de werkloosheidsstijging in de

periode 1979-1981 qemiddeld dan we1 groot Íras, de daling in het verzuim-
percentage ook het grootste is geweest, gehandhaafd kan blijven. Want

de konklusie geldt namelijk ook bi"i qelijk oorspronkerijk werkloosheids-
percentage (1977-1978), zoals de rechter kolom van de tabel laat zien.

alle
bedri jven

alleen bedrijven in
rayons met een werk-

Ioosheidsstijging van
t-5 - 2.42

hoogte werkl.perc .7977-'782 < 3.Ot
hoogte werkl.perc. 7977-'78 = 3.0-5.98
hoogte werkl .perc. !9'7'7-78: > 6.08

alIe bedrijven

signifikanties van de interaktj_es
met de 2 jaren
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Tabel 3.9 Dali.ng in het verzuimpercentage j.n de periode 1979-1981 blj
drie kategorieën in d'e stíjging Dan het tnerkLooshe.idspercen-
tage ín 1979-7981 (respektievelijk voor a1le bedrijven en
voor de bedrijven in rayons met een werkloosheidspercentage
van 3.0 - 5.9 procent ín 7977 - 1978)

3.5 Eindkonklusies

Door de deel-analyses moeten de eerder geformuleerde voorlopige konklu-

sies enigszins biigesteld worden.

De eindkonklusie luidt thans: de daling in het verzuimpercentage over

de periode 1979-198I van in totaal 1.5 procent is voornamelijk te loka-
Iiseren:

- bij de bedrijven in Overijssel en Gelderland;

- bij omslag-bedrijven;

- bij de bedrijven die liggen in rayons met een relatief hoge

werkloosheid;

- bij bedrijven die liggen in rayons die een relatief grote stijging
in werkloosheid hebben doorgemaakt.

Tenslotte nog enige aandacht voor de veranderingen in de verzuimfrekwen-

tie en de verzuimduur.

Zoals eerder vermeld, is het verzuimpercentage Lrij de 156 onderzoeksbe-

drijven van 1979 tot 1981 teruggelopen van 10.9 naar 9.4 procent.

Deze teruggang was sterker te wijten aan de daling van de gemiddelde duur

per geval (van 20.2 naar 18.2 dagen) dan aan de daling van de frekwentie

van de gevallen per 100 werknemers (van 2O2 naar 191 gevallen) .

alleen bedrijven in
rayons met een werk-
looshe idspercentage
in 197'7-78 van 3.0-

5.9 procent

stijging werkl.perc. 1979-81:': 1.52

stijging werkl.perc. L979-87:
1.5 - 2.42

stijging werkl.perc. 1979'81: >: 2.5%

0.6 (r2)

2.6 (36)

7 -7 (23)

i.0 ( 46)

r.9 ( 74)

1.6 ( 36)

alle bedri-jven 1.5 (156) 2.O (71)

signifikanties van de interakties
met de 2 jaren
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Als we nu nog even teruggrijpen op tabel 3.1 en tabel 3.3 en de Bij1age,
dan zien \,re dat de dalíng ín de uerzuimfrekuentíe vooral te maken had met

- de gewest-verschillen (de qrootste frekwentiedaling in het Zuiden

en Oosten),

- de verschillen in kontrolevorm (de grootste daling bij kontrole
door de bedrijfsvereniging ep,/of het GAK);

- de verschillen in de hoogrte van de werkloosheid (de grootste dalingr

bij grote werkloosheid in het rayon).
Uit tabel 3.3 bleek overigens dat geen van deze faktoren in a1le gevallen

- dus ook bij de deelanalyse - blijvend signifikante verschillen oplevert.
De boven aangeduide tendenzen blijven echter wel aanwezig.

oe daling ín de gemiddelde oey,zuímduur per geoal bLeek voornamelijk te
maken te hebben met

- de bedrijfsgrootte (grootste daling bij kleine bedrijven);

- het gewest (vooral in het Oosten);

- de verzekeri-ngsvorm (grootste daling bij omslagr-leden);

- de hoogte en stijging van de werkloosheid.

Uit de deelanalyses (samengevat in tabel 3.3) bleek vervolgens dat de

gekonstateerde konklusies met betrekking tot de bedrijfsgrootte en de

hoogte van de werkloosheid niet gehandhaafd kon worden, zelfs niet wat

de tendenzen betreft. Wel bleven de gesignaleerde tendenzen bij de vari-
abelen gewest, verzekeringsvorm en stijging van werkloosheid ook bij de

deelanalyses, hoewel niet altijd signifikant, steeds waarneembaar.
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SAMENVATTING EN BESPREKING RESULTATEN

Teqen de achtergrond van de aanzienlijke daling van het landelijk ziekte-

verzuimpercentage in de periode 7919 - 1981 onder\,/ierp het Nederlands

Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 'I:NO gegevens van de NIPG/TNO-

ziekteverzuimstatj-stiek aan een sekundaire analyse teneinde op het spoor

te komen van mogelijke faktoren die van invloed zijn geweest en nog zijn

op het dalende ziekteverzuim. Het onderzoek betrof gegevens van 156 be-

drijven met ongeveer 160.000 mannelijke r^rerknemers.

uit het onderzoek is gebleken dat de daling in belangrijke mate te maken

heeft met het gewest waar het bedrijf is gevestigd, met de verzekerincJsvorm

van het bedrijf betreffende het ziekteverzuimrisiko, en met de werkloos-

heid in het rayon waar het bedrijf gevestigd is.

De grootste daling vond plaats bij de bedrijven in overijssel en Gelder-

land, bij de omslag-bedrijven en bij de bedrijven in gebieden met hoge

en/of sterk gestegen werkloosheid.

waarom de daling van het verzuim in overijssel en Gelderland juist zo

sterk is geweest is niet duidelijk. Het ligt in ieder gevaL niet aan de

hoogte of de stijging van de werkloosheid in beide provj-ncies- ook is het

niet zo dat in overijssel en Gelderland relatief veel omslag-bedrijven

ligrgen, dic juist sterk 1n verzuim gedaald zijn. of er nu bij omslagrbe-

drijven of bij AKERS gekeken v/ordt, in beide kategorieën vertonen de

oostelijke bedrijven een relatief sterke verzuimdaling. Bedrijfsgrootte

vertoont ook geen verband met het gewest. Dus in beide provincies waren

niet signifikant grotere of kleinere bedrijven dan in de andere drie ge-

vresten.

ook bedrijfsgrootte verklaart dus de relat.ief sterke daling van het ver-

zuim in Oost-Nederland niet.
Helaas kan dit opvallende resultaat moeilijk verder verklaard worden bij

gebrek aan aanwullende informatie over de betreffende bedrijven.

De relatief sterke daling in verzuim bij de omslag-bedrijven en bij de

bedrijven die in rayons tiggen waar de werkloosheid hoog is enlof sterk

gestegen is, is van belang. Beide effekten zijn onafhankel.ijk van elkaar,

dat wil zeggen dat beide effekten als het ware opgeteld mogen worden'

Bij bedrijven die èn omslaglid zijn èn in een rayon liggen waar de werk-

Ioosheid hoog is en/of sterk gestegen is, is de verzuimdaling nog eens

sterker dan bij omslaE-bedrijven die in laag-werkloosheidsgebieden liggen.
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Om iets van het bovenstaande te illustreren zij vermeld dat de 38 omslag-

bedrijven, die in een rayon liggen waar de werkl-oosheid relatief sterk geste-
gen is, gemiddeld meL 2.4 procent in verzuimpercentage daalden in 1979 -
1981, terwijl de 28 AKERS in rayons waar de werkloosheidsstijging gerinq
is geweest, slechts een daling in verzuimpercentage vertoonden van ge-
middeld 0.7 procent over dezelfde periode (zle grafiek 4.1).

Grafiek 4.1 I\,tee ertreme groepen met betrekking tot Derzuím-dali.ng.
Vergelijking van de verzuimpercentages van 38 omslag-be-
drijven in rayons die in 7979-1981 een grote stijging
(à 1.5%) in werkloosheid hebben meegemaakt met de verzuin-
percentages van 28 AKERS in rayons die in 1979-1981 een
geringe stijging (< 1.5?) in werkloosheid hebben meegemaakt

verzuim t
13r

B'2 /

l9'7',7

9.r

1974 1979
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Het is de vraag waarom de dallng in het verzuim juist bij de omslag-be-

drijven zo sterk is geweest. Mogelijk is dat ontwikkelingen als bijvoor-
beeld uitstoot van minder valide personeel, toepassing van st.rengere ziek-
te\^retkontrole, vermindering van arbeidsbelasting door minder overwerk of
door arbeidstijdverkorting en beperkÍng van Ioon en promotiemogelijkheden

zich juist bij de omslaq-bedrijven hebben voorgedaan en niet bij de af-
delingskassen en eigen-risikodragende bedrijven.

wat betreft de relatief sterke daling van het verzuim bij bedrijven in
rayons met een hoqe en,/of sterk gestegen werkloosheid, dient eerst opge-

merkt te worden dat dit resultaat minder voor de hand ligigend is dan me-

nigeen maq denken. Voor verschillende periodes in het verleden is gevonden

dat relatief hoge werkloosheid zowel met hoog verzuj-m a1s met laag ver-
zuim kan samengaan. Niet alleen Schouten (1979) vond voor de periode 1965-

7976 dat hoge werkloosheid met hoog verzuim samenging, maar bijvoorbeeld
ook Taylor en Pocock (1969) voor de periode 1949-L968 in Groot-Brittannié.
In ons onderzoek is dit verschijnsel ook gesignaleerd: rayons met een re-
latief hoge werkloosheid herbergden namelijk ook bedrijven met een rela-
tief hoog verzuim.

Indien echter niet naar de absolute hoogte, maar naar de daling in het

verzuim in de perioile 1979-1981 wordt gekeken, blijkt die het grootste

geweest te zijn in rayons met een hogre werkloosheid en/of een sterk geste-

gen werkloosheid. De cijfers betreffende één moment leveren dus een ander

beeld op dan die víelke veranderingen in de tijd betreffen.

ïndien men - zoals in ons onderzoëk - een verzuimJceperkend effekt in de

tijd aan treft van hoge en,/of stijgende werkloosheid, Í/íordt er over het
algemeen vanuit gegaan dat werkloosheid drei-gend v/erkt op de beroepsbe-

volking en dat deze dreigj-ng voor ontslag verzuimbeperkend h,erkt (hoewel

een zogenaamd 'stress bevorderend' effekt van werkloosheld ook plausibel
zou zijn).
Daarnaast zijn er een aantal veranderingen denkbaar in het beleid van

ekonomisch 'bedreigde' bedrijven die een verzuimbeperkend effekt kunnen

hebben. Men denke hierbij weer aan de eerder genoemde uitstoot van mj-n-

dervalide personeel, aan weinig instroom van nieuw personeel met aanpas-

singsproblemen, aan strengere toepassinq van de ziektewetkontrole en toe-
name van algemene sociale'kontrole op het qedrag van de rrerknemers, aan

verminderde arbeidsbelastinq door minder overwerk en meer arbeidstijd-
verkorting.
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Voorts is het goed mogelijk ilat. er thans (voor de periode 1979-1981) een

verzuimbeperkend in plaats van een verzuimstimulerend effekt van de hoog-

te en de stijging van werkloosheid optreedt, omdat de werkloosheid zich
niet meer op een matig of laag niveau bevindt, zoals in 1979, maar op

een zeer hoog niveau is gekomen. De omslag in effekt op verzuim heeft dus

mogelijk toch te maken met de gemiddelde hoogte van de werkloosheid; dat
wil zeggen boven een bepaald niveau van werkloosheid zou het effekt op

verzuim omslaan van stimulerend naar beperkend.

Opvallend is tenslotte dat de grootste daling in het verzuim (-percenta-
ge) waar te nemen is bij de kategorieën bedrijven die oorspronkelijk
(in 1979) de hoogste cijfers vertoonden.

De 56 omslag-bedrijven hadden in 1979 gemiddeld 12.6 procent en de AKERS

10.0 procent (dus 2.6 procent verschil), terhrijl deze cijfers i-n 1981

respektievefijk 10.5 en 8.7? waren (verschil 1.8 procent). Eenzelfde

effekt doet zich voor bij de werkloosheid: namelijk beilrijven, die in een

kategorie zaten met een hoog verzuimpercentage, zijn sterk j-n verzuim
gedaald.

Er lijkt dus sprake te zijn van een inhaal-effekt bij de bedrijven met

een hoog ruitgangs'-verzuimpercentage. Dit is ook te zien als men kijkt
naar de standaard-deviaties (de spreiding) van de verzuimcijfers in de

vijf in dit onderzoek beschouwde jaren. In 1979 is de spreidinq van het
verzuim over de 156 bedrijven het grootst en in 1981 is die veruit het
kleinst. Dit naar elkaar toe groeien van de bedrijven i-s vooral te zien
bij de verzuimduur en in mindere mate bij de frekwentie en het verzuim-
percentage.

Dat er een inhaal-effekt \,raar te nemen is en dus een trend naar een meer

gelijkmatig niveau, met minder uj-tschietende bedrijven met een extreem

hoog verzuim, doet vermoeden dat er processen van sociale kontrole en

sociale vergelijking in gang zi)n gezeL. Dit kan er toe geleid hebben

dat $rerknemers met extreem hoog verzuim onder sterkere druk zijn gezet

of. zíc}lzel-Í onderworpen hebben aan, aan d.e nieuwe tijden aangepaste,

normen en waarden met betrekking tot verzuimgedrag.

Voor de komende jaren verwachten $re een geringere daling van het verzuim

dan in de afgelopen drie jaren plaatsvond. De NIPc/TNo-ziekteverzuím-

statistj-ek levert voor 1982 een verzuimpercentage van naar schatting
7.8 procent op voor de mannelijke beroepsbevolking. Dit is 0.4t lager dan
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in 1981. Als de trend zich voortzet zal het verzuimpercentage zich wel-

Iicht over een of twee jaar stabiliseren op een niveau van ongeveer 7.5ts.

veel ruimte om nog te dalen lj-jkt er voorlopig en onder de huidige omstan-

digheden niet meer te zijn. Bedacht moet naDelijk ook rrorden dat het hoger

ziekteverzuimpercentage van enkele jaren geleden verder gedaald is ten-oe-

volge van een grote daling van het verzuim van bedrijven die toen een

relatief hoog percentage zj-ekteverzuim hadden. Dit is hierboven beschre-

ven als het'inhaal-effektt. De rek lijkt er dus uit te raken en verdere

spektakulaire dalingen in het verzuim zijn niet te verwachten'
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Tabel 1. Verdeling van de 156 bedrijven in de verschillende bedrijfsgroepen 
over vier bedrijfsgrootte-klassen 

Bedrijfsgrootte 

< 250 250 - 499 500 - 999 > 1000 
Bedrijfsgroep werknemers werknemers werknemers werknemers 

Metaal, elektrotechniek en 12 23 13 15 
scheepsbouw 

Rayon- en synthetische garens, 0 2 1 3 
textiel 

Levensmiddelen 16 9 9 6 

Chemie 3 6 11 5 

Rubber 1 3 1 2 

Bouwmaterialen 2 1 1 0 

Grootwinkelbedrijven 4 0 1 0 

OvE :ige bedrijven *) 2 1 0 3 
-
1 
~ taal aantal bedrijven 40 45 37 34 

*) 3 papierbedrijven, 2 vervoersbedrijven en 1 grafisch bedrijf. 

Totaal 
aantal 

bedrijven 

63 

6 

40 

25 

7 

4 

5 

6 

156 

~ 
lJ1 



Tabel 2. Verdeling van de 156 bedrijven in de verschillende bedrijfsgroepen over 
de Verzekeringsvorm en Kontrolevorm 

VERZEKERINGSVORM KONTROLEVORM 

Omslag- ER- AK- door BV/ deels door BV/GAK 
Bedrijfsgroep bedrijven bedrijven bedrijven GAK deels door bedrijf zelf 

Metaal, elektrotechniek en 25 6 32 40 10 
scheepsbouw 

Rayon- en synthetische Garens 1 5 0 2 0 

Levensmiddelen 16 22 2 22 14 

Chemie 6 14 5 15 6 

Rubber 3 4 0 5 0 

Bouwmaterialen 1 2 1 2 0 

Grootwinkelbedrijven 3 2 0 3 0 

Overige bedrijven *) 1 4 1 1 2 

Totaal aantal bedrijven 56 59 41 90 32 

*) 3 papierbedrijven, 2 vervoersbedrijven en 1 grafisch bedrijf. 

door bedrijf 
zelf 

13 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

34 

Totaal 
aantal 

bedrijven 

63 

6 

40 

25 

7 

4 

5 

6 

156 

"" °' 



Tabel 3. Verdeling van de 156 bedrijven naar vier bedrijfsgrootte-groepen en 
verzekeringsvorm, resp. kontrolevorm (beide in 3 groepen) 

VERZEKERINGSVORM KONTROLEVORM 

Omslag- ER-
BEDRIJFSGROOTTE bedrijven bedrijven 

< 250 mannen 23 12 

250 - 499 mannen 22 12 

500 - 999 mannen 8 20 

~ 1000 mannen 3 15 

TOTAAL 56 59 

X' Bedrijfsgrootte x Verzekeringsvorm 

X2 Bedrijfsgrootte x Kontrolevorm 

AK-
bedrijven 

5 

11 

9 

16 

41 

30.01; DF 

21.50; DF 

TOTAAL 

40 

45 

37 

34 

156 

6; p 

6; p 

door 
BV/GAK 

28 

32 

19 

11 

90 

.0000 

.0015 

deels door 
BV/GAK, door 

deels door bedrijf 
bedrijf zelf zelf 

7 5 

8 5 

10 8 

7 16 

32 34 

TOTAAL 

40 

45 

37 

34 

156 
~ 
-.J 



Tabel 4. Verdeling van de 156 bedrijven naar vier Gewest-groepen en 
verzekeringsvorm, resp. kontrolevorm (beiden in drie groepen) 

VERZEKERINGSVORM KONTROLEVORM 

Omslag- ER-
GEWEST bedrijven bedrijven 

Noord 9 7 

Oost 13 8 

West 25 33 

Zuid 9 11 

TOTAAL 56 59 

X2 Gewest x verzekeringsvorm 

X2 Gewest x Kontrolevorm 

AK-
bedrijven 

2 

11 

13 

15 

41 

13.15; DF 

11.64; DF 

TOTAAL 

18 

32 

71 

35 

156 

6; p 

6; p 

door 
BV/GAK 

12 

18 

37 

23 

90 

.0407 

.0704 

deels door 
BV/GAK door 

deels door bedrijf 
bedrijf zelf zelf 

3 3 

3 11 

22 12 

4 8 

32 34 

TOTAAL 

18 

32 

71 

35 

156 >!> 
00 



Tabel 5. Gegevens over werkloosheidsrayon's en aantal in het onderzoek 
opgenomen bedrijven per provincie 

Feitelijk aantal Aantal werkloosheids- Aantal in het onder-
werkloosheids- rayon's met deel- zoek opgenomen 

rayon's nemende bedrijven bedrijven per 
per provincie provincie 

Groningen 8 4 6 
Friesland 12 5 7 
Drente 7 3 5 
Overijssel 12 5 13 
Gelderland 13 7 19 
Utrecht 6 3 10 
Noord-Holland 15 7 23 
Zuid-Holland 16 11 38 
Zeeland 8 2 4 
Noord-Brabant 19 12 23 
Limburg 11 4 8 

TOTAAL 127 rayon's 63 rayon's 156 bedrijven 

Gemiddeld aantal 
opgenomen 
bedrijven 
per rayon 

1,50 
1,40 
1,67 
2,60 
2,71 
3,33 
3,29 
3,45 
2,00 
1,92 
2,00 

2 47 
bedrijven 

' per rayon 

""" \D 



Tabel 6. Gemiddeld werkloosheidspercentage in 1977- 1981 van de verschillende bedrijfsgroepen. 
Gebaseerd op de werkloosheidspercentages van de rayons, waarin de bedrijven liggen. 

Bedrijfsgroep 1977 1978 1979 1980 1981 n 

Metaal, elektrotechniek en 4,9 4,3 4,2 5,0 8,0 63 
Scheepsbouw 

Rayon- en synthetische Garens, 5,6 4,9 4,7 5,4 9,0 6 
textiel 

Levensmiddelen 4,7 4,1 3,9 4,9 8,4 40 

Chemie 3,9 3,6 3,7 4,2 6,9 25 

Rubber 5,6 5,0 4;8 5,9 9,9 7 

Bouwmaterialen 4,0 3,9 3,8 4,8 7,5 4 

Grootwinkelbedrijven 4,3 3,6 3·"s 4,7 7,6 5 

Overige bedrijven *) 4,4 4,2 4,2 5,2 7,4 6 

Totaal 4,7 4,2 4; 1 4,9 8,0 156 

*) 3 papierbedrijven, 2 vervoersbedrijven en 1 grafisch bedrijf. 

lJ1 
0 



Tabel 7. Verdeling van de 156 bedrijven naar 4 Gewest-groepen en de drie 
werkloosheidsindicatoren (alle drie in drie groepen) 

WERKLOOSHEIDSPERC. 1977-78 STIJGING WERKL.PERC. 1979-81 

stijging stijging stijging 
<3.0 3.0-5.9 ?>6.0 TOTAAL <1. 5 1.5-2.4 >2.5 

GEWEST procent procent procent procent procent procent 

Noord 0 9 9 18 2 4 12 

Oost 6 25 1 32 0 24 8 

West 40 20 11 71 39 32 0 

Zuid 1 17 17 35 5 14 16 

TOTAAL 47 71 38 156 46 74 36 

X2 Gewest x Werkloosheidspercentage in 1977-78 65.44; DF 

76.88; DF 

94.24; DF 

6; p 

6; p 

.0000 

.0000 

.0000 

x 2 Gewest x Stijging Werkloosh.perc. 

X2 Gewest x Werkloosheidspercentage 

1979-81 

1981 6; p 

TOTAAL 

18 

32 

71 

35 

156 

WERKLOOSHEIDSPERC. 1981 

<7.0 7.0-10.9 >,11.0 TOTAAL 
procent procent procent 

0 12 6 18 

5 26 1 32 

51 20 0 71 

6 12 17 35 

62 70 ' 24 156 
1 U1 



Tabel 8. BEDRIJFSGROOTTE 1981, JAREN 1977 -1981 

Tabel Ba. Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en 
de bedrijven, de 4 bedrijfsgrootte-kategorieén en de S jaren als onafhankelijke kenmerken. 

OF verzuimpercentage 
Me ldingsf rekwentie 

per 

(Vrijheidsgraden) 100 werknemers 

F p F p 

Bedrijven 155 
Bedrijfsgrootte 3 2. 40 < .10 0. 31 <.90 
Bedrijven binnen 152 21.27 < .001 50.56 <.001 
bedrijfsgrootte 

Jaren 4 29. 75 < .001 27 .42 <.001 

Bedrijven x Jaren 620 
Bedrijfsgrootte x Jaren 12 1.03 <. 50 !. 52 <. 20 
Bedrijven binnen bedrijfs- 608 
grootte en jaren (residu) 

TOTAAL 779 

Tabel Bb. Gemiddelde verzuimcijfers over de S jaren naar bedrijfsgrootte 1981 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

4 .00 < .01 
11.26 < .001 

9.63 <.OOI 

0. 95 <. 50 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 

n 
1977- 1977- 1977-
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
!981 

1977 1978 1979 !980 

1 Bedrijfsgrootte < 250 40 10.8 11. I 11. 7 11.5 10 .3 9.6 196 194 208 196 192 189 21.0 21.6 21.6 22 .5 20 .3 
Bedrijfsgrootte 250 - 499 45 1!.1 10.8 1!.6 1 !. 7 11.1 10.2 204 200 213 208 207 193 20.0 20.0 20. ! 20.8 19. 7 

\Bedrijfsgrootte 500 - 999 37 9.6 9. 7 10.0 10.0 9. 4 8.8 201 199 211 203 201 191 17 .6 18.0 17 .4 18.1 17 .3 
Bedrijfsgrootte ?> 1000 34 9. 7 9 .5 10 .3 10 .3 9.6 8. 7 195 !86 202 198 198 191 18 .2 18. 7 18. 7 19.1 17 .6 

1 Totaal 156 10.3 11.0 10.9 10.2 9.4 195 209 202 200 191 19. 7 19.5 20 .2 18.8 

1981 

18 .9 
19.4 
17 .1 
16 .8 

18.2 

Ul 

"' 



Tabel 9. BEDRIJFSGROOTTE 1981, JAREN 1979 EN 1981 

Tabel 9a. Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimc.ljfers als afhankelijke variabelen en de 
bedrijven, de vier bedrijfsgrootte-kategorieën en de 2 jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke 
kenmerken (alleen vermeld is de interaktie tussen bedrijfsgrootte en de twee jaren) 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur / 

DF 
Verzuimpercentage per 

per geval 
100 werknemers 

F p ~ (Vrijheidsgraden) 
F p F p 

2.43 <.10 1 
/ Bedrijven x Jaren 155 L Bedrijfsgrootte x Jaren 3 0.91 <. 50 1.05 < .40 

Bedrijven binnen bedrijfs- 152 
grootte en jaren (residu) 

1 

Tabel 9b. Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 en 1981 naar bedrijfsgrootte 1981 

Me ldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per 
per geval 

n 100 werknemers 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Bedrijfsgrootte < 250 40 11. 5 9.6 1. 9 196 189 7 22. 5 18.9 3 .6 
BedriJfsgrootte 250 - 499 45 11. 7 10. 2 1. 5 208 193 IS 20 .8 19.4 1.4 

Bedrijfsgrootte 500 - 999 

1 

37 10.0 8. 8 !. 2 203 191 12 18.1 17 .1 1.0 
Bedrijfsgrootte ::;. 1000 34 10. 3 8. 7 1.6 198 191 7 19.1 16.8 2 .3 

TOTAAL 156 10.9 9.4 1. 5 202 191 11 20. 2 18. 2 2.0 

Ln 
w 



].'abe~_!_O. BEDRIJFSGROEP, JAREN 1977 - 1981 

Tabel lOa.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de 
---- bedrijven, de 3 bedrijfsgroepen en de 5 jaren als onafhankelijke kenmerken. 

Bedrijven 
Bedrijfsgroep 
Bedrijven binnen 
bedrijfsgroep 

Jaren 

Bedrijven x Jaren 

Bedrijfsgroep x Jaren 1 
Bedrijven binnen bedrijfs 
groep en jaren (residu) 

TOTAAL 

MeldingsfrekwentiE 

OF 
Verzuimpercentage 1 per 

100 werknemers 

Gemiddelde duur 
per geval 

(Vrijheidsgraden) 1----~---+-----~---+-------,-----j 
F 

127 

'Î" 125 25.81 

4 27. 18 

8 0.64 
500 

639 

p 

<. 20 
<. 001 

<. 001 

<.sa 

F 

3. 82 
48. 74 

23. 14 

0.48 

p 

<. 05 
<.001 

<. 001 

(.90 

F 

0.68 
13 .04 

8. 98 

0. 91 

p 

< .60 
< .001 

<. 001 

<.60 

Tabel lDb.Gemiddelde verzuimcijfers over de 5 jaren naar bedrijfsgroep 

verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 

n 
1977- 1977- 1977-

19791· 1980 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 

Bedrijfsgroep metaal 63 10. 5 10.6 11. 2 11.0 10. 2 9.4 212 207 222 215 213 204 18. 3 19.1 18. 7 19.0 17 .6 
en elektrotechniek 
Bedrijfsgroep levens- 40 10.6 10.8 10.9 11. 0 10. 5 9. 5 206 206 216 206 204 197 19.4 19.8 19.0 20 .4 19. 7 
middelen 
Bedrijfsgroep chemie 25 9. 2 9.0 9.6 9. 7 9. 3 8. 3 179 175 190 181 180 168 18 .5 18.8 18.4 19.1 18.5 

Totaal 128 10. 4 10.8 10.8 10.1 9. 2 201 214 206 204 194 19.2 18. 7 19. 5 18.4 

1981 

17 .0 

18.1 

17. 7 

17. 5 

V1 

"" 



Tabel 11. BEDRIJFSGROEP, JAREN 1979 EN 1981 

Tabel lla.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de 
bedrijven, de 3 bedrijfsgroepen en de 2 jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke kenmerken 
(alleen vermeld is de interaktie tussen bedrijfsgroep en de twee jaren) 

DF verzuimpercentage 
Meldingsfrekwentie 

per 
100 werknemers 

Gemiddelde duur 
per geval 

(Vrijheidsgraden)!---------+--------+--------

Bedrijven x Jaren 
Bedrijfsgroep x Jaren 
Bedrijven binnen be
drijfsgroep en jaren 
(residu) 

127 

F 

0. 30 
125 

p F 

< .80 0. 25 

Tabel llb.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 en 1981 naar bedrijfsgro'ep 

Me ldingsfrekwentie 
verzuimpercentage per 

100 werknemers : 
n 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Bedrijfsgroep metaal 63 11. 0 9 .4 1. 6 215 204 11 
en elektrotechniek 
Bedrijfsgroep levens- 40 11. 0 9. 5 1. 5 206 197 9 
middelen 
Bedrijfsgroep chemie 25 9. 7 8. 3 1. 4 181 168 13 

TOTAAL i 128 10. 8 9. 2 1.6 206 194 12 

p F 

<.BO 0.42 <. 70 

Gemiddelde duur 
per geval 

1979 1981 verschil 

19.0 17.0 2 .0 

20. 4 18.1 2. 3 

19.1 17. 7 1.4 

19. 5 17. 5 2. 0 

Vl 
Vl 



Tabel f1.. DE VIER NEDERLANDSE GEWESTEN; JAREN 1977 - 1981 

Tabel 12a. Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en 
de bedrijven, de vier gewesten en de 5 jaren als onafhankelijke kenmerken 

Meldingsfrekwentie 
Verzuimpercentage per 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

F p 1 F 1 p 

Bedrj_jven 155 
Gewesten 3 1. 40 < • 30 0.86 < • 50 
BedriJven binnen gewesten 152 22 .03 < .001 49. 71 < • 001 

Jaren 4 30. 25 < . 001 27 .26 < .001 

Be_drijven x Jaren 620 
Gewesten x Jaren 12 1. 89 < • 05 1. 21 < • 30 
Bedrijven binnen ge;.;esten 608 
en jaren (residu) 

TOTAAL 779 

Tabel 12b.Gemiddelde verzuimcijfers over de 5 jaren naar gewest 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. 
n 

1977-
1977 1978 1979 1980 1981 

1977-
1977 1978 1979 1980 1981 

1977-
1981 1981 1981 

Noord 18 11. 4 11.6 12. 3 11. 7 11. 3 10.4 208 209 222 207 205 197 21.0 
Oost 32 10.6 10.9 11.4 11.6 10. 2 8.9 196 190 206 201 197 188 20 .0 
West 71 9.9 9. 7 10.4 10. 3 9.6 9. 2 194 190 202 195 194 189 18. 7 
Zuid 35 10.6 10. 4 11. 1 11. 2 10. 7 9.5 209 203 219 214 210 196 19.0 

TOTAAL 156 10. 3 11. 0 10.9 10. 2 9.4 195 209 202 200 191 

Noord ~ Groningen, Friesland en Drente 
Oost "" Overijssel en Gelderland 
West = Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 
Zuid = Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

1.30 < .30 
11. 97 < • 001 

9. 73 < .001 

1.4 7 < • 20 

Gemiddelde duur per geval 

1977 1978 1979 1980 

21. 3 21.0 21.6 21.0 
21.0 20.8 21.8 18.9 
19.0 19 .0 19.5 18.0 
19.0 18.8 19. 7 19. 2 

19. 7 19. 5 20. 2 18.8 

1981 

20 .1 
17 .4 
18 .0 
18.2 

18. 2 

Vl 
0\ 



Tabel 13. DE VIER NEDERLANDSE GEWESTEN; JAREN 1979 en 1981 

Tabel !Ja.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de bedrijven, 
---- de vier gewesten en de jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke kenmerkeii. (alleen vermeld is de interaktie 

tussen de gewesten en de jaren). 

OF 
Verzuimpercentage 

Meldingsfrekwentie 
per 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

F p F p 

Bedrijven x Jaren 155 
Gewesten x Jaren 3 5 .12 < .01 2. 67 < .05 
Bedrijven binnen gewesten 152 
en jaren (residu) 

Tabel 13b.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 - 1981 naar gewest 

Me ldingsf rekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per 
per geval 

100 werknemers 
n 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Noord 18 11. 7 10.4 1.3 207 197 10 21.6 20.1 1.5 
Oost 32 11.6 8.9 2. 7 201 188 13 21.8 17. 4 4.4 
West 71 10. 3 9. 2 1.1 195 189 6 19.5 18.0 1. 5 
Zuid 35 11. 2 9. 5 1. 7 214 196 18 19. 7 18. 2 1. 5 

TOTAAL 156 10.9 9.4 1. 5 202 191 Il 20,2 18 .2 2 .0 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

3. 21 < .05 

(J1 

" 



Tabel 14. VERZEKERINGSVORM 1977 - 1981 

Tabel 14a. Resultaten van de variantie-analyse met het verzuimpercentage, de meldingsfrekwentie per 100 werknemers en de gemiddelde 
---- verzuimduur per geval als afhankelijke variabelen en bedrijven, verzekeringsvorm en jaren als onafhankelijke kenmerken. 

Bedrijven 

Jaren 

Verzekeringsvorm 
Bedrijven binnen verzeke

ringsvorm 

Bedrijven x Jaren 

TOTAAL 

Verzekeringsvorm x jaren 
Bedrijven binnen verzeke
ringsvorm en jaren (residu) 

OF 

(Vrijheidsgraden} 

155 

153 

1 

620 

612 

779 

Meldingsfrekwentie 
Verzuimpercentage per 

1 00 werknemers 

F p F p 

10.09 <. 001 1. 31 <. 30 
19. 52 < .001 49.08 < .001 

29. 72 < .001 27 .09 < .001 

0. 95 .52 0.83 . 58 

Tabel 14b. Gemiddelde verzuimcijfers over de 5 jaren naar verzekeringsvorm 

verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. 

n 
1977- 1977-

1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 1981 
1981 1981 

Omslag-bedrijven 56 11. 8 11. 7 12. 5 12 .6 11. 5 10. 5 207 202 219 209 208 197 
ER-bedrijven 59 9.8 9.8 10.3 10.1 9.6 9.0 192 189 199 193 192 185 
AK-bedrijven 41 9. 3 9. 2 9.8 9.9 9.1 8.3 200 195 209 204 200 192 

TOTAAL 156 10. 3 11. 0 10.9 10. 2 9.4 195 209 202 200 191 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

10 .65 < .001 
10.. 55 < .001 

9. 59 < .001 

0.61 . 77 

Gemiddelde duur per geval 

1977-
1977 1978 1979 1980 

1981 

21. 5 21.8 21. 7 23 .0 20 .8 
18. 7 19.0 19.0 19.2 18.4 
17 .1 17 .6 17 .3 18 .0 16.8 

19. 7 19. 5 20 .2 18.8 

1981 

19.9 
17. 9 
16.1 

18.2 

U1 
O'.l 



Tabel 15.VERZEKERINGSVORMj1979 en 1981 

Tabel 15a.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de bedrijven, 
verzekeringsvorm en de jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke kenmerken (alleen vermeld is de interaktie 
tussen de verzekeringsvorm en de jaren) . 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage 
DF 

per 
per geval 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

F p F p F p 

Bedrijven x Jaren 155 
Verzekeringsvorm x Jaren 2 3.57 .03 0.69 .51 2.11 .12 
Bedrijven binnen verzeke- 153 
ringsvorm en jaren (residu) 

Tabel 15b.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979- 1981 naar verzekeringsvorm 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per 
per geval 

100 werknemers 
n 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Omslag-bedrijven 56 12.6 10.5 2.1 209 197 12 23.0 19.9 3 .1 
ER-bedrijven 59 10.1 9.0 1.1 193 185 8 19.2 17.9 1.3 
AK-bedrijven 41 9.9 8.3 1.6 204 192 12 18.0 16 .1 1.9 

TOTAAL 156 10.9 9.4 1.5 202 191 11 20.2 18.2 2.0 

V1 
\.!) 



Tabel 16,KONTROLEVORM 1977 - 1981 

Tabel 16a.Resultaten van de variantie-analyse met het verzuimpercentage, de meldingsfrekwentie per 100 werknemers en de gemiddelde 
---- verzuimduur per geval als afhankelijke variabelen en de bedrijven, de kontrolevorm en de jaren als onafhankelijke kenmerken. 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

OF Verzuimpercentage per 
100 werknemers 

per geval 

(Vrijheidsgraden) 
F p F p F p 

Bedrijven 155 
Kontrolevorm 2 4.61 <.OS .65 < .60 5 .10 < .01 
Bedrij":'"en binnen de kon- 153 20. 71 < .001 49.56 < .001 11.25 < .001 

trolevorm 

Jaren 4 29. 53 <.001 27 .13 < .001 9.58 < .001 

Bedrijven x Jaren 620 
Kontrolevorm x jaren 8 0.47 .88 0.93 . 50 0.47 .88 
Bedrijven binnen kontrole- 612 
vorm en jaren (residu) 

TOTAAL 779 

Tabel 16b .Gemiddelde verzuimcijfers over de 5 jaren naar kontrolevorm 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 

n 
1977- 1977- 1977-
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 

Kontrole door BV/GAK 90 11.0 10.9 11.6 11. 7 10.9 9.9 202 198 213 205 203 192 20.4 20. 7 20.4 21.5 19.9 
Kontrole deels zelf, 32 9. 7 9. 7 10.3 10.2 9.5 8.8 201 198 210 203 201 193 18.1 18.2 18. 2 18.8 17 .9 
deels BV/GAK 
Kontrole zelf 34 9. 3 9.5 10.0 9.6 8.9 8.4 191 188 197 191 191 187 17 .6 18.4 18. 5 18.3 16.8 

TOTAAL 156 10. 3 11.0 10.9 10.2 9.4 195 209 202 200 191 19. 7 19.5 20. 2 18.8 

1981 

19.2 
17 .2 

16 .3 

18 .2 

"' 0 



Tabel 17. KONTROLEVORM·l979 en 1981 --- ' 
Tabel 17a. Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de bedrijven, 
---- de kontrolevorm en de jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke kenmerken (alleen vermeld is de interaktie 

tussen de kontrolevorm en de jaren). 

Meldingsfrekwentie 
Verzuimpercentage 1 per 

DF 
100 werknemers 

Gemiddelde duur 
per geval 

(Vrijheidsgraden) l----~----1---------i--------
F p F p F p 

Bedrijven x Jaren 155 
Kontrolevorm x Jaren 2 0.88 .42 2.10 .12 0.17 .85 
Bedrijven binnen kon- 153 
trolevorm en jaren (residu) 

Tabel l 7b. Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 - 1981 naar kontrolevorm 

Meldings f rekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per per geval 
100 werknemers 

n 

1979 198î verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

1 Kontrole door BV /GAK 90 11. 7 9.9 1. 8 205 192 13 21. 5 19.2 2 .3 
Kontrole deeJs zelf, 32 10. 2 8.8 1. 4 203 193 10 18.8 17. 2 1.6 

1 deels BV/GAK 
Kontrole zelf 34 9.6 8. 4 1. 3 191 187 4 18. 3 16 .3 2 .0 

l TOTAAL 156 10.9 9.4 1. 5 202 191 11 20. 2 18.2 2 .0 

°' 



Tabel 18. GEM. WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1977 - 1978; JAREN 1977 - 1981 

Tabel 18a.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen 
en de bedrijven, de drie werkloosheidskategorieën en de jaren als onafhankelijke kenmerken. 

DF 

(Vrijheidsgraden) 

Bedrijven 155 
Werkloosheid 2 

1 

Bedrijven binnen werk- 153 
loosheid 

Jaren 4 

1 Bedrijven x Jare1, 620 
Werkloosheid x Jaren 8 
Bedrijven binnen werkloos- 612 
heid en Jaren (residu) 

TOTAAL 779 

Verzuimpercentage 

f' p 

1. 29 

1 

< • 30 1 21. 73 < .001 

29. 72 < • 001 

0. 95 < • 50 

Meldingsfrekwentie 
per 

100 werknemers 

F p 

2. 93 

1 

< .10 1 
48.62 < .001 

27 .39 < .001 1 

1.69 1 < .10 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

1. 74 
1 

< .20 
11. 94 < .001 

9. 74 < • 001 

1. 79 < .10 

Tabel lBb.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1977 - 1981 naar gem. werkloosheidspercentage van 1977 - 1978 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 
n 

1977-
1977 1978 1979 1980 1981 

1977-
1977 1978 1979 1980 1981 

1977-
1977 1978 1979 1980 

1981 1981 1981 

Werkloosheids % < 3. 0% 47 9.8 9.6 10. 3 10. 2 9.6 9. 2 185 178 195 187 187 179 19. 3 19.8 19 .4 19.9 18.8 
Werkloosheids % 3. 0 - 5. 9% 71 10. 4 10. 5 11.1 11. 2 10. 2 9. 2 208 205 215 210 209 201 18.6 19.1 19.5 19.9 17 .8 
Werkloosheids % ? 6.0% 38 10.8 10.8 11.4 11.4 10.8 9.9 201 199 215 204 198 188 20. 5 20.6 20.0 21.4 20.8 

TOTAAL 156 10. 3 11. 0 10.9 10. 2 9.4 195 209 202 200 191 19. 7 19. 5 20 .2 18.8 

1981 

18.8 
16.9 
19. 7 

18.2 

(j'\ 
N 



Tabel l~. GEM. WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1977 -1978; JAREN 1979 en 1981 

Tabel 19a. Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en 
---- de bedrijven, de 3 werkloosheidskategorieën en de jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke ken

merken (alleen vermeld is de interaktie tussen de 3 werkloosheidskategorieën en de jaren). 

Meldingsfrekwentie 

DF 1 Verzuimpercentage 1 

1 
(Vrijheidsgraden) 

1 

100 werknemer~ 
per 

Gemiddelde duur 
per geval 

Bedrijven x Jaren 
1/Ierkloosheid x Jaren 
Bedrijven binnen werk
loosheid en jaren (residu) 

155 

153 

F 

< .10 

F 1 p 1 F 1 p 

' "' - -'" '-" - - .w 1 
2. 79 

Tabel 19~.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 - 1981 naar gem. werkloosheidspercentage van 1977 -1978 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

1 
Verzuimpercentage per 

per geval 
100 werknemers 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Werkloosheids % : < 3. 0% 47 10 .2 9. 2 1.0 187 179 8 19.9 18.8 1.1 
werkloosheids % : 3. 0 - 5. 9% 71 11. 2 9. 2 2. 0 210 201 9 19. 9 16.9 3. 0 
Werkloosheids % : ). 6. 0% 38 11.4 9. 9 1. 5 204 188 16 21.4 19. 7 1. 7 

TOTAAL 156 10.9 9. 4 1. 5 202 191 11 20. 2 18. 2 2. 0 

O'\ 
w 



Tabel 20. GEM. JAARLIJKSE STIJGING WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1979 - 1981; JAREN 1977 - 1981 

Tabel 20a.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen 
---- en de bedriJven, de drie werkloosheidskategorieén en de S jaren als onafhankelijke kenmerken. 

Me ldings f rekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per 
per geval 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

" p F p F p 

1 

1 Bedri1ven 155 
Werkloosheid 2 1. 20 <:. .40 1. 53 < • 30 1. 56 < • 30 
Bedrijven binnen werk- 153 22. 04 < .001 49.19 < .001 12 .07 < .001 
loosheid 

1 Jaren 4 30. 11 < .OOI 27. 23 < .001 9. 83 < .001 

Bedrijven x Jaren 620 
Werkloosheid x Jaren 8 1.96 < .os 1. 22 < . 30 2 .49 < .05 
Bedrijven binnen werkloos- 612 
heid en jaren (residu) 

TOTAAL 779 

Tabel 20b.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1977 - 1981 naar gem. jaarlijkse stijging werkloosheidspercentage 1979 -1981 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 

n 
1977- 1977- 1977-
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 

Stijging werkloosheids % : 46 9.8 9.5 10.3 10. 3 9.8 9. 3 198 193 208 200 200 187 18.3 18. 2 18.2 18. 8 17. 9 
< 1. 5% 
Stijging werkloosheids % : 74 10.4 10.4 11.1 11.2 10. I 9.3 194 189 202 197 194 189 19.9 20 .6 20 .6 21. 3 19. l 
1.5 - 2.4% 
Stijging werkloosheids % : 36 10.9 11. 2 11.6 11. 2 10.9 9.6 212 211 224 212 212 200 19. 2 19.6 19.1 19.9 19. 5 
>;. 2. 5% 

TOTAAL 156 10. 3 ! 1.0 10.9 10.2 9.4 195 209 202 200 191 19. 7 19.5 20. 2 18.8 

1981 

18.4 

18.1 

18. l 

18.2 

°' "" 



Tabel 21. GEM. JAARLIJKSE STIJGING WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1979-1981; JAREN 1979 en 1981 

Tabel 2la.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en 
---- de bedrijvenJde drie werkloosheidskategorieën en de jaren 1979 en 1981 als ona-fhankelijke ken

merken (alleen vermeld is de interaktie tussen de 3 werkloosheidskategorieën en de jaren). 

Me ldingsf rekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage 
OF 

per 
per geval 

100 werknemers 
{Vrijheidsgraden) 

F p F p F p 

Bedrijven x Jaren 155 
Werkloosheid x Jaren 2 3. 07 < .05 0 .63 < .60 5 .62 « .01 
Bedrijven binnen werk- 153 
loosheid en jaren (residu) 

Tabel 21b.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 - 1981 naar gem. jaarlijkse stijging van het werkloosheidspercentage 1979 - 1981 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

verzuimpercentage per 
pér geval 

n 100 werknemers 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Stijging werk!. i: 46 10. 3 9. 3 1.0 200 187 13 18.8 18.4 0.4 
< 1. 5% 
Stijging werkl. % : 74 11. 2 9. 3 !. 9 197 189 8 21. 3 18.1 3. 2 
1.5-2.4% 
Stijging werk!. % : 36 11. 2 9. 6 !. 6 212 200 12 19.9 18.1 1.8 
> 2. 5% 

TOTAAL 156 10. 9 9.4 !. 5 202 191 11 20. 2 18.2 2 .0 

(î"I 

U1 



Tabel 2~. WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1981, JAREN 1977 - 1981 

Tabel 22a.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de bedrijven, 
----· de drie werkloosheidskategorieën en de 5 jaren als onafhankelijke kenmerken. 

Meldingsfrekwentie 

OF 
Verzuimpercentage 1 per 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

F p 
1 

F 
1 

p 

i Bedrijven 155 

1 

Werkloosheid 2 
11. 99 

1 

< . 20 

1 

1.11 

1 

< . 40 
BedriJven binnen werkloosheid 153 21. 80 < .001 49. 71 < • 001 

1 
1 Jaren 4 30.08 < • 001 27 .37 < .001 

l Bedrijven x Jaren 620 

bAAC ""'"~"'"" e ''°''" 
8 1. 88 < .10 1 1.63 1 < • 20 

Bedrijven bj nnen werk- 612 
loosheid en jaren (residu) 

L L779 
1 1 

crabel 22b.Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1977 - 1981 naar werkloosheidspercentage 1981 

1 

Gemiddelde duur 
per geval 

F p 

11.09 

1 

< .40 
12 .13 < .001 

9. 82 < .001 

1 2 .42 < .os 

Verzuimpercentage Meldingsfrekwentie per 100 werkn. Gemiddelde duur per geval 

n 1977- 1977- 1977-
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
1981 

1977 1978 1979 1980 

Werkloosheids % 1981: 62 9.8 9. 5 10.1 10. 3 9.6 9. 2 192 186 201 195 193 186 18. 7 19.0 18 .6 19. 3 18 .2 
< 7. 0% 

Werkloosheids % 1981 : 70 10.6 10.8 11. 4 11. 3 10. 3 9. 3 203 200 211 205 204 195 19. 5 20.1 20. 3 20.8 18.6 
7.0-10.9% 

Werkloosheids % 1981: 24 11.1 11.1 11.8 11.5 11.2 9 .9 208 208 223 209 206 192 20 .3 20 .o 19 .9 21.0 21.1 
311.0% 

TOTAAL 156 10. 3 11. 0 10.9 10. 2 9. 4 195 209 202 200 191 19. 7 19. 5 20. 2 18 .8 

1981 

18 .2 

17 .6 

19. 7 

18 .2 

°' °' 



Tabel 23. WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE 1981; JAREN 1979 en 1981 

Tabel 23d.Resultaten van de variantie-analyse met de verzuimcijfers als afhankelijke variabelen en de bedrijven, 
de 3 werkloosheidskategorieën en de jaren 1979 en 1981 als onafhankelijke kenmerken (alleen vermeld is 
de interaktie tussen de 3 werkloosheidskategorieën en de jaren). 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage 
OF 

per 
per geval 

100 werknemers 
(Vrijheidsgraden) 

F p F p F p 

1 Bedrijven x Jaren 155 
1 ·werkloosheid x Jaren 2 2. 87 < .10 1.34 < .30 3 .65 < .os 

Redrijven binnen werkloos- 153 
heid en jaren (residu) 

Tabel 23b. Gemiddelde verzuimcijfers over de jaren 1979 - 1981 naar werkloosheidspercentage 1981 

Meldingsfrekwentie 
Gemiddelde duur 

Verzuimpercentage per 
per geval 

n 100 werknemers 

1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 1979 1981 verschil 

Werkloosheids % 1981: 62 10. 3 9. 2 !. 1 195 186 9 19. 3 18. 2 1.1 
< 7. 0% 
Werkloosheids i 1981: 70 11. 3 9. J 2. 0 205 195 10 20. 8 1 7 .6 J. 2 
7.0-10.9% 
Werkloosheids % 1981: 24 11. 5 9. 9 !. 6 209 192 17 21.0 19. 7 1. 3 
) 11.0% 

TOTAAL 156 10. 9 9 .4 !. 5 202 191 11 20. 2 18. 2 2 .0 

°' -.J 


