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1. Inleiding

Het ziekteverzuim bU de overheid is hoger dan in de marktsector. In 1998 was het
ziektevernim (excl. verzuim langer dan 1 jaar, excl. zwangerschaps- en bevallings-
verlof) onder de ambtenaren in de sector Rijk 5,8% tegen 5,0Yo onder werknemers
bij particuliere bedrijven (CBS, Sociaal-economische Maandstatistiek, 2000).
Evenals in de marktsector stijgt het ziekeverzuim bij de overheid. Het hoge aantal
verzuimers maakt dat er exta personeel nodig is in de sector Rijk om het werk goed
te blijven doen. En dat is in deze (en komende) tijd van krapte op de arbeidsmarkt
een probleem.

In het kader van de Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen van het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor de rijksoverheid en de politie
is de komende jaren in totaal bijna 90 miljoen gulden extra beschikbaar voor preven-
tie, verbetering van verzuimbegeleiding en woegtijdige reihtegratie. In oktober 1999
is met de rijksoverheid afgesproken binnen een jaar een taakstellend arboconvenant
te realiseren gericht op de vermindering van werkdruk. Aanvullend op deze afspra-
ken over preventie, zijn afspraken gemaakt over de verbetering van de verzuimbege-
leiding in het eerste ziel<tejaar door verbetering van ziekeverzuimregistratie, een
verbetering van de contracten met arbodiensten, verbetering van de individuele
gevalsbehandeling en de versterking van het casemanagement. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over een vermindering van het volume WAO door het bevorde-
ren van de indiensttreding van WAO'ers. Vanaf 2001 zijn de gelden beschikbaar, te
beginnen met een bedrag van 11 miljoen voor 2001 voor de gehele sector Rijk. De
arboconvenanten worden gesloten tussen de ministeries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de centales
van overheidspersoneel.

Om de beschikbare gelden optimaal te kunnen inzetten in een gezamenlijk aanpak
voor de sector Rijk die gericht is op preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie van
langdurig zieken en indiensbrame van arbeidsgehandicapten is meer inzicht nodig in
de stand van zaken en ontwikJ<elingen met betrekking tot het ziekteverzttím, de re-
sultaten van reihtegratie-inspanningen en het (arbo) beleid terzake per werkgever in
de sector Rijk. Het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (B7Í(-)
heeft daarom TNO Arbeid verzocht een onderzoek daarnaar te doen. Het uitge-
voerde onderzoek zal de basis moeten vorrnen voor een plan van aanpak voor de
sector Rijk en departementale deelprojectplannen en de departementale deelplannen.
TNO Arbeid heeft dit onderzoek opgezet vanuit haar visie op de aanpak van ziekte-
verzuim en reïntegratie. Deze visie wordt in de volgende paragraaf beschreven.
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1.1 Visie TNO Arbeid op terugdringing zíektevemuim en bevorde-
ring Yan reihtegratie

Werkgevers willen dat hun medewerkers gezond en productief blijven. Ziel<te-
verzuim en WAO-intrede zetten de kwaliteit van de dienstverlening, omzet en inves-
teringsmogelijk*reden onder druk. De blijvende l«apte op de arbeidsmarkt maakt
deze problematiek extra urgent. Nu en in de toekomst is het steeds meer van belang
dat werknemers binnen de poort blijven, dan wel bij een andere organisatie een bete-
re bij de indivíduele werknemer passende functie vinden, zodat de arbeidsmarkt als
geheel beter functioneert. Bovendien heeft verzuim en WAO-inhede de nodige fi-
nanciële consequenties voor een werkgever. TNO Arbeid gaat bij de aanpak van
ziektevernrim en reïntegratie uit van het volgende beleidskader. Bij het formuleren
en doorvoeren van beleid moeten vier aspecten aan de orde komen: de interven-
ties/maahegelen zelf, de context waarbinnen deze worden uitgevoerd en de manier
ïvaarop (proces), alsmede de beoogde en gerealiseerde effecten.

In schema:

E ffecten
B ijvoorbeeld:
pro du ctiv ite it
Z iek tev erzu im
wAo
R eïntegratie

Werkgevers kunnen vele maatregelen treffen om het verzuim en de'WAO-infrede in
hun organisatie terug te dringen. Er is een onderscheid te maken tussen drie typen
maatregelen: procedurele, preventieve en reihtegratiemaatregelen. Procedurele maat-

regelen beogen betere procedures in te stellen rond verzuimmeldingen, verzuim-
controle en verzuimbegeleiding. Preventieve maatregelen trachten het ziek worden
van werknemers te voorkomen door verbetering van de arbeidsomstandigheden en

de gezondheid. Deze preventieve maatregelen kunnen gericht zijn op het werh door
de oorzaak van problemen op het gebied van de veiligheid, gezondheid en welzijn
weg te nemen of te verminderen of op de persoon door werknemers te stimuleren op

een veilige, gezonde en welzijnsbevorderende manier te werken (en te leven). Reih-
tegratiemaatregelen tenslotte hebben als doel een zo spoedig mogelijke terugkeer
van verzuimende werknemers te bevorderen bij aanwezigheid van gezondheids-

Context
Bijvoorbeeld:
C u ltuur
Aard en omvang zv
B elasting
B elastbaarheid

Interventies
B ijvoorbeeld:
Proccdurele
Preventieve
R eïn te g ra tie

Proces
B ijvoorbeeld:
Acceptatie
Type invoerings-
proccs
C om m unicatie
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klachten. Sommige van deze maafegelen zullen een groter effect hebben op de ver-
mindering van het verzuim dan andere. De effectiviteit van de maatregelen hangt
volgens TNO Arbeid af van de context in een organisatie en het proces van in- en
uitvoering van de maatregelen. Binnen de context neemt 'cultuur' van een organisa-
tie een dominante plaats in, maar ook de aard en omvang van het verzuim en de
reihtegratie, de arbeidsbelasting en de belastbaarheid van de werknemers.

Effectiviteit wordt hierbij opgevat als:
o effectiviteit van de maatregel zelf (ofivel daalt het verzuim en neemt reïntegratie

toe ten gevolge van de maatregelen);
o effect van de maatregel op het werkproces binnen de organisatie (bijvoorbeeld

de samenwerking of de bespreekbaarheid van het verzuim);
o haalbaarheid van de maatregel (worden de maatregelen geaccepteerd door de

organisatie, zijn ze technisch, financieel en organisatorisch uitvoerbaar).
Resultaten van onderzoek naar succesfactoren bij de aanpak van verzuim op basis
van ervaringen van koploperbedrijven op dit gebied (Kompier e.a., 1997) en een
Europese studie naar de terugdringing van verzuim in 21 organisaties (Grtindemann
& Van Vuuren, 1998) wijzen op het belang van succesfactoren, die zowel de aan-
sluiting tussen de inhoud van de maatregel en de context betreffen, als betrekking
hebben op het proces van acceptatie.

Dit uitgangspunt (effectiviteit van een maatregel : kwaliteit van de maaftegel x
kwaliteit van het proces) geeft aan dat niet te verwachten valt dat een bepaalde maat-
regel klakÍ<eloos door elke organisatie kan worden overgenomen. ook een zoge-
naamde "best practice" zal vermoedelijk moeten worden aangepast. Een maahegel -
of een samenhangend pakJ<et van maatregelen - zal waarschr3nlijk altijd maatwerk
moeten zijn, in die zin dat goed aangesloten moet worden op de context in de betref-
fende organisatie. Tenslotte is het belangrijk dat bij de effectiviteit van het verzuim-
en reihtegratiebeleid niet alleen wordt gelet op de verzuim- en rerntegratiepara-
meters, maar ook wordt gekeken naar effecten op meer algemane parameters als
productiviteit en mobiliteit, omdat dit goede stimulansen zijn voor het blijvend door-
voeren van dit beleid.

Vraagstelling onderzoek

Bovenstaande visie op het beleid en de aanpak van verzuim en reïntegratie betekent
dat er rekening mee moet worden gehouden, dat bij de terugdringing van ziekte-
verzuim en de bevordering van reihtegratie niet elke maatregel voor elke werkgever
geschikt is. Het is vooral zaak om de juiste aanpak te volgen, gezien de context
waarbinnen deze aanpak plaatsvindt en het proces van in- en uitvoeringvan dez.e

aanpak. Zo lrorn een belangrijke randvoorwaarde zijn dat de actoren over bepaalde
gegevens moeten kunnen beschikken. Of dat een bepaalde maategel niet effectief is,
omdat deze niet aansluit bij de aard van de verzuimproblematiek (bijvoorbeeld nau-
welijls langdurig verzuim), of omdat deze maatregel niet ondersteund wordt door
het personeelsbeleid danwel botst met de cultuur van de organisatie. Informatie over

1.2
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context en proces van in- en uitvoering van maafuegelen is cruciaal wil men in de
sector Rtjk het verzuim daadwerkelijk kunnen verminderen en de reihtegratie bevor-
deren.

Om inzicht te hebben in de effecten van arbo- en verzuimmaatregelen is het van
belang aandacht te besteden aan de mate waarin het beleid is geïmplementeerd. Het
gaat uiteindelijk niet om het papieren beleid, maar om de daadwerkelijke uitvoering
en het succes van deze aanpak. Een goede manier om daar achter te komen is door
niet alleen het management, maar ook andere betrokken actoren (direct leidingge-
venden, ondernemingsraad, P&O, arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk) te
bewagen. Deze andere betrokken actoren kunnen inzicht bieden in belangrijke as-
pecten van de context waarbinnen arbo- en veranimmaatregelen plaatsvinden, zoals
de mate waarin het verzuim als problematisch wordt ervaren, de rol van de leiding-
gevende, het personeelsbeleid e.d.

Het onderzoek besteedt daarom ten eerste vooral aandacht aan de evaluatie van
maatregelen die werkgevers in de sector Rijk neffen om het verzuim te verminderen.
En ten tweede aan de succesfactoren voor een effectieve terugdringing van het ver-
zuim, die liggen in de context waarbinnen de maatregelen plaatsvinden en het proces
van invoering.

Op basis van het voorgaande en in overleg met de opdrachtgever heeft TNO Arbeid
de volgende waagstellingen voor het onderzoek geformuleerd:
1. Wat is de stand van zaken en wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van ziek-

teverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie per werkgever in de sector
Rijk (omvang verzuim, verzuimduur, veranimfrequentie, herplaatsing bij eigen
werkgever, WAO-instroom, aandeel arbeidsgehandicapten in de zin van Wet
REA)?

2. Wat is het beleid (beoogd en in de praktrjk) ten aanzien van arbeidsom-
standigheden, verzuim, reihtegratie en aanname van arbeidsgehandicapten per
werkgever in de sector Rijk?

3. Hoe wordt het (effect van het) beleid geregistreerd en gemonitord?
4. V/elke maatregelen zijn succesvol ter vermindering van het verzuim en bevor-

dering van reihtegratie?
5. Van welke maahegelen worden positieve resultaten verwacht (best practices)?

6. ïVelke verbeteringen van het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid vinden de

werkgevers in de sector Rijk wenselijk?
7. Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve implementatie van deze

maatregelen en verbeteringen (context- en procesfactoren)?

Door de beantwoording van deze wagen wordt én ingegaan op de door het Ministe-
rie van BZ( gewenste gegevens over de stand van zaken en ontw'ikkelingen met
betrekking tot ziekteverzuim en reïntegratie en het beleid, én wordt inzicht geboden

in concrete aangrijpingspunten voor de werkgevers in de sector Rijk om het ziekte-
verzuim te verminderen an reihtegratie te bevorderen.
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1.3 Onderzoeksopzet en opbouw rapportage

Het onderzoek is in een drietal parallelle trajecten uitgevoerd. Het eerste traject om-
vatte een reeks van gespreld<en met vertegenwoordigers (sleutelpersonen) van de
diverse werkgevers in de sector Rijk. Door middel van deze gesprelJ<en is getracht
in beeld te brengen wat de huidige praktijk is voor wat betreft arbo-, verzuim- en
reihtegratiebeleid, de effecten van recent getroffen maahegelen ter vermindering van
het verzuim, de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve implementatie van deze
maatregelen en de behoefte aan aanvullende maatregelen op deze terreinen.
Het tweede haject van het onderzoek hield in, dat direct volgend op de eerste
contacten met de werkgevers in de sector Rijk over de deelname aan het onderzoek,
een gestructureerde inventarisatie bij deze werkgevers in gang is gezet van allerlei
relevante (statistische) gegevens op het terrein van arbo, verzuim en reïntegratie.
Daarnaast zijn er via deze inventarisatie per werkgever diverse gegevens over de
personeelssamenstelling en personeelsbudgetten verkregen. Het format van deze
inventarisatie is opgenomen in bijlage 1. Afgezien van de inhoud van deze gegevens
kon daarmee tevens een beeld van de beschikbaarheid van deze gegevens worden
verl«egen.

In het derde traject is de uitvoeringsinstelling USZO benaderd voor enkele open
interviews met medewerkers die werkgevers in de sector Rijk in hun portefeuille
hebben. Cenhaal hierin stonden de activiteiten die het USZO voor deze werkgevers
verricht en welk beeld er bij USZO-medewerkers bestaat over de diverse werk-
gevers, met name ten aanzien van reïhtegratie-inspanningen. Tevens heeft het USZO
een aantal statistische gegevens over arbeidsongeschiktheid in de sector Rijk aange-
leverd ten behoeve van nadere analyse.

Er hebben in totaal 17 werkgevers deelgenomen aan het onderzoek. Dit behof alle
twaalf departementen in de sector Rijk (dus uitgezonderd het Ministerie van Defen-
sie dat onder de sector Defensie valt), drie grote decentrale diensten, te weten de
Belastingdienst, de Dienst Justitiële Instellingen en Rijkswaterstaat, en twee Hoge
Colleges van staat (Algemene Rekenkamer en de Raad van State). De overige
werkgevers in de sector Rijk (Eerste en Tweede Kamer, Nationale Ombudsman)
konden door hun geringe omvang en het relatief grote beslag dat dit onderzoek op
hun relatief kleine P&O-afdelingen zou leggen, onvoldoende capaciteit ten behoeve
van dit onderzoek wij maken.
Op basis van een indeling naar omvang van de werkgever is bepaald hoeveel inter-
views per werkgever zouden worden uitgevoerd. Bij de departementen en de drie
decenhale diensten zijn tussen de t0 en 15 interviews afgenomen, met uitzondering
van het Ministerie van Algemene Zaken (5 interviews) en de Belastingdienst (20
interviews). Brj de Hoge colleges hebben ieder 5 interviews plaatsgevonden.
In de kwalitatieve rapportage worden de twaalf departementen, twee Hoge Colleges
en twee van de drie decentrale diensten, namelijk Rijkswaterstaat en de Belasting-
dienst als aparte werkgever besproken. De verslaglegglng over de Dienst Justitiële
Inrichtingen is opgenomen in de rapportage over het Ministerie van Justitie. In de
kwantitatieve rapportage wordt, naast de twaalf departementen en twee Hoge colle-
ges, alleen de Belastingdienst als aparte werkgever behandeld. De reden hiervoor is
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de grote omvang .van deze organisatie en de zelfstandigheid van dit onderdeel ten
opzichte van het kerndepartement. In het totaal bestaat het'analysebestand' voor de

kwalitatieve gegevens en de kwantitatieve gegevens dus uit 16 respectievelijk 15

werkgevers.

Het voorwerk voor het 'werven' van de werkgevers in de sector Rijk is verricht door
de opdrachtgever van het onderzoeh het Ministerie van BZK, via de interdeparte-
mentale contactgroep ICPSZ. In dit ICPSZ-overleg is de afspraak gemaakt dat elk
ministerie en Hoog College een contactpersoon ten behoeve van het onderzoek zou
leveren. Deze contactpersoon vormde de schakel tussen werkgever en onderzoekers

van TNO Arbeid. Enerzijds om ten behoeve van het onderzoek de inventarisatie van
statistische gegevens aan te (laten) leveren en anderzijds om als intermediair de on-
derzoekers in contact te brengen met de juiste aanspreekpunten voor het lonalitatieve
gedeelte van het onderzoek.

Per werkgever zijn, aftrankelijk van de omvang van de werkgever, in de meeste ge-

vallen gespreLr&en gevoerd met:
. vertegenwoordigers van het hogere management (DG, plv. DG, Directeur of

plv. Directeur);
. een P&O-functionaris op centraal niveau;
. vertegenwoordiger(s)vandeondernemingsraad;
o decentraleP&O-functionaris(sen);
. een of meerdere direct-leidinggevenden;
. eenbedrijfsmaatschappelijkwerker;
o de bedrijfsarts van de arbodienst.

Op basis van de gevoerde gesprekken, door de werkgever verstrekte achter-
gronddocumentatie, gegevens uit ander onderzoek en de inventarisatie van de (statis-

tische) gegevens, is per werkgever een 'porhet' gemaakt. De portretten zijn opge-

nomen in deel 2 van dit rapport. In de porfetten zijn zoveel mogelijk volgens een

vast stramien onderzoeksvÍagen aan de orde gesteld. In hoofdstuk 3 van dit eerste

deel komt de hvalitatieve analyse aan bod. In deze kwalitatieve analyse van deze

portretten zullen *ij op basis van deze portretten een beeld schetsen van de stand

van zaken met betrekking tot arbo, verzuim en reïhtegratie voor de sector als geheel.

In de kwantitatieve analyse, waarvan verslag wordt gedaan in hoofdstuk 2 van deel

l, zal een tweetal onderwerpen aan de orde komen. Ten eerste een beschouwing

over de beschikbaarheid bij de diverse werkgevers van statistische gegevens ten

behoeve van monitoring en sturing van beleid. Hieraan gekoppeld, wordt een over-
zicht gegeven van door de werkgevers geuite behoeften tenaanzien van de beschik-

baarheid van diverse soorten gegevens op centraal en decentraal niveau. Ten tweede

wordt een aantal verzuim- en arbeidsongeschiktheidsgegevens, voorzover voorhan-

den, nader geanalyseerd. Dit dient om eventuele risicogroepen op te sporen en om

verschillen die mogelijk tussen werkgevers optreden beter te kunnen verklaren.

Hoofdstuk 4 van dit deel zal naast een samenvatting van de belangrijkste resultaten

in woorden, deze ook weergeven in een matrix waarbij per werkgever zal worden

aangegeven wat de ernst is van de problematiek aan de hand van de gewaagde kern-
gegevens, de inzet van maatregelen tot nu toe, de mate waarin de getroffen maatre-
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gelen succesvol zijn en de behoefte aan aanvullende maatregelen. Ten slotte zal
hoofdstuk 4 eindigen met aanbevelingen, waarin gegaan zal worden op de verschil-
lende aangrijpingspunten ter terugdringing van het ziekteverzuim en bevordering
van reintegratie in de sector Rijk.

De onderzoekers achten het van belang te benadrukJ<en dat met de gehanteerde on-
derzoeksmethoden getracht wordt een 'breed' beeld geven van de situatie rondom
arbo, verzuim en reihtegratie bij de sector Rijk. De 'scherpte' van het beeld of beter
gezegd, de representativiteit per werkgever is ongetwijfeld soms voor discussie vat-
baar. Immers enerzijds vorÍnen de werkgevers in de sector Rijk zeer complexe orga-
nisaties met vaak uiteenlopende taken en diensten en anderzijds is per werkgever
slechts een beperkt aantal gesprekken gevoerd. Bovendien is bij sommige werkge-
vers naast het centrale niveau ingezoomd op een of twee decentrale onderdelen, die
in veel gevallen een grote mate van zelfstandigheid kennen. Hierdoor ontstaat eerder
een (soms) gevarieerd dan een representatiefbeeld.
Niettemin gaan we ervan uit dat het verzamelde onderzoeksmateriaal in principe
voldoende elementen bevat om tot een betrouwbare beantwoording van de onder-
zoekswagen te komen.
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2. Kwantitatieve analyse van de kerngegevens

kr dit hoof<lstuk zal met name nader worden ingegaan op de resultaten van de bij de
werkgevers uitgevoerde inventarisatie van 'kemgegevens' inzake verzuim en ar-
beidsongeschiktheid. Alvorens tot analyses van de gegevens in paragraaf. 2.2 tlm.
2.4 over te gaan, zal inparagraaf 2.1 eerste uitgebreid worden stilgestaan bij de be-
schikbaarheid van kerngegevens per werkgever. Aan het slot van het hoofdstuk zal
aandacht worden besteed aan de behoeften bij werkgevers aan specifieke ken- en
stuurgetallen op het terrein van arbo, verzuim en reïntegratie.

2.1 Beschikbaarheid van 'harde' gegevens

Aan alle vijftien werkgevers is een uitgebreide lijst voorgelegd met wagen over bijv.
personeelssamenstelling, budgetten, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsdata (zie
bijlage I).Deze groep van vijftien werkgevers was samengesteld uit twee Hoge Col-
leges van Staat, twaalf departementen (exclusief Defensie) en de Belastingdienst.
Uit de veelheid aan gegevens die hiermee is verkregen, kan tegelijkertijd een over-
zicht worden gegenereerd van de informatie die bij de werkgevers niet voorhanden
is (op centraal enlof decentraal niveau). Van veertien werkgevers is de wagenlijst
retour ontvangen. Alleen het Ministerie van Financiën bleek niet in staat binnen de
gestelde termijn de gewaagde kwantitatieve gegevens op te leveren. Van deze werk-
gever is slechts een beperkt overzicht van enkele verzuimgegevens ontvangen.

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de beschikbaarheid bij de vijftien
werkgevers van een aantal belangrijke kerngegevens. De selectie van het type gege-
vens is gebaseerd op de visie van TNO Arbeid ten aanzien van de noodzaak van
beschikbaarheid van deze gegevens voor het voeren (en monitoren) van een effec-
tief, verzuim en reïntegratiebeleid. Op basis van de respons van de werkgevers op de
wagenlijst 'Kerngegevens' kunnen geen absolute conclusies worden getrokJ<en ten
aanzien van de beschikbaarheid van de gewaagde gegevens. In meerdere gevallen
werd gemeld dat sommige gegevens (waarschijnlijk) wel zouden kunnen worden
gegenereerd, maaÍ dat (vaak door gebrek aan tijd, of gebrek aan medewerking van
de juiste functionarissen) het niet op korte termijn kon worden gerealiseerd. Voor de
helderheid is in tabel 2.1 een weergave gegeven van de aangeleverde gegevens. In
hoeverre niet aangeleverde gegevens ook feitelijk niet beschikbaar zijn, maar bij-
voorbeeld door tijdgebrek of capaciteitsproblemen niet konden worden gegenereerd,
is niet in alle gevallen duidelijk gemaakt. Het niet kunnen aanleveren van deze ge-
gevens lijkt in het laatste geval overigens wel te betekenen dat deze gegevens op
cenfuaal niveau niet worden gebruikt.

In het totaal hebben de 15 werkgevers over 211 dienstonderdelen gerapporteerd. Op
meerdere punten zo blijkt uit tabel 2.1 is de 'vulling' van de dataset van deze onder-
delen beperkt. Op wijwel alle variabelen blijkt de informatie op onderdeelsniveau
moeilijker (of niet) te genereren in vergelijking met het centrale niveau. Ook hebben
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sommige werkgevers over minder onderdelen informatie aangeleverd dan was over-
eengekomen.

Tabel 2.1: Aantallen werkgevers waaruan gegevens op centraal / deuntnal niveaa aanwezio ziin
l(engetal Allsen centraal ltecsntÍaat

Aanwozigl Aanwezig2

Personeelssamenstelling:

Sere

leeÍtijd x sexe

Deeltijders

Tildelilke medewerkers

Vaste aanstelling

lnstroom

Dootstloom

Uitstroom

Gemiddelde leeÍrijd

leeÍtijd x sexe

Schaalniveau x sexe

Ioonsom

Uerzuimgegeuens í1 999):

Verzuim% (excl. > I jaar; incl. gravida)

Verzuim% (excl. > 1 iaar; excl. gravida)

Verzuim% (incl. > 1 iaar; excl. gravida)

Frequentie

Verzuimduur

VerzuimcijÍers per duurklasse

Vsrzuim naar diagnose

Varzuim naar sexe

Vgrzuim naar sexe x schaalniveau

ltlulverzuim

Einde wachttijd

Reïntegratieplannen (voorlopig)

Reintegratieplannen (dBÍinitieÍ)

Arheidsongeschikthsid ít 3991r:

VtlA0-instroom

WA0-instroom naaÍ ao.%

WA0-instroom naar diagnose

WA0.instroom naar sexe (x leettiid x schaalniveau)

Aantal lP. en lflA0.uitkeringen

Herplaatsingen na WA0.intrede

Uitplaatsingen na UÍA0.intrede

REA-uoorzieningen

Arheidsgahandicapten in personeelsbestand

14

133

12

8

s

12

I
12

l0
12

13

7 (+3)

71+ll
g 1+l)

l0 (+3)

I (+4)
g 1+31
g 1+ll
21+11

10

8

7 l+21

5

3

3

1l

I
t0
6{

7

I
6

I
I
I

10

10

7

I
11

12É

106

I
1

6

3

2

2

5

4

3

3

I
6

s

4

2

2

2

3

1

1

2

2

I
1

4

IlnsÍroom arbei van huiten

0e cijÍsr! tussff haakjes betreÍÍen het aantal werkgevers die alleen over de onderdelen

hebben gerapporteerd; soms ontbreken een oÍ meerdere onderdelen hierbij.
2 0p onderdeelsniveau aangeleverd
0 SïX hanteert esn af,niirsnJe inU;fing in leeftijdscategodeàn.
4 EZ regisÍeert geen tijdelijke medewerkers per onderdeel met uitzondering van het CBS.
0 8ZK hanteert een afwijkende berekening van heide kengetallen.
o Diverse werkgevers hebben aangegeven dat het achterhalen van dezs informatie in principe wel mogelijk is,

maar 0p dit momsnt niet kan worden gedaan vanwege het tiidsintensiovs kaÍakteÍ.
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Belangrijk in het kader van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de zogenaamde
achtergrondvariabelen (personeelssamenstelling) van een werkgever . Deze gegevens
leveren de mogelijkheid om de relatieve 'emst' van de verzuim- en arbeids-
ongeschikÍheidsproblematiek te beoordelen, bijvoorbeeld in relatie tot vergelijkbare
werkgevers, of in vergelijking met de sector Rijk als geheel, of bijvoorbeeld ook
voor inteme vergelijkingen binnen werkgevers. Uit tabel 2.1 blijkt dat het merendeel
van de werkgevers de basispersoneelsgegevens wel hebben kunnen aanleveren.
Niettemin levert de beschikbaarheid van gegevens een divers beeld op. Opvallend
daarbij is dat gegevens over aanstellingstype en doorstroom niet bd iedereen worden
vastgelegd.

Voor alle gegevens met betrekl«ing tot het personeelsbestand blijkt decurhaal min-
der te kunnen worden gegenereerd dan op geaggregeerd centraal niveau.

Voor wat befreft verzuimgegevens blijkt alleen het verzuimpercentage (incl. ziekte-
gevallen langer dan 1 jaar en excl. zwangerschap) en de meldingsfrequentie ge-
meengoed. Van de 15 werkgevers hebben 13 werkgevers dit kunnen aanleveren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het opgegeven percentage van de Raad van
State een afirijkende periode omvat. VïVS en de Belastingdienst bleken dit ver-
zuimpercentage niet te kunnen leveren. Bij de Belastingdienst werd dit veroorzaakt
door de overgang in 1999 op een ander registratiesysteem. Hierdoor kon ook geen
meldingsfrequentie over 1999 worden aangeleverd. \-/WS kon alleen het verzuim-
percentage excl. langdurige gevallen en excl. zwangerschap aanleveren. De Raad
van State kon geen meldingsfrequentie over 1999 aanleveren.
Verzuim naar diagnose, aantallen personen die einde wachttijd hebben bereikt en
reïntegratieplannen wordt maar door een kleine minderheid van de werkgevers aan-
geleverd. In tabel 1 in bijlage II is een overzicht van beschikbaarheid en niveau van
de verzuimcijfers 1999 per werkgever opgenomen.

ArbeidsongeschikÍheid blijkt bij slechts een minderheid van de werkgevers een on-
derwerp van registratie. Alleen het aantal arbeidsgehandicapten in het personeelsbe-
stand wordt door 9 werkgevers geregisheerd. De WAO-instroom en het aantal van
buiten aangetokken wAo'ers blijkt door 6 werkgevers te worden vastgelegd. In
tzbel 2 in bijlage II is een overzicht van beschikbaarheid van arbeidsongeschikt-
heidscijfers (en waar mogelijk de hoogte van het kengetal) opgenomen.

Gezien de beschikbaarheid van gegevens over verzuim en V/AO zullen we ons bij
de analyses beperken tot het verzuimpercentage (inclusief ziektegevallen langer dan
één jaar en exclusief zwangerschap), de meldingsfrequentie en de gemiddelde ver-
zuimduur. Het verzuimpercentage zal in relatie tot geslacht en functieniveau nader
onder de loep worden genomen. De wAo-gegevens zijn op te beperkte schaal aan-
geleverd voor nadere analyse. Als alternatief hiervoor is door de USZO een aantal
WAo-gegevens per werkgever aangeleverd. Deze gegevens worden gepresenteerd
en besproken in par. 2.3.
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2.2 Ziekteverzuimanalyse

Personele kenmerken

Voor een nadere analyse van het verzuim is het noodzakelijk een schets te geven van

de samenstelling van de populatie binnen de sector Rijk. Hiertoe is in tzbel2.2 een

overzicht opgenomen van enkele kenmerkende variabelen.

Ta hel 2.2: Perconulssa nenstelling per werkgever

Werkgever % Vrouwen %Sch. l. 4 %Sch. 5 - l0 % ) 55 iaar Gemidd. LÍt. lltotaal

Al. Rekenk.

RvStale

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Bel. 0ienst

Jus

n,; s7,;
6,6 48,1

4,1 57,7

7,0 54,7

32,7 9,9

6,8

13,9

20,8'

9,9

10,5

4,7

41,0 352
. 458

43,0 366

44,9

42,6

u,3
43,2

44,9

33,7

4.0

LNV 29,3

OCenW 42,7

szw 38,9

27,8 21,12 45,52

45.6 15,7

6,0

8,3

4,5

$,;

1684

18153

4732

1775

41,0 15183

42,0 4871

. 30750

38,6 31003

43,8 3321

44,3 2368

v&l!, 24,1 8,9

vlrs 44,8 5,6

vRoM 38,0 2,2

73,1 8,6

64,7 13,3 43,0 7269

48,4 12,8

54,5 13.6

63,4 13,6

56.1 11.4

49,4 12,5 43,5 4200

TOTAAT

0ngewogen 38,9

I t01 28

8,1 54,3 r r,6 42,3

Gewooen 34,2 13,4 58,8 9,3 40,8
I 0oordat BZK een andere leeftijdsindeling hanteert, is hierbii de 50 + -catsgorie opgenomen.
2 Slschts oyer 1 5.8 1 7 personen bekend
3 Ciiíors BZ hebben alleen betrekking op kerndepartement

Het totaal over deze variabelen is in ongewogen en gewogen voÍn naar aantallen
personeelsleden weergegeven. De ongewogen totalen zijn vooral bruikbaar om ver-

schillen tussen organisaties tegen afte zetten. Zij zijn dus vooral op organisatieni-

veau interessant. De gewogen totalen geven een beeld van de gemiddelden voor alle

werknemers (voorzover gegevens aangeleverd) in de sector Rijk.
Het eerste dat in het oog springt is het gegeven dat ruim 560À van de werknemers in
de sector Rijk werkzaam is bij een tweetal organisaties, te weten de Belastingdienst

en Justitie (m.n. de Dienst Justitiële Instellingen met ruim 16.000 werknemers).

Gemiddeld is in de sector fujk ruim 34oA van de werknemers lrouw. Gemiddeld

over de organisaties bedraagt dit percentage 39Yo. Tussen de werkgevers treden aan-

zienlijke verschillen op. Zo scoren de Algemene Rekenkamer, AZ, BZ en VWS

relatief hoog met meer dan 44%o. Een laag percentage wouwen (minder dan 30%)

vinden we vooral bij de Belastingdienst, Landbouw en V&W.
De gemiddelde bezetting in de laagste functieniveaus (schaal I t/m4) bedraagt ruim
l3%o vande werknemers over de gehele sector. Dit percentage wordt sterk beïnvloed

door de hoge percentages bij de Belastingdienst en Justitie. Dit wordt veroorzaakt

door ten eerste het relatief hoge niveau van de bezettingspercentages in deze functie-

schalen bij deze twee organisaties, en ten tweede door de relatief grote omvang van

de personeelssterkte bij deze werkgevers. Op het niveau van organisaties blijkt het

percentage werkenden in deze laagste schalen veel geringer, t.w. ruim 8%. Relatief



TNO-rapport

2520124h4597

weinig medewerkers in deze schalen vinden we bU de Algemene RekenkameÍ,BZ,
SZW en VROM (< 5%).Opvallend is verder nog het relatief hoge percentage in
deze schalen bij Algemene Zaken (12%).
Ruim 59% van de populatie van werknemers in de sector Rijk zit in de schalen 5 tot
en met 10. Vooral Justitie drukt hier met 73%o een zv{aar stempel op. Op organisa-
tieniveau zit gemiddeld 54% van de werknemers op deze functieniveaus. Uitschie-
ters zijn hier de Algemene Rekenkamer met bijna 33%o en Landbouw metbijna 65%.
Over de gehele populatie werknemers bhjkt ruim 9%o ouder dan 54 jaar te zijn. Ook
dit percentage wordt weer sterk beihvloed door de Belastingdienst, met een relatief
laag percentage ouderen (4,7%). Naast de Belastingdienst heeft ook de Raad van
State een relatiefgering percentage ouderen onder de werkenden.
De gemiddelde leeftijd is brj SZW het hoogst (44,3); met uitzondering van Justitie
(38,6) is dit gemiddelde bij alle werkgevers (waarvan dit gegeven bekend is) groter
of gelijk aan4l jaar.

Ziekteverzuim
In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de verschillende gehan-
teerde verzuimpercentages in de sector Rijk. De gewogen totalen in deze tabel zijn
voor de volledigheid toegevoegd, maar worden soms sterk vertekend door de vele
lege cellen; met name geldt dat voor ontbrekende gegevens van Justitie en Belas-
tingdienst. Zo zijn de gewogen totalen voor de verzuimpercentages excl. ziektege-
vallen langer dan l jaar, excl. en incl. zwangerschap zijn voor 1999 geflatteerd om-
dat de gegevens van grote onderdelen met een hoger dan gemiddeld verzuim ontbre-
ken.

opvallend is dat bij tien van de vijftien werkgevers er sprake is van een (wijwel)
hendmatige stijging van het verzuim over de afgelopen drie jaren. Alleen voor BZK,
EZ,Finarrcíën, Algemene Rekenkamer en de Raad van State kan een dergelijke con-
clusie niet worden getrokken. Voor de eerste drie niet omdat tddreeksgegevens ont-
breken en voor de Raad van State niet omdat het verzuimniveau van 1999 (wijwel)
gelijk is aan dat van 1997. Ook de Algemene Rekenkamer vertoont een vrij stabiel
beeld. sterke stijgers zijn vooral Landbouw (1,9 procentprmt), Algemene zaken
(1,6) en ocenw (1,5). De toenames bij de afzonderlijke werkgevers worden weer-
spiegeld in een toename van het geriliogen gemiddelde van het verzuimpercentage
(incl. > 1. jaar, excl. zwangerschap) met 1 procentpunt in de periode 97-99.
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Tahel 2.3:

Bel. Dienst

Jus

u% u%

inex97 inex98

|vet lg97 1999

Yo/o

iner99

EZ

Fin

u% u% u%

sxin97 exin98 exin99
Al. Rekenk.

RvState

AZ

BZK

BZ

5,7 6,2

4,3 4,0

'. 
4,;

6,2

7,2

4,4

5,1

:

6,56,93

8,5

6,5

7,1

7,0

5,8
. 7,03

5 6.5

TOTAA[{
V%inex: verzuimpercentage incl. ziektegevallen langer dan I jaar. excl. zwangerschap

V96exex: verzuimpercentage ercl. ziektegevallen langer dan I jaar. excl. zwangerschap

V%exin: verzuimpercentage excl. ziektegevallen langer dan I jaar, incl. zwangerschap
a BetreÍt periode september 99 - augustus 2000.I uit 4 kwsrtslenoverzicht 1999, cBS.
a Gewogen totaal.
o Excl. CBS.

In tabel 2.4 is een overzicht opgenomen van de meldingsfrequenties en gemiddelde
verzuimduur per werkgever.

Tahel 2.4: verzuinduur oveÍ 3
MF99 vD-g8

2,19

1,86

1,7;
1,95

1,64

13,4

14,1

13,2

11,7

12,0

6,1

7,9

6,2

6,0

3,55

6,0

6,1

7,9

4,2

4,4

:

6,6

4,2

6,2

8,42

5,9

6,5

5,5

5,9

5,4

Lllv
0CenW

SZW

v&t'v

vuÍs
VRÍ1M

5,;
7,7

4,6

5,6

6,5

4,8

?,;
7,4

5.8

6,7

6,6

5.1

MF.S8Mr.97 vD-gg

Al. Rekenk.

RvState

A7

tszK
È/

EZ

Fin

Bsl. Oienst

Jus

tilv
0CenW

sztï
v&w
vIl,s
VRÍ)M

't4,3

9,4

r0,i
12,3-

14,3

13,8

14,8

12,5

12,0

10,6

9,8

9,;
13,1

9,2

t3J-

12,8

12,7

13,0

I 1,8

I 0,6

1 3.1

12,6

2,11

1,56

1,Sl

2,00

1,70

1,80

1,73

2,282,35

1,83

2,14

1,26

1,90

1,90

1,60

1,80

1,73

1,92

Í,99
2,09

1,52

r,98
1,90

1,60

1,80

1,74

7,8

9,2

1,7;
1,70

TOTAAT

Bij zeven van de twaalf werkgevers zien we een strjging van de meldingsfrequentie
over de jaren. Dat het gewogen gemiddelde niet meestijgt wordt veroorzaakt door
het ontbreken van gegevens over 1999 van de Belastingdienst. De grootste stijgng
vinden we vooral bi EZ en Landbouw. Echter Landbouw heeft ondanks deze stij-
ging nog steeds een lager dan gemiddelde meldingsfrequentie. Brj de overige werk-
gevers is de meldingsfrequentie relatief stabiel of daalt zelfs iets (Algemene Reken-

Uolo U% Uoh

exex97 exex98 exsx99

5,5 5,5 5,5

7,7 7,1 7,6

3,9 3,9 5,6

. 4,6 5,4

3,35

5,2 6,0

sj i,; 5,;
4,9 6,0 6,1

4,6 4,3 4,6

5,8 6,0 6,9
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kamer en Justitie). Maar zowel de Algemene Rekenkamer als Justitie scoren on-
danls deze daling nog steeds relatief hoog op de meldingsfrequentie.
Voor wat betreft de gemiddelde verzuimduur blijkt er bij de meeste werkgevers een
stijging op te treden. Sterkere stijgingen dan gemiddeld vinden we vooral bij de
ocenw, v&ïv en vRoM. De grootste stijging van de gemiddelde verzuimduur
heeft plaatsgevonden bij de Algemene Rekenkamer (van 7,8 naar 14,3 dagen). Al-
leen V&V/ bhjft ondanks de stijging van de gemiddelde verzuimduur toch nog onder
het totaal gemiddelde. Bij EZ is als enige werkgever juist sprake van een daling van
de gemiddelde ziekteduur.

Voor een nadere analyse van het verzuim bepalen we ons tot het verzuim inclusief
ziektegevallen langer dan één jaar en exclusief zwangerschap, aangezien dit gegeven
door de meeste werkgevers wordt geregisteerd. Blijkens tabel 2.3 treden er fussen
de werkgevers soïns relatief grote verschillen op. Aan deze verschillen kunnen ver-
schillende oorzaken ten grondslag liggen, bijvoorbeeld type werkzaamheden, orga-
nisatiecultuur of personeelsopbouw.

Middels de kwantitatieve analyse van de verschillen in verzuim tussen de werkge-
vers kan enig zicht worden verkregen op de invloed van de personeelsopbouw op
deze verschillen. Daar de benodigde gegevens alleen op organisatieniveau zijnver-
laegen (dus geaggregeerd) en er bovendien sprake is van een beperkt aantal organi-
saties (15), zijn de statistische mogelijkàeden bij het analyseren echter beperkt.

lVe gin g v an v e rzuimp er c ent age s
De vraag is aan de orde in hoeverre personele kenmerken van een werkgever mee-
spelen in de afivijkingen die optreden tussen het verzuimpercentage van afzonderlij-
ke werkgevers en het populatiegemiddelde (t.w.7,lYo). Voor een tweetal variabelen,
geslacht en functieniveau is dat nagegaan. De verdeling binnen de populatie wer-
kenden in de sector Rijk bedraagt 65,80/o mannen en 34,2Yo wouwen (op basis van
door 14 werkgevers aangeleverde gegevens). Voor iedere werkgever wordt deze
verdeling tot uitgangspunt genomen. Door het gelijk maken van de verdeling per
werkgever over mannen en vrou\ryen kan op basis van het 'eigen' verzuim binnen de
categorieën mannen en wouwen een voor sexe gewogen verzuimpercentage per
werkgever worden berekend (V%-gecorrigeerd). De resultaten hiervan zijn in tabel
2.5 opgenomen. Dit percentage geeft weer wat het totaal verzuimpercentage per
werkgever zou zijn, indien de verdeling over de variabele geslacht identiek is aan de
verdeling in de populatie.



l6

ïNO-rapport

2520124h4597

Tabel2.5: 0nguwrigurde en geconigeerde venuinpercentages per werkgever over 1999.

Het lercentage t's incl. ziektegevallen langer dan 1 iaar en excl. zwannerschal.

V%-totaal V%- man V%- vrouw V%- gecorrigeerd

Al. Rekenk.

RvState

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Bel. 0ienst

Jus

LNV

0cenltï

SZW

v&vt,

VWS

VR()M

352
458

366

1 684

18r 5

4732
't775

30750
31 003

7269

332r
2368

15183

4871

4200

6,2

8,4

5,9
6,5

5,5

5,9

5,4

6,S

8,5

6.5
7,1

7,0
5,8

7,0

5,3

7,0

8,0

6,7
6,9
7,1

E,I

7,4

5,4

t,:

9,5

9,6

8,5
8,8

9.1

8,5

6,0

6,0

5,;

Dit gecorrigeerde verzuimpercentage moet vervolgens worden vergeleken met het
gewogen gemiddelde verzuimpercentage in de populatie (t.w. 7,1%). Werkgevers
met een lager gecorrigeetdyer^timpercentage dan het populatiegemiddelde doen het
dan dus relatief beter dan gemiddeld en werkgevers met een hoger gecorrigeerd
verzuimpercentage dan het gemiddelde in de populatie doen het slechter dan gemid-
deld.

Terzijde moet worden opgemerkt dat het hierbij overigens om relatieve vergelijking
gaat. De termen beter of slechter zijn dan ook geen waardeoordelen. De absolute

hoogte van het (gemiddelde) verzuim binnen de sector Rijlq moet bij voorkeur wor-
den afgezet tegen het verzuim in vergelijkbare, i.c. voomamelijk administratieve
organisaties of sectoren.

Een identieke methode als bij de weging voor geslacht is ook gebruikt voor het be-

palen van het effect van functieniveau op het verzuimpercentage. De resultaten van

deze analyse zijn weergegeven in tabel 2.6. De verdeling in de populatie van werk-
nemers in de sector Rijk over de schaalcategorieën (voorzover door de werkgevers

aangeleverd) is als volgt:
. schaal I tlm4: l3,4Yo
o schaal5 ím l0: 58,8Yo

o schaal 11 en hoger:27,8Yo

De verzuimpercentages in deze categorieën zijn per werkgever gecorrigeerd voor
deze personele verdeling over de schaalcategorieën. Ook in dit geval geven deze

gecorrigeerde percentages weer wat het totaal verzuimpercentage per wer§ever zou

zijn, indien de verdeling over de variabele functieniveau identiek is aan de verdeling

in de populatie. Dit gecorrigeerde verzuimpercentage moet vervolgens weer worden

vergeleken met het gewogen gemiddelde verzuimpercentage in de populatie (te we-

ten7,l%o).
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Tabel 2.6: 0ngecwrigurde en gecnrilgeerde venaínpercentages pet wetkgevet ovet 1999.

Het percentage is incl. ziektegevallen langer dan I iaar en excl. zwaogerschal.

V%-totaal V%.schl-4 U%.sch5.l0 U%.schll+ V%. gecorrigeerd [Itotaal
Al. Rekenk.

RvState

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin 5,4

Bel. Dienst 6,9
Jus 8,5

tNv 6,5

7,1

7,0

5,8

7,03

vBoM 6,5 12,9

6,2 7,3

8,4

5,9 14,3

6.5

5,5

5,9

8.5

6,1

5,'l

2,5

7,4 352
. 458

6,3 366
. 1684
- 1815
. 4732
- 1775

6,5 r58r7'
8,2 31003

6,8 7269
7,8 3321

8,4 2368. 1 5183

7,6 4871

7,8 4200

8.0

7,9

8,2

9,;
9,2

10,3

I 0,8

17,2

11.7

0CenW

szyI,

v&ll1,

vl/t,s

6,;
9,4

7,1

8,4

4,8

5,2

4,6

5,2

4,8

4,9

4,5
TOIAAII 7,1 Í0.t 7 fl0t28

Slechts ovs 15.817 van de 30750 medewerkers zijn verzuimgegevens naar schaal bekend

De resultaten uit de voorgaande 2 tabellen zijn samengevat in tabel 2.7. Hierbij
wordt het gewogen percentage (Yo6-totaal) op 100 gesteld. Vervolgens kan voor
iedere werkgever een geïndexeerd verzuimpercentage worden berekend. Zo zienwe
bt1 de Raad van State en Justitie een index van resp. 118,3 en 119,7. Deze werkge-
vers zitten dus ver boven het gemiddelde. Aan de andere kant zitten AZ,BZ enEZ
juist ver onder het gemiddelde (resp. 83,1, 77,5 en 83,1). Door middel van deze in-
dexering kunnen de verschillen tussen verzuimpercentages vóór en na weging ge-
makkelijk inzichtelijk worden gemaakt.
Wat betekenen nu de uitkomsten van deze wegingen? Voor wat beheft de invloed
van sexe blijkt bU een aantal werkgevers het oorspronkelijke verzuimpercentage
enigszins geflatteerd. Het gemiddeld verzuim bij wouwen ligt in het algemeen hoger
dan bij maÍrnen (resp. 9,2 en 6,0). Dat geldt met uitzondering van Algemene Zaken
ook voor de afzonderlijke werkgevers. Door een relatief gunstige verdeling over de
sexe-categorieën, i.c. weinig vrouwen, ligt het feitelijke verzuimpercentage op een
relatieflaag niveau. Indien nu de correctie voor sexeverdeling wordt toegepast zien
we bij een aantal werkgevers met oorspronkelijk weinig rrouwen een stijging van
het verzuim. Dit geldt voor de Belastingdienst, Landbouw en V&V/. Ondanks de
stijgingen blijven deze werkgevers echter onder het gemiddelde. Omgekeerd zien we
bijvoorbeeld bij Justitie door een oorspronkelijk groot aandeel vrouwen en een rela-
tief hoog verzuim bij wouwen, een daling van het verzuim als gevolg van de we-
gingsprocedure. Niettemin blijft Justitie boven het gemiddelde uitkomen.



TNO-rapport

2520124114597

.2,8%

+ 1,4%

nr1

+ 1,4yr
.7,0y0

+ 2,9%
.1,4010

+1,4Y0

+ 4,2olt

84,5

84,5

n,;.

98,6

12,7

s4,4

98,6

100

85,9

90. I

Tabel 2.7: frelatieve vercchillen in veauinpeÍcentages en effecten yafl weging v00r sexe en functieniveau.

V%.index WegingseíÍect V%.index na correctie WegingseÍÍect V%.index na GorÍectis

S0xe u00I ssx8 Íunctieniyeau Voor íunCtieniveau

Al. Rekenk.

RvStale

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Bel. DiensÍ

Jus

LNv

0cenW

SZW

v&w
t,Itl,s

VROM

87,3

1 18,3

83,1

91,5

77,5

83,1

76,5

97,2

119,7

s1,5

100

98,6

81,7

98,6

+ 16,9%

.5,6%

.4,2%

+ 4,3yr
+ 5,6%

+ 19,701r

+ 8,4%

104,2

88,7

91,6

115,5

95,8

105,6

1 18,3

107,0
9l +1

TOÏAALI

kr de praktijk blijkt bij de meeste het sexe-effect echter niet tot dramatische ver-
schuivingen te leiden. Veel sterker zijn de effecten van de weging op basis van de
verdeling naar schaalcategorieën. Stijgingen van het verzuimpercentage door weging
zien we bij AZ, LNV, OcenW en WVS. Met name zijn de stijgingen groot bij de
Algemene Rekenkamer, SZW en \r'ROM (resp. 16,9, I9,7 en 18,4). Al deze werkge-
vers zaten aanvankelijk op of onder het gemiddelde, maar komen door de wegng
naar functieniveau (met uitzondering van AZ en LNV) boven het gewogen gemid-
delde uit. De conclusie die hieruit kan worden getrold(en is, dat deze werkgevers het
in feite slechter doen op verzuimgebied dan dat op grond van hun personeelssamen-
stelling naar functieniveau verwacht mag worden. Bij de Algemene Rekenkamer
moet nog ttrel ter relativering worden opgemerkt, dat de groep medewerkers in
schaalcategorie I - 4 in absolute zin zeer klein is (n:14). Het verzuim in een derge-
lijk kleine groep kan sterk worden bepaald door een enkel langdurig geval. Door de

wegingsprocedure wordt o.a. bij de Algemene Rekenkamer het verzuim in deze

categorie sterk opgewaardeerd in het gecorrigeerde verzuimpercentage.
De Belastingdienst en Justitie dalen juist door de wegingsprocedure (resp. -5,5 en -
4,2). Niettemin blijft het verzuimpercentage bij Justitie relatief hoog.

Verzuim bij de dienstonderdelen

Doordat het gemiddelde verzuim bij kleine groepen sterk fluctueert (immers een

enkele langdurig ziektegeval telt dan zwaaÍ door in het gemiddelde), is er voor ge-

kozen alleen te rapporteren over dienstonderdelen met 40 of meer medewerkers. De
grens van 40 medewerkers is weliswaar arbitrair, maar niet ongebruikelijk bij ver-
zuimonderzoek.

Van 181 van de in totaal 211 dienstonderdelen in het onderzoek is een veruuim-
percentages over 1999 (incl. > I jaar; excl. Zwangerschap) verkregen.
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De 5 onderdelen van deze groep van 181 (met 40 of meer medewerkers) met het
hoogste verzuimpercentage betreffen:
. PO&I (SZV/): IL,3o/o
. DCE (SZW): ll,2%o
o P&O (LNV): ll,|Yo
o FIA (AZ):10,3%
. P&O (OCenW): l0%
Van de onderdelen die geen verzuimpercentage 'in-ex' konden aanleveren was bij
11 onderdelen een verzuimpercentage excl. langdurig zieken en excl. zwangerschap
bekend. Hier scoorde het onderdeel 'Gr' van WVS (met 40 of meer medewerkers)
het hoogst, t.w. 10,3%o.

Ook voor de meldingsfrequentie 1999 en gemiddelde verzuimduur zijn respec-
tievelijk de 5 hoogste onderdelen getraceerd. Voor de meldingsfrequentie waren dit:
o SV (SZW): 3,40
o RVD/DTC (AZ): 3,00
o ll @Z) :2,64
o BIE (EZ) :2,52
o IND (Justitie): 2,50
Voor de gemiddelde verzuimduur waren dit de volgende onderdelen:
. Overig (SZW): 31,9
o Kabinet (LNV): 28,0
e RBD Z.V/. (LNV):21,4
o RBD N.W. (LI\n/):19,7
o BV (Alg. Rekenk.): l9,l

2.3 Arbeidsongeschiktheid

Zoals is gebleken uit par. 2.1 zrln er bij de meeste werkgevers weinig arbeids-
ongeschikÍreidsgegevens direct voorhanden. In bijlage 2, tabel 2 is een overzicht
opgenomen van de beschikbaarheid van deze gegevens over 1999. Daar waar zinvol
zijn de opgegeven cijfers vermeld. Als alternatieve bron voor arbeidsongeschikt-
heidsgegevens over de sector Rijk is door de opdrachtgever (via het LISV) de uit-
voeringsorganisatie USZO benaderd. De onderstaande WAo-gegevens zijn uit de
regisfratie van de USZO verl«egen.
De Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO) is
de uitvoerder van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen voor de
werknemers bd de (semi) overheid, het onderwijs en defensie. De USZO beschikt
over specifieke informatie over de OSV-sector Overheid en Onderwijspersoneel,
waar de afzonderlijke werkgevers veelal niet over ftunnen) beschikÍ<en. In de publi-
caties van de USZO wordt veel gedetailleerde informatie gepubliceerd. Zo wordt in
de Statistiek Arbeidsongeschiktheid (1999) SV-sector Overheids- en Onderwijsper-
soneel onderscheid gemaakt naar OSV-subsector, naar leeftijd en geslacht, ao-klasse
etc. De gegevens sluiten echter niet aan op de eenheid van onderzoek in het onder-
havige onderzoek. De informatie over de departementen van algemeen bestuur
wordt als totaal gepresenteerd en niet per departement.
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Voor dit onderzoek is de USZO gewaagd aanvullende informatie te verstrekken.
Met toestemming van het Lisv heeft de USZO een deel van de gewenste informatie
beschikbaar kunnen stellen met behulp van bestaande applicaties. Nadere detaille-
ring was gezien de korte termijn waarbinnen de informatie beschikbaar moest ko-
men niet mogelijk:
De informatie die de USZO beschikbaar heeft gesteld betreft:
o hetaantalverzekerden;
o het aantal nieuwe WAO-uitkeringen;
o het WAO-volume.
Alle informatie is op departementsniveau beschikbaar en gespecificeerd naar ge-

slacht. De werknemers van de Belastingdienst zijn in het registratiesysteem van de

USZO niet onderscheiden van de overige werknemers van Financiën en er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en

de overige Hoge Colleges van Staat. In de tabellen worden omwille van de totalen
veelal ook de overige werkgevers binnen de OSV-sector Rijk, Politie en Rechterlijke
Macht (R, P & RM) weergegeven als 'overig'. Een klein aantal werknemers zijn niet
te herleiden naar een werkgever die ingedeeld kan worden. Deze werknemers wor-
den ingedeeld in de restcategorie 'onbekend'.
De informatie over de V/AO-instroom en de verzekerden is ook gespecificeerd naar
leeftijd en naar diagnose en ao-klasse. In deze parugraaf presenteren we de meest
recente informatie die overwegend behekking hebben op het jaar 1999. Waar moge-
lijk zullen we de informatie van de USZO vergelijken met de informatie die de af-
zonderlijke werkgevers verstrekt hebben.

Allereerst staat in tabel 2.8 het aantal werknemers primo 1999. Dit aantal vormt ook
de basis voor de berekening van het WAO-instroomrisico in 1999 (instroom/aantal
werknemers). kr de eerste kolom zijn de codes weergegeven waaronder de werkge-
vers bij de USZO staan geregistreerd.

De USZO telt in haar administratie aan het begin van 1999 109.662 werknemers bij
de departementen van Algemeen bestuur en de Hoge Colleges van Staat exclusief,
en 112.007 inclusief Justitiële Rechterlijk Macht. De opgave van de werkgevers
bedraagt inclusief Justitiële Rechterlijk Macht 110.128, exclusief de werknemers bij
de Eerste en Tweede Kamer en Nationale Ombudsman.

Er is op totaalniveau een grote mate van overeenstemming tussen de USZO-
gegevens en de opgave van de werkgevers. Bij tien departementen is er sprake van
een grote overeenkomst tussen de administratie van de USZO en de opgave van de

werkgever. Bij enkele werkgevers zijn opvallende verschillen. Opvallende verschil-
len (afwijkingen groter dan20%) treden op bij het amtal mannen bij BZK (-27%),
en het aantal vrouwen bij Justitie (+21%). Van de Hoge Colleges ontbreekt een aan-

tal opgaven. Voor de overige afivijkingen bij BK. is nog geen verklaring bekend.

De verschillenbijBZ worden veroorzaakt doordat in de werkgeverscijfers alleen het
kerndepartement is weergegeven.
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Tahel 2.8: l4lerkneners naar geslacht, 1999 I USZ? en werkgeveggegevens

USZ0 Aantal werknemers primolggg Werkoevers: Aantal werknemers

r 800

0100

0200

0300

0400

0500

0600

0604

0700

1 000

r 300

1400

0800

I 500

HCvS

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Just.

Just. R.M.

tNv
0CenW

szll1,

VenW
vrfls

VR()M

Totaal

1 584

340

2101
3879

4821

33054
28743

2345
6992

3305

2237

14495

45r 8

4223

Man

457

194

956

1 000

31 37

1 6870

51 3;
1711

1446

11527

2687

2606

Vrouw

353

158

728
815

1 595

14133

2132
1417

922
3656

2184
1 594

Totaal

81 0t

366

r 684

181 5

4732

32525
31003

7zES

3321

2368

15183

4871

4200

Man Vrouw

86r
197

723
143

1302 799

2360 r5r9
3269 1552

23775 9279
167S3 11680

1377 968

4998 t994
1858 1447

1421 816

11171 3324
2582 1336

I 545

Subtotaal

0verig bekend

0nbekend ÍlSV RP&R

Totaal 0SV-sector BP&B

I 10.1 28

r66.t23
BetreÍt alleen inÍormatie van de Algemene Relenkamer en de Raad van Stats

In tabel 2.9 staat het aantal nieuwe V/AO-uitkeringen in 1999 naar werkgever en
naar geslacht. De uSZo heeft in 1999 ll17 nieuwe wAo-toekenningen geregt-
streerd voor de departementen en Hoge Colleges. De wouwen hebben iets de over-
hand ten opzichte van het aantal mannelijke nieuwe WAO'ers. Minder dan de helft
van de werkgevers heeft een opgave gedaan van het aantal nieuwe wAo'ers in
1999. Bij Financiën betreft dit alleen een opgave van de Belastingdienst en bij de
Hoge Colleges betreft dit alleen de Algemene Rekenkamer en de Raad van State.
Alleen de opgaven van AZ, LNV en BZ liggen in de buurt van de registratie van de
USZO. EZheeft slechts 11 nieuwe WAO'ers opgegeven, terwijl de USZO ruim 3

maal zoveel WAO'ers heeft geregistreerd. Het merendeel van de werkgevers blijkt
niet in staat te zun om adequate gegevens aan te kunnen leveren over het aantal
nieuwe'Vy'AO'ers.

r 09.662
49.655

6.812
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Tabel 2.9: Aantal nieawe WA0'ers naar geslacht, 1999 IUSZ0 en eigen npplrtase)
USZ()

Vlouw Totaal

ïllerkgevers

Totaal
HCvS

AZ

BZK

BiZa div'
BZ

EZ

Fin

Just.

Just. Recht. Macht

tNv

0CanW

szw
VenW
vl,vs

VB()M

21

l1
34t.

60
1

I
I

l6
62

17

37

345

306

41

71

47

27

128
M

7

I

10

33

7

16

162

171

19

35

30

l5
43

29

5

I
I

6

29

10

21

183

135

22

36

17

12

85

15

2

Subtotaal
0verig bekend

0nbekend OSV RP&R

Totaal 0SV-sector IP&B

1262

I geen opgave van werkgever beschikbaar
2 gedeelteli.ike opgave van werkgever beschikbaar

De maatstaf voor een objectieve vergelijking van de WAO-instroom van de diverse
overheidswerkgevers is echter niet het absolute aantal V/AO-toekenningen maar het
WAO-risico. Hoe groot is nu de kans dat een werknemer bij een werkgever arbeids-
ongeschikt wordt in 1999? Dit wordt berekend door het delen van de wAo-
instroom bij een \r/erkgever door het aantal personen dat aan het begin van het jaar
werkte bij deze werkgever. Deze informatie is berekend op basis van de usZo ge-
gevens. De informatie van de werkgevers vras te onvolledig om deze berekening te
kunnen maken (zie tabel 2.9).
Het WAO-instroomrisico voor de totale OSV-sector 'Rijk, Politie en Rechterlijke
Macht' bedraagt l,06yo. Zeer gunstig wijken de risicopercentage van VROM, AZ err
BZhier van af: minder dan 0,5 procent, d.w.z. meer dan de helft lager dan het alge-
mene beeld. De instroompercantages van drie werkgevers ligt boven dit gemiddelde,
namelijk van Justitiële Rechterlijke Macht, OCenW en SZW.
Een speciale positie neemt BZK in. Als departement neemt het een middenpositie in
op het WAO-risico. Dat is echter berekend op de 16 nieuwe WAO'ers bij de werk-
gever met code '0200'. Daarnaast zijnet bij diverse andere onderdelen vanBZK62
personen arbeidsongeschikt geworden. Het aantal werknemers bij deze BZK-onder-
delen heeft de USZO niet afzonderlijk geregistreerd. Volgens de gehanteerde syste-
matiek in de software-applicatie van de USZO zouden deze werknemers toegere-
kend zijn aarBZK.Indien ook de nieuwe V/AO-instroom bij de afzonderlijke BZK-
onderdelen toegerekend wordt naar BZK ontstaat voor BZ( het hoge risicopercen-
tage van 2,604 voot mannen, 5,3Yo voor vrouwen en 3,7Yo voor het totaal. Dit is
dermate afwijkend ten opzichte van het algehele beeld dat hier vermoedelijk iets
speciaals aan de orde is.

1117

524
125

I 807
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ïabel 2. I 0: lilA0-risicopacentage naar geslacht, I 999 IUSZI)
Werkgever Man Vrouw Totaal

HCvS

AZ

BZK

BiZa div'

BZ

Just.

Just. Recht. Macht

LNV

0cenW

sztry

VenW
VWS

VBÍ]M

0,6

0,3

0,8

0,4

0,8

1,0

1,1

0

1,2

?

0,4

1,0

1,7

1,4

1,9

1,7

2,0

1,8

1,2

1,4

0.3

0,1

0,5

0,4

?

0,4

0,6

0,7

EZ

Fin

0,8

1,5

0,7

0,9

0,8

0,7

0,5

0,0

1,1

1,7

1,0

1,4

1,2

0,s

1,0

0.2
Totaal 0SV-sector BP&B
I Het aantal werlnemers bii deze BZX.onderdelen heeft de USZ0 niet aÍzonderlijk geregistreerd. Volgens de gehanteerde systemati* in

de soÍtware-applicalie y8n de USZ0 zouden deze werknemers toegeÍekend zijn aan BZK. lndien ook de nieuwe WA0.instroom bij de

aÍzonderlijke BZK-onderdelen toegerekend wordt naar BZK ontstaat voor BZK het hoge risicopercsntago yan 2,6i6 voor mannen, 5,3%
yooÍ yrouwsn en 3,7% voor het totaal.

Overigens is het WAO-risico o.a. afhankelijk van leeftijd, geslacht en aard van de
werkzaamheden. Ook uit tabel 2.10 blUkt dat bij de meeste werkgevers vrouril/en een
beduidend hoger'WAO-risico hebben dan mannen. Helaas beschikí<en we niet over
cijfers van de WAO-risico's naar functie(niveau). Ook kururen we op werkgeversni-
veau de cijfers niet uitsplitsen naar leeftijdsopbouw en/of corrigeren voor verschillen
in leeftijdsopbouw.

In tabel 2.ll staat het WAO-risicopercentage naar leeftijd én geslacht voor de totale
onderzoekspopulatie, dat wil zeggen voor de Departementen van Algemeen Bestuur
zoals de USZO de gezamenlijke departementen aanduidt en de Hoge Colleges van
Staat. Deze informatie kon de USZO op deze korte termijn niet verstekken per
werkgever. Het WAO-risicopercentage voor mannen is gemiddeld 0,64yo en voor
vrouwen is het gemiddeld een factor 2,3 hoger, namelijk 1,48o . Zowel voor Ínannen
als voor wouwen stijgt het WAO-risico met het stugen van de leeftijd met ongeveer
een factor 10.

In de oudste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) is het WAO-risico voor nrouwen 2

maal zo groot dan voor mannen. In de leeftijdscategorieën tot 55 jaar is het V[AO-
risico voor wou\ryen in elke leeftijdscategorie meer dan 3 maal zo groot dan voor
rnannen.

Tabel 2. I I : ltïA0+isicopercentage naar leeftijd en geslacht I 999; departenenten van algeneen hestuur én
Hoge Collegx van Staat ( USZ0).

IeeÍtiid Man Yrouw ïotaal

1,06

< Zïiaat

25-35 iaar

35-45 iaar 0,54%

45.55laar 0,750/"

55 iaar > 1,44olt

0,1 0%

0.18j6

0,32%

0,8496

1,67Yn

2,39%

2,85%

0,23%

0,53%

0,91j6

1,08%

1,670$

Totaal
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Eveneens op globaal niveau hebben we van de USZO informatie ontvangen over de
hoofddiagnose van arbeidsongeschiktheid. Deze informatie heeft betrekking op de
nieuwe WAO-instroom in 1999 van de Departementen van Algemeen Bestuur en de
Hoge Colleges van Staat (tabel 2.12).Bij 34Yo van de mannen en voor 40%o van de
vrouwen is de hoofddiagnose van WAO-toetrede een psychische stoornis. Beide
percentages zljn een fractie hoger dan de landelijke Lisv-cijfers (respectievelik32
en 360À)1. Slechts l3%o van de mannen is arbeidsongeschikt geworden met als
hoofddiagnose een zielc:e van het bewegingsstelsel en l5%o van de wouwen. Beide
percentages zijn beduidend lager dan de landelijke Lisv-cijfers (27 en 24%). Ook
afivijkend ten opzichte van de landelijke cijfers is, dat bij de overheid relatief meer
vïouwen dan mannen met een ziekte van het bewegingsstelsel arbeidsongeschikt
worden, terwijl landelijk genenmarulen relatief vaker met deze diagnose arbeidson-
geschikÍ worden.

Tahel2.l2.: WA0-instroonnaargeslachtendiagnosel999,,Dep.vanAlg.Best.enHoge
Colleges van Staat tezanen (USZ0)

Diagnosehooídgroep

370h

141l

49%

40%

15%

45%

34oh

l396

53%

Psych

Bewegingsst

0veils

[00%=54rt (100%=5561 (100%= 10971

Ultimo 1999 registreerde de USZO 13.236 WAO'ers in de OSV-sector Rijk, Politie
en Rechterlijke Macht (tabel 2.13). Hiervan kon van 3.444 personen niet herleid
worden wie hun laatste werkgever is geweest. Dit zullen in hoofdzaak Vy'AO'ers zijn
die meer dan 5 jaar geleden arbeidsongeschikt zijn geworden en niet meetellen voor
het vaststellen van de hoogte van het gedifferentieerde deel van de WAO-premie
(PEMBA). Zowel bij Justitie als bij Financiën zijn meer dan 1000 (ex-)werknemers
arbeidsongeschikÍ geworden en nog steeds arbeidsongeschikt. Het kleinste aantal
vinden we bij Algemene Zaken. Uiteraard bestaat er een samenhang tussen het aan-

tal WAO'ers en het aantal werknemers bij een werkgever. Daarom hebben we in het
tweede deel van tabel2.l3 aangegeven hoe het aantal WAO'ers van een werkgever
ultimo 1999 zich verhoudt tot het aantal werknemers op dat moment.

I Lisv Onnvikkeling arbeidsongeschiktheid jaaroverzicht Vr'AOAVAZWajong 1999.
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Tabel2.13: AantallllA?'ers en aafitalWA?'ers als percentage van aantalweÍkneners uttino lggg naar

Aantal WA0'ers ultimo 1999 Aandeel WA0'ers t.o.v. aantal werknemers

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

HCvS

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Just.

Rechteililke Macht

tNv

0cenW

szw

v&lIÍ
vl/Ís

43

7

134

67

237

984

756

80

364

r57

118

683

224

88

18

189

77

169

694

652

95

273

195

170

297

283

131

25

323

144

406

1 678

1408

175

637

352

288

s80

507

4,90$

3,596

10,0%

3,0%

7,5%

4,1%

4,30h

5,696

7.10$

8,696

8,21/0

5,9%

8.5%

11,70fi

11,4V1

21,30h

5,20h

10,7yl

7,3y0

4,9%

8,8%

12,g!fr

12,9010

18,701o

8,20h

't3.3%

10,0%

8.0%

7,0%

14,596

3,9%

8,5%

5,0%

4,6ah

7,00h

8,7%

10,596

12,30h

6,5%

10,6%

9,0%vRoM 210 169 379 8,1%

Gemiddeld staan tegenover 100 mannelijke werknemers 5,3 mannelijke wAo,ers
en tegenover 100 wouwelijke werknemers 8,3 vrouwelijke WAO'ers. Voor de totale
groep is dit 6,4 wAo'ers per 100 werkenden. overigens kunnen wAo,ers en wer-
kenden deels dezelfde personen zijn omdat een, vooralsnog onbekend, deel van de
WAO'ers werkzaam is.
Onder dit gemiddelde van 6,4 WAO'er zittenBZ, Justitie en Financien. Er zijn vier
departementen die tegenover 100 werkenden meer dan l0 WAO'ers hebben staan, te
weten ocenvy', vrys, sZW en BZKI. onbekend is hoelang deze personen arbeids-
ongeschikt zijn en of de arbeidsrelatie met hun werkgever nog bestaat of is verbro-
ken. De inhoudelijke duiding van de gegevens uit tabel 2.13 is gecompliceerd. Zo
kunnen de verschillen tussen de werkgevers enerzijds inhoudelijk zijn, d.w.z. bij de
ene werkgever is het arbeidsongeschiktheidsrisico groter dan bij de andere werkge-
ver waardoor hij relatief meer WAO'ers heeft ten opzichte van het aantal werken-
den. Anderzijds kan een werkgever bij een departementale herindeling 'zijn blijven
zitten met een erfenis' terwijl een andere werkgever op dat moment met zijn werk-
nemersbestand weer op 'nul' arbeidsongeschikten begint en dus relatief weinig ar-
beidsongeschikten heeft. De tabel geeft derhalve een eerste indruk van de ,wAO-
schade' door de afzonderlijke werkgevers uit de sector Rijk.

Uit de door de werkgevers aangeleverde gegevens omtrent in dienst zijnde arbeids-
gehandicapten bhjkt dat negen werkgevers van de vijftien werkgevers zicht hebben
op het aantal in dienst zijnde arbeidsgehandicapten in de zin van de REA. Gemid-

f-l'tog.tiit-it het percentag€ WAO'ers bij BZK.dat nu al het hoogste is van alle werkgevers , nog onderschat. De
USZO heeft naast de aantallen in de tabel 66 mannelijke en 69 wouwelijke WAO'ers toegeschrevà aan subonder-
delenvanBZK.D^t^jnonderdelenmetdenrs.20l,204,2lO,22O,2Tl,2TS.Alsdezepersonenooktoegeschreven
worden aan BZK staan er tegenover 100 werkenden zelfs 20,5 WAO'ers.
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deld blijkt het personeelsbestand van de werkgevers voor 2,5yo uit
arbeidsgehandicapten te bestaan. Relatief hoog scoort de Belastingdienst met 4,7oÀ

en SZW met3,8oÀ. Lage percentages vinden we brj EZenV&W (beide 0,9%). Over

het aantal herplaatsingen brj de eigen werkgever hebben slechts vier werkgevers

informatie aangeleverd. VROM geeft een aantal van 63 op en AZ 15 personen. De

Algemene Rekenkamer enEZ komen op resp. 2 en 1 persoon.

2.4 Arbobudgetten

Om zicht te verl«ijgen op een aantal factoren rond de inzetvan functionarissen en

budgetten op het terrein van preventie, verzuim en reihtegratie is in de wagenlijst
kerngegevens een aantal wagen hierover opgenomen. Deze meer 'zachte' info zou

als indicatie kunnen dienen voor de inzet van maatuegelen op dit gebied. Echter bij
meerdere wagen bleek er sprake van veel ontbrekende enlof onvergelijkbare ant-

woorden. De wagen die wel substantieel zijn beantwoord, worden hieronder nader

gepresenteerd.

Tien werkgevers hebben de waag beantwoord hoeveel fimctionarissen in fte's men

in dienst heeft speciaal belast met de ontw'ikkeling en uitvoering van arbo-, verzuim-

en reïntegratiebeleid. LNV, OCenW en VWS hebben hierover niet gerapporteerd.

Vier van de tien werkgevers gaven aan alleen op cenhaal niveau dit soort functiona-

rissen te hebben, i.c. Algemene Rekenkamer, AZ,BZ en VROM. De overigen gaven

aan dat dergelijke functionarissen zowel centraal als decentraal in dienst zijn. Op de

waag of er aparte besluitvormingsorganen zijn gericht op de uitvoering van arbo-,

verzuim- en reihtegratiebeleid (bijv. VGW-cie's, SMT's, Arboplatforms, e.d.) gaven

alle werkgevers (m.u.v. VïVS en OcenW, die de waag niet hebben beantwoord) aan

dat dit het geval is.

Negen van de vijftien werkgevers hebben aangegeven wat de gemiddelde kosten per

werkgever zijn voor het contract met de arbodienst. Dit varieerde van een opvallend

laag bedrag bij de Belastingdienst (fl. 130) tot fl. 619 (BZ).De meesten geven ge-

middeld tussen de fL.240 en fl. 400 per werLrnemer uit. Het relatief hoge bedrag bij
BZ wordt veroorzaakt door de specifieke (buitenlandse) werkzaamheden bij BZ.De
gemiddelde kosten per werknemer voor een confuact met de arbodienst bedraagt in
de particuliere sector ca. fl.240 (SZW-werkgeverspanel, mei 2000). Er blijkt overi-
gens geen correlatie tussen de hoogte van het gemiddelde bedrag per werknemer

voor de arbodienst en het verzuimvolume bij de werkgevers in de sector Rijk.
Door de beperktheid van de gegevens is hiervan bij de analyses verder geen gebruik

gemaakt.

2.5 Monitoring

Naast het beschikbaar zijnvan allerlei kerngegevens als middel om arbo-, verzuim-

en reïntegratiebeleid te monitoren, is in het onderzoek specifiek gewaagd naar het

voorkomen van registatiesystemen om gegevens op het vlak van deze beleids-

terreinen vast te leggen. Van de vijftien werkgevers hebben tien deze waag beant-
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woord. De resultaten van de antwoorden
tabel2.l4.

Tabel 2. I 4: Bíjggh ouden registratiesystenenl

van de werkgevers zijn weergegeven in

CVS.reiht. BEA.reg. l(wal. Dv. Monitoring Monitoring
arhodienst arbobeleid verz. heleid

Monitoring
reiht. helaid

nee

ne8

n8e

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ia
nee

ia
nee

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

ia
ja

nee

ja

ja

nee

nss

Nae

Nee

ia
Nee

Í'lee

ia

ia
llee

Nea

n80

ia
nes

nee

nee

ia
nee

ia

ia

ia
n8e

ia
nee

ia

ia

ia

Az

BZK

BZ

EZ

Bel.dienst

Jus

INV

vl/!,s

Al. Bekenk. nee nBB

Y80ltl nee ia ilee ia la nee

' CVS'teïnt- cliëntvolosysteem; BEA-reg.- registratie van REA-voorzieningen; Kwal. dv. Arbodienst- kwalitoit dienstverlening Arbo-
dienst; Monitoring verz. beleid - monitoring venuimbeleid; Monitoring reïnt. Beleid - monitoring reïntegratiebeleid

De resultaten in bovenstaande tabel geven aan dat enkele werkgevers gebruik maken
van een of meer registratiesystemen om het beleid te monitoren. Justitie en BK.
geven aan 5 van de 6 genoemde systemen te hanteren. Cliëntvolgsystemen t.b.v.
rerntegratie en monitoring van verzuimbeleid komen het meest voor.
Doordat in het onderzoek niet is gevraagd naar de inhoudelijke opzet van dergelijke
systemen en dus het diepte-inzicht ontbreekt, kunnen geen conclusies worden ge-
holken over de bruikbaarheid, c.q. gevolgen voor het aanleveren van gegevens t.b.v.
het onderhavige onderzoek. Wel kan worden geconcludeerd dat bijvoorbeeld ten
aanzien van de registratie van REA-voorzieningen vier werkgevers aangeven dat een
dergelijke systeem wordt bijgehouden. In de praktijk blijkt dat alleen bij VROM er
een opgave van REA-voorzieningen aan ons is gedaan. De overige twee werkgevers
die een opgave van REA-voorzieningen hebben gedaan, t.w.BZ enEZ geven aan
een dergelijk registratiesysteem niet te hebben.

2.6 Behoefte aan informatie

In de wagenlijst kerngegevens was een sectie opgenomen met wagen naar de be-
hoefte bij werkgevers aan specifieke gegevens op het gebied van verzuim en ar-
beidsongeschiktheid. Men kon daarbij aangeven of deze informatie voor het totaal,
per onderdeel of op beide niveaus beschikbaar zou moeten zijn. Slechts 9 van de 15

werkgevers hebben een overzicht van hun informatiebehoefte aangeleverd. kr tabel
2.15 is per item en werkgever.het resultaat weergegeven. Van de 9 werkgevers die
de betreffende reeks vragen hebben beantwoord, zijn 6 werkgevers voor wijwel alle
items van mening dat de informatie zowel op centraal als onderdeelsniveau beschik-
baar moet zijn voor het voeren van een goed arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid.
Van de overige 3 werkgevers meent BZ voor alle items dat de informatie alleen op
cenkaal niveau voorhanden moet zijn. SZW en AZ vat'..ërer, per item in hun opvat-
ting over de noodzaak van beschikbaarheid. Opvallend daarbij is dat SZW als enige
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aangeeft dat beschikbaarheid van informatie over nulverzuim, einde wachttijd en

WAO-instroom naar aooA en diagnose niet nodig te vínden.

Tabel 2.1 5: Behoeftet aan infornatie naar werkoever

AZ BZK BZ ÉZ BD Jus tilv szw v&w
444
424
444
444
424

444
41
344
444
414
414

-44
-444
.424
.424
.424
4444
4444

24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
34
34

342444
24244
342444
342444
24244

Samenst. pers. Bestand

Budgetten arbo,vz,reiht.

V%, MF. GMD

Verzuim naar duurkl.

Verzuim naar diagnose

Verzuim naar sexe, leeftild

en íunctis

Nulvz., EW.tijd

Beihtegratie plannen

WA0-instroom

WAÍJ naar a.o.%

WA0 naar diagnose

WA() nau sexe, leeftijd en

Íunctie

Aantal lP/wA0-uirk.

REA.voorzieningen

Herplaatsing na WA0

Uitplaat§ing na W 0
Arb.gehand. in bestand

3

2

2

2

2

2

4

4

3

4
4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4
4

4

4

2.7

lnstroom arb.

EehoeÍtescoÍes: l -niet nodig; 2-voor totaal;3-per onderdeel;4-yoor beide.

Samenvatting en conclusie

Bes chikb aarhe id van ge gevens

De beschikbaarheid van gegevens levert het volgende beeld op. Over de personeels-

opbouw blijken de meeste basale gegevens, bijvoorbeeld sexe, leeftijd en deeltijders
door wijwel alle werkgevers te zijn geleverd. Het opmerkelijke is eigenlijk dat niet
alle gewaagde gegevens door alle werkgevers zijn aangeleverd, gezien het standaard

karakter van deze gegevens. Over het decentrale niveau is in het algemeen bij min-
der werkgevers informatie voorhanden dan over het centrale niveau.

Alleen de verzuimfrequentie en het verzuimpercentage incl. langer dan éen jaar en

excl. zwangerschap blijkt door alle werkgevers te kunnen worden aangeleverd. Fei-
telijk is dit verzuimpercentage over 1999 maar door dertien van de vijftien werkge-
vers aangeleverd. De Belastingdienst kon dit niet vanwege een verandering in het

registatiesysteem en het cijfer van VWS is via het CBS betrokí<en. Een aantal ver-
zuimkenmerken, zoals verzuim naar diagnose, einde wachttijd en informatie over

reihtegratieplannen is slechts bij een minderheid van de werkgevers voorhanden.

Datgene wat centraal bekend is aan cijfers is doorgaans ook op decentraal niveau

bekend.

Arbeidsongeschiktheidsgegevens zijn over het algemeen in geringe mate voorhan-

den. Relatief het vaakst worden de V/AO-instroom (6 werkgevers), het aantal ar-

beidsgehandicapten in personeelsbestand (9 werkgevers) en de instoom van ar-

beidsgehandicapten van buiten (6 werkgevers) geregistreerd.
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Er zijn een beperkt aantal vergelUkbare gegevens aangeleverd op het vlak van per-
sonele inzet en budgetten t.b.v. het arbo-, verzuim- en reïhtegratiebeleid. De meeste
werkgevers geven aan speciale functionarissen te hebben, die zich bezighouden met
het ontwikkelen van beleid en de implementatie daarvan op deze beleidsterreinen.
Gemiddeld geven de meeste werkgevers tussen de fL.240 en fl. 400 per werknemer
uit aan kosten voor het arbodienstcontract.

Verzuimanalyse

De verzuimanalyses laten zien dat het naar personeelsomvang gewogen gemiddelde
verzuimpercentage de afgelopen drie jaar is gestegen. Het gemiddelde verzuim
wordt sterk beïnvloed door de grote werkgevers in de sector, i.c. de Belastingdienst
en Justitie. Het hoge verzuim bij Justitie (8,5%) telt dus z\taar mee in het gemiddel-
de over de sector (7,L%). De beoordeling van een werkgever of men op het gemid-
delde van de sector zit (en men zich dus geen zorgen hoeft te maken) betekent dat
men zich voor een groot gedeelte spiegelt aan een hoog verzuimende werkgever
(t.w. Justitie). Tegen deze achtergrond kan worden geconcludeerd, dat naast Justitie
en de Raad van State, ook OcenV/, SZW en WVS een relatief hoog verzuim verto-
nen.

De wegingsprocedures van het verzuimpercentage naar geslacht en functieniveau-
verdeling geven eveneens aanleiding tot een andere beoordeling van het verzuimn!
veau van sommige werkgevers. Gezien de personeelssamenstelling zouden met na-
me de Algemene Rekenkamer, SZw en VRoM een lager verzuim moeten kunnen
realiseren dan men nu heeft. In mindere mate is dat ook het geval voor AZ, LNV,
OcenV/ en VWS.
De meldingsfrequentie blijkt vooral hoog bij De Algemene Rekenkamer, Justitie en
SZW. De gemiddelde verzuimduur ligt vooral bij de Algemene Rekenkamer, Justi-
tie, OcenW en VROM op een hoog niveau.

Arbeidsongeschihheid
Het merendeel van de werkgevers kon geen gegevens over de wAo-insfroom ver-
strelJ<en. Daarom is met behulp van USZO-gegevens een overzicht gegeven van de
stand van zakenten aanzien van de standcijfers. De USZO-gegevens met behelking
tot het aantal geregistreerde verzekerden stemt voor het merendeel overeen met de
opgave van de werkgevers. De USZO registreerde begin 1999 109.662 werknemers
bij de sector Rijk. h de totale OSV-sector Rijk, Politie en Rechterlijke Macht zijn in
1999 1807 personen in de WAO ingestroomd, waarvan 1076 personen afkomstig
zijnvan de sector Rijk.
Het WAO-instroomrisico voor de totale OSV-sector 'Rijk, Politie en Rechterlijke
Macht' bedraagt l,06yo in 1999. Zeer gunstig wrjken de risicopercentage varr AZ,
BZ en VROM hiervan af: minder dan 0,5 procent, d.w.z. meer dan de helft lager dan
het algemene beeld. De instroompercentages van drie werkgevers liggen boven het
gemiddelde, namelijk van de Rechterlijke Macht, ocenril/ en SZW. Een speciale
positie neemt BZK in. Als departement neemt het een middenpositie in op het
v/Ao-risico. Dat is echter berekend op de nieuwe wAo'ers bij de werkgever met
code '0200'. Daarnaast zijn er bij diverse andere onderdelen vanBZK 62 personen
arbeidsongeschikt geworden. Indien ook deze nieuwe WAO-instoom toegerekend
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wordt naar BZK ontstaat voor BZK het hoge risicopercentage van 2,6%ó voor man-
nen,5,3o/o voor wouwen en3,7%o voor het totaal.

Het WAO-risicopercentage in 1999 naar leeftijd én geslacht is berekend voor de
totale sector Rijk. Deze informatie kon de USZO niet op korte termijn vershelken
per werkgever. Het WAo-risicopercentage voor mannen is gemiddeld 0,64Yo en
voor vrouwen is het gemiddeld een factor 2,3 hoger, namelijk 1,489z0. Zowel voor
mannen als voor vrouwen stijgt het WAO-risico met het stijgen van de leeftijd met
ongeveer een factor 10. h de oudste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) is het
wAo-risico voor wouwen (2,85o/o) 2 maal zo groot als voor rnannen (1,44%).rn de
leeftijdscategorieën tot 55 jaar is het WAO-risico voor wouwen in elke leeftijdsca-
tegorie meer dan 3 maal zo groot als voor mannen. Het percentage vrouwen en het
percentage mannen dat in 1999 arbeidsongeschikt is geworden met als hoofddiagno-
se 'psychische ziekte' (respectievelijk 40% en 34%) zijn een fractie hoger dan de
landelijke cijfers van het Lisv. Slechts l3%o van de mannen is arbeidsongeschikt
geworden met als hoofddiagnose een ziekte van het bewegingsstelsel en 75%o van de
wouwen. Beide percentages zijn beduidend lager dan de landelijke Lisv-cijfers (27
en24%).

Ultimo 1999 regiskeerde de USZO 13.236 WAO'ers in de OSV-sector Rijlq Politie
en Rechterlijke Macht. Bij 3.444 personen kon niet worden vastgesteld wie hun
laatste werkgever is geweest. Ultimo 1999 bedraagt het V/AO-volume dat herleid
kan worden naar de sector Rijk 7.433 WAO'ers. Gemiddeld staan in de sector Rijk
tegenover 100 mannelijke werknemers 5,3 mannelijke WAO'ers en tegenover 100
wouwelijke werknemers 8,3 wouweldke V/AO'ers. Voor de totale groep is dit 6,4
WAO'ers per 100 werkenden. Overigens kunnen dit deels dezelfde personen zijn
omdat een, vooralsnog onbekend, deel van de WAO'ers werkzaam is.
Deze gegevens zijn wel uitgesplitst naar werkgever maar de verschillen tussen
werkgevers dienen met de nodige terughoudendheid te worden geïhterpreteerd van-
wege het grote aantal Vy'AO'ers van wie de laatste werkgever onbekend is en omdat
nog onduidelijk is hoe departementale herindelingen hebben doorgewerkt in deze
registatie. Vooralsnog lijken naast BZK vooral SZW, WVS en OcenW relatief de
hoogste aantallen WAO'ers te hebben.
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3. Kwalitatieve analyse van de werkgeversportretten

kt dit hoofdstuk worden de werkgeversporhetten van twaalf departementen, twee
Hoge Colleges van Staat en twee grote decentrale diensten, namelijk Rijkswaterstaat
en de Belastingdienst samengevat en geanalyseerd. De verslaglegging over een der-
de grote decentrale dienst de Dienst Justitiële Inrichtingen is onderdeel van de be-
schrijving over het Ministerie van Justitie. In deel 2 van deze rapportage staan de
afzonderlijke werkgeversportretten beschreven.

3.1 Context en verzuimoorzaken

3.1.1 Context
De grootte van de diverse werkgevers binnen de sector Rijk loopt zeer uiteen. De
twee onderzochte Hoge Colleges van Staat namelijk de Algemene Rekenkamer en
de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken mogen tot de kleintjes
worden gerekend (tussen de 350 en 450 ambtenaren), tenvijl het Ministerie van Jus-
titie, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met
hun grote decenfrale diensten de grotere organisaties zijn met respectievelijk onge-
veer 35.000,32.000 en 15.000 werknemers in dienst. Bij het merendeel van de de-
partementen zijn tussen de 2000 en 5000 medewerkers werkzaam. Voor het overige
stemt de context waarin de werkgevers in de sector Rijk de afgelopen jaren aan de
slag zijn gegaan met maatregelen om het verzuim omlaag te brengen, behoorlijk
overeen. Hieronder geven we voor elk van de organisaties een korte beschrijving.

Rekenkamer
De organisatie heeft ca. 350 peÍsonen in dienst, grotendeels hoogopgeleide werknemers.
Tot 1995 was het een ambtelijke organisatie met een sterke wandelgangencultuur en het
weinig aanspreken van medewerkers op hun functioneren. Sindsdien is een professionali-
seringstaject gestart waarbij de nadruk ligt op professioneel werken, samenwerken en
managementvaardigheden. Ook is een schaalvergroting doorgevoerd en zijn veel units
samengevoegd. Verder is nog een opvallend kenmerk dat ongeveer de helft van de mede-
werkers niet in het gebouw van de Rekenkamer werkt, maar bij de verschillende ministe-
ries die door hen worden onderuocht. Het personeelsbeleid is redelijk ontwikkeld en wordt
ook redelijk goed uitgevoerd. Er is een naar tewedenheid frrnctionerend systeem van func-
tionerings- en beoordelingsgesprekften. Alleen kan binnen het functioneringsgesprek meer
aandacht gegeven worden aan ooleidineen en mobiliteit.

Raad van State
De Raad heeft ca. 450 personen in dienst, waaronder veel juristen en audere academici. De
betokkenheid van de medewerkers is groot. Zij zíjn er tots op om bij de Raad te werken.
Er is bij de Raad sprake van een sterke verkokering en onderscheid tussenjuristen en niet-
juristen en academici en niet-academici. Momenteel is een reorganisatie ia geng gezel
waannee beoogd wordt de ordsllinge scheidslijnen te verwijderen, eeu plattere organisatie
te creëren en integraal management in te voeren. Sinds kort worden er regelmatig
frmctionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Een opleidingsbeleid is recent
ontwilkeld en een leid is momenteel in
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Ministerie van Algqmene Zqken
Brj dit kleinste ministerie zijn ongeveer 350 fte's werkzaarn Dit maakt dat de lijnen kort
zijn. Kenmerkend voor dit ministerie is dat het, naast stafafdelingen, een aantal organisa-
tieonderdelen herbergt die relatief weinig met elkaar te maken hebben (het Kabinet Mi-
nister-president, Rijksvoorlichtingsdienst en Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid). De laatste jaren vinden er veel reorganisaties plaats en is de RVD behoorlijk
gegroeid. Het systematisch voeren van frrnctionerings- en 6"ooldslingsgesprek*en is een
punt van aandacht. Het beschikbare opleidingsbudget biedt medewerkers voldoende mo-
gelijkheden tot het volgen van een opleiding. Een beleid voor inzetbaarheid en mobiliteit
ontwikkelt P&O nu.

Ministerie v an B innenlands e Zaken en Koninlcrij ksrelat ies
Dit ministerie heeft ongeveer 2000 medewerkers in dienst. Binnen het ministerie gaat men
uit van integraal management, hoewel leidinggevenden nog vooral op inhoudelijke aspec-
ten worden beoordeeld. Ook is het ministerie wij bureaucratisch (lange procedures en
moeizame veranderingen) en kent het een geringe 'aanspreekcultuur' waardoor onvol-
doende functionerende medewerkers soms te lang op dezelfde rnanier blijven doorwerken.
In de afgelopen jaren is elk nieuw kabinet aanleiding geweest tot reorganisaties. Momen-
teel worden functioneringsgesprekken nieuwe stijl ingevoerd en wordt het loopbaan- en
mobiliteitsbeleid binnenkort weer seactiveerd.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
BU dit ministerie werken bijna 3000 medewerkers, \ryaaryan meer dan 1200 in het buiten-
land.Het ministerie wordt gekenmerkt door een hiërarchische structuur met een daaraan
verbonden parafencultuur. De medewerkers zijn ambitieus en betol&en: lang en hard
werken is de norrn Reorganisaties en bezuinigiugen zijn aan de orde van de dag. In ant-
woord op een behoefte aan transparant personeelsbeleid is in 1999 een nieuw plaatsings-
beleid ingevoerd: enerzijds staat daarin de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker
cenhaal, anderzijds wordt gesteefd naar maximale tansparantie in het plaatsingsproces.
De verdere uitwerking en implementatie daarvan heeft op het departement veel te weeg
gebracht. Sinds 1998 werkt men met integraal management. Dit waagt om een andere
manier van leidinggeverl namelijk van taak- naar meer mensgericht. Het ministerie kent
meer dan voldoende mogelijlÍreden om opleidingen te volgen en de loopbaan te ontwik-

hoewel medewerkers daar nos niet altiid van maken.

Ministerie van Economische Zaken
BU dit ministerie waren eind 1999 ruim 4700 medewerkers (4450 fte's) werkzaanL ver-
deeld over 22 dienstonderdelen. Het CBS met 2300 fte's vormt vereweg het grootste
onderdeel. Het personeelsbestand van het CBS is in vergelijking met de rest van het mi-
nisterie ouder en langer in dienst. De cultuur van het ministerie kenmerkt zich zowel door
d>mamiek en ambitie als door hiërarchie en bureaucratie (parafencultuur waardoor weinig
eigen verantwoordelijkheid kan worden gedragen). Hierbij zijn sommige kenmerken meer
van toepassing op het ene onderdeel en andere meer op een ander dienstonderdeel. Zo zijn
degelijkteid en betouwbaarheid meer kenmerkend voor het CBS dan dynamiek en ambi-
tie. Gemeenschappelijk voor de meeste dienstouderdelen is dat veel medewerkers hoog
opgeleid, zeer betokken en hardwerkend zijn. Bij het CBS vinden al jaren afslankingen
en reorganisaties plaats. Het ministerie schenkt veel aandacht aan spleidingen, mobiliteit
en 'employability'. Desondanls menen sommige respondenten dat het laatste nog meer
aan bod zou kunnen komen in de functioneri
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Ministerie vqn Financiën
Dit ministerie heeft, naast de medewerkers van de Belastingdienst, ongeveer 1800 mede-
werkers in dienst. Het ministerie wordt gekenmerkt door een cultuur van hard werken,
carrière maken en individualisme. Medewerkers vinden dat zij weinig feedback laijgen
over hun functioneren en een deel van de medewerkers ondervindt te weinig sociale on-
dersteuning van hun collega's. Het ministerie kent een uitgebreid opleidingsbeleid. Het
werk gaat echter voor, waardoor werknemers die zich voor een opleiding hebben opgege-
ven wel eens niet op komen dagen. Ook het opnemen van ouderschapsverlofzou schade-
lijk kunnen zijn voor iemands carrière. Voor beleidsmedewerkers kent het ministerie een
actief loopbaan- en mobiliteitsbeleid, maar minder voor ouder enlof ondersteunend perso-
neel. Sinds kort is het mogeliik om leidine te seven in deeltiid (vier

I Dit directoraat-generaal van het Ministerie van Financiën omvat ruim 30.000 ambtenaren.

f 
Hun werkzaamheden zijn zeer divers: van managen, beleid ontwikkelen en uitvoeren,

I 
ondersteunen tot opsporen van fraude. Echter bijna iedereen, behalve medewerkers van de

lfacilitaire dienst, werkt met computers. Naar verhouding werken bij de Belastingdienst

I 
weinig vïouwen. Het aantal ouderen en laagopgeleiden verschilt per dienst en/ofregio. Er

lzijn grote cultuurverschillen tussen de diensten. Gemeenschappelijk is echter de neiging
om alles vast te leggen in nota's en regelgeving. Deze ambteldke bureaucratie maakt dat
beleidsbeslissingen langer duren dan noodzakelijk en dat veranderingen moeizaam op
gang komen. Ook gemeenschappelijk is dat de Belastingdienst vooral uitgaat van inhou-
delijke expertise. Hierdoor is de stijl 't m lgidinggeven minder mensgericht dan volgens de
gehanteerde methode van Integraal Management wenselijk is. Bij de Belastingdienst is
verder sprake van een continu proces van herinrichting van werk en afdelingen. Een ander
tlperend kenmerk zijn de lange dienstverbanden bij de Belastingdienst. Tenslotte is de
dienst zeer sociaal voor haar medewerkers. Een neveneffect is dat medewerkers sorns
tijden suboptirnaal kunnen functioneren, zonder dat dit wordt aangekaart. Functionerings-
en beoordelingsgesprekken lijken maar in de helft van de gevallen plaats te vinden. Voor
het overige - met name het opleidings- en mobiliteitsbeleid - ziet het personeelsbeleid er
goed uit. In 1999 heeft de fslastingdienst de Berenschot aanmoedigings- en publieksprijs
voor haar personeelsbeleid gelsegen.

Ministerie van Justitie
Dit grootste ministerie heeft ruim 33.000 (in fte's) ambtenaren. Aijna de helft werkt bij
de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ruim tweederde is aangesteld in schaal 5 tot en met 10.
Gemiddeld is 4l% wouw. De werkzaamheden zijn gericht op toezicht en handhayilg y311

de rechtsorde in Nederland. Kenmerkend voor het ministerie is dat men zeer gericht is op
de eigen sector. De sectoren hebben ieder een eigen cultuur en werkwijze. V/el geldt dat
alle sectoren gebruik maken van de zogenaamde Planning- en Conhol-cyclus, het inte-
graal managemenftnodel hanteren, dat er een bureaucratische en hiërarchische cultuur
heerst, en dat er vele verauderingen en reorganis4ties gaande zijn. In sommige sectoren is
er sprake van een personeelstekort. De kwantiteit en kwaliteit van de fi.rnctionerings- en
beoordelingsgesprekken laat nog wel eens te wensen. Ondanks dat enkele sectoren een
eigen opleidingsinstituut kennen voor de vakinhoudelijke cursussen en er centale justi-
tiebrede opleidingen zijn voor leidinggevenden, zijn de mogelijkheden om zich te ont-
wikkelen en te ontplooien nog niet optimaal. De centrale directie P&O probeert nu door
nieuw beleid de ontplooiingsmogelijkheden voor de professionele medewerkers te vergro-
ten. Vdf regionale mobiliteitsadviescenta zijn gericht op het bevorderen van intersectora-
le mobiliteit en
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Ministerie van Landbomu, Natuurbeheer en Visserii

Ministerie van Onderwiis. Cultuur & W,

Ministerie van Sociale Zaken en ïl'erkselesenheid

Dit ministerie kenmerkt zich door de vele reorganisaties die er plaats hebben gevonden en
nog staan te gebeuren. Als gevolg hiervan en van verzelfstandigingen is het personeelsbe-
stand de laatste drie jaar verminderd van 11.000 naar 7.000 werknemers. Gelijkertijd
groeien onderdelen sterk ten gevolge van nieuwe wetgeving. Men verwacht dat eind 2001
nog 25 van de thans 40 organisatieonderdelen over zijn. De onderdelen hebben ieder hun
eigen beleid en werkwijze. De onderdelen binnen het kerndepartement zdn nog het meest
vergelijkbaar. Wel hebben de diensten gemeen dat er sprake is van een informele, niet erg
hiërarchische en open sfeer gecombineerd met een hoog ambitieniveau. Verder is opval-
lend dat de medewerkers door de negatieve publiciteit rondom het landbouwbeleid zich
minder identiÍiceren met hun organisatie en meer met hun werk. Het ministerie is een
koploper wat beteft het personeelsbeleid. De centale P&O afdeling schenkt veel aan-
dacht aan de ontwilJ<eling en irnplementatie van HRM-instumenten zoals het opleiden
van Íranagers in een mensgerichte managementstijl. De invulling van het personeelsbe-
leid vindt oer dienst

Bij dit ministerie dat uit 20 (7 staf/ondersteunende en 13 beleids-) directies bestaat, wer-
ken bijna 3000 personen. De cultuw wordt omschreven als een flexibele, nuulÍ hiërarchi-
sche organisatie. Ondanlcs dat er bij OCenW meer sprake is van afspraken maken door
middel van informele gesprekken dan het forrneel vastleggen van zaken, kan de commu-
nicatie tussen medewerkers en lsidinggevenden soms beter. Sinds 1993 is er bewust ge-
kozen voor een proces van 'organisch of continue veranderen', zodat er minder onrust in
de organisatie ontstaat. Het doel van deze verandering is lengzaam inkriryen (5%). Het
beperken van onrust lijkt niet geheel gelukt. Volgens sommigen zijn de afgelopen jaren
juist erg hectisch gev/eest. HeEelfcle werk of zelfs een grotere hoeveelheid werk moet met
minder mensen worden gedaan. Sinds kort wordt er weer meer aandacht geschonken aan
de cultuur en personeelsbeleid. Het doel is het verbeteren van de klantgerichtheid, zowel
naar binnen als naar buiten toe. Er moet een 'sprong naar een opener cultuur en zelfstu-

coachende teams' geÍnaakt worden.

Het ministerie bestaat uit 23 organisatieonderdelen waar ca. 2300 medewerkers werk-
zaam zijn. SZW kenmerkt zich door een open, gezellige, hardwerkende, betolÍ<en en
informele werksfeer. De keeruijde hiervan is dat medewerkers elkaar nauwelijks aanspÍe-
ken op gemaakte afspraken. Sinds een grote reorganisatie in 1990 zijn er geen belangrijke
reorganisaties geweest. De mobiliteit van de werknemers is laag. Sinds 1999 is competen-
tiemanagement (matching van functie-eisen en persoonlijke kwaliteiten) en integraal
management (leidinggevenden worden meer verantwoordelijk voor de personele aspec-
ten) ingevoerd. Functionerings- en beoordeli"gsgesprekken worden wel gevoerd, rnaaÍ
gemaakte afspraken worden niet altijd nagekomen en medewerkers spreken hun leiding-

hier niet oo aan.
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Ministerie van Verkeer & Waterstaot
Dit ministerie is een grote organisatie met ruim 14.500 ambtenaren (in fte's) in dienst.
Tweederde hiervan werkt bij Rijkswaterstaat. Daarnaast omvat het ministerie nog zeven
andere dienstonderdelen. De dienstonderdelen zijn grotendeels gemandateerd en behoor-
lijk autonoorn De cultuur is sterk gericht op het maken van productie, bureaucratisch en

redelijk informeel. Een gemeenschappelijk kenmerk van de werknemers is een grote loya-
liteit, hard werken en een pragmatische insteek. In nagenoeg alle dienstonderdelen zijn
reorganisaties gaande om tot een plattere organisatie te komen en wordt gewerkt volgens
het principe van integraal management. Een stuategisch personeelsbeleid vindt men be-
langrijk, maar heeft niet in alle dienstonderdelen prioriteit. Door middel. van manage-
mentconfracten worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het personeelsbeleid.
Zo is afgesproken dat met 80 à 90% van de werknemers functioneringsgesprelken wor-
den gevoerd. Nu gebeurt dit maar met 20 à 30%. Werknemers dienen zelf activiteiten te
ondernemen willen zij gebruik kunnen maken van de ruime opleidings- en mobiliteitsmo-

iikheden (o.a. eisen mobilitei

Riiluwaterstaat
Dit directoraat-generaal van het Ministerie van Verkeer & W'aterstaat is één van de oudste
overheden van Nederland. Het takenpakket is vooral gericht op uitvoering van beleid en

minder op de ontw'ikksling van beleid, zoals de meeste andere rijksdiensten. Het directo-
raat omvat naast het hoofdkantoor, tien regionale directies en zes specialistische directies.
Ook deze ouderdelen zijn grotendeels gemandateerd. De besturingsÍilosofie is dat het
beleid wordt gemaakt, daar waar het wordt uitgevoerd. De sturing vindt plaats door mid-
del van een planning- en conholecyclus. De cultuur is aan het veranderen van Eaditioneel,
bureaucratisch en hiërarchisch naar dynamisch en marktgericht. Ook het takenpakket is
aan het veranderen in die zin dat steeds meer taken door de markt zullen worden uitge-
voerd. Deze ontwikkelingen leiden de laatste jaren tot voortdurende reorganisaties. De
inhoud van het werk maakt dat er weinig aandacht is voor de zachtere kanten van het
management hoewel de verantwoordelijkheid voor de personele zorg wel in de lijn ligt
(integraal management). De werknemers zijn zeer betrol*en bij hun werlg maar minder
bd hun werkgever. Functioneringsgesprekken kunnen hier ook meer worden gehouden. In
deze gesprekken komen de ontwikkelingsmogelijkÍreden aan de orde. Voor medewerker
boven schaal I I wordt hierbij gebruik gemaakt van een 'potentieel indicatie'. Ook kunnen
medewerkers zich wenden tot het mobiliteitsbureau van V&Vf.

Ministerie van Volkssezondheid, Welziin en Sport
Bijna 5000 ambtenaren (4559 fte's) zijn wertzaam bij het Ministerie van VIVS in elf
verschillende dienstonderdelen Een van deze onderdelen is het fujksinstituut voor Volls-
gezondheid en Milieu (RI\IM) waar 1700 medewerkers werken. Ieder van de dienston-
derdelen kent een eigen cultuur. Wel gemeenschappelijk is de hiërarchie, integraal mana-
gement, een geringe mate van samenwerken en het slkasl v/sinig aanspreken op ieders
gedrag. Functioneringsgesprelí<en dienen in de toekomst meer gevoerd te worden dan nu
het geval is (een op de drie wordt gehouden) en ook dienen ze gevoerd te gaan worden
aan de hand van kernconpetenties. Opleidingen en loopbaan- en mobiliteitsadviezen zijn

iik voor medewerkers die er ik van willen maken.
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Minister ie van Volleshuisvesting, Ruimtelii ke Ordenins en Milieubeheer
Bij VROM werken 4200 mensen (3900 fte's), verdeeld over vijf diensten. De cultuur van
deze diensten loopt behoorlijk uiteen. Variërend van een hechte, inforrnele organisatie
met veel hoogopgeleide onderzoekers met een grote betrotkenheid bij het werk tot een
bureaucratische, ambtelijke cultuur met hiërarchische scheidslijnen. Gemeenschappelijk is
echter dat de cultuur in het geheel aan het verzakelijken is. De strikt bureaucratische cul-
tuur, maar ook de inhoudelijke bevlogenheid zou minder worden. De organisatie is re-
gelmatig aan reorganisaties onderhevig. Het personeelsbeleid is goed geregeld en alle vijf
diensten hebben hun eigen -afgeleide- personeelsbeleid. Niet in alle diensten werken de
visies, beleidsintenties, kennis en vaardigheden van de centale directie personeelszaken
even goed door in de werkwijzen van de decentale persoueelsafdelingen. [,6idinggeven-
den zijn integraal verantwoordelijk voor het primaire proces en de daarvoor benodigde
middelen (integraal management). Het mobiliteitsbeleid is vooruitstevend met een loop-
baancentrum en vele mobili

Vele ministeries of Hoge Colleges van Staat kenmerken zich door ambtelijke, bu-
reaucratische cultuur met een sterke hiërarchie. Slechts bij enkele organisaties (mi-
nisterie van Algemene Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
en Ministerie van Sociale Zaken en ïVerkgelegenheid) is daar volgens orr;e ge-

sprekspartners minder sprake van. Daamaast spreken de informanten bij meerdere
ministeries over hardwerkende en ambitieuze medewerkers. Ook valt op dat bij veel
ministeries naar het oordeel van de sleutelpersonen geen 'aanspreekcultuur' aan-
wezig is. Daarmee wordt bedoeld dat leidinggevenden en medewerkers elkaar wei-
nig aanspreken op gemaakte afspraken en functioneren.
Kenmerkend voor de onderzochte rijksdiensten is dat veel te maken hebben met
reorganisaties. Vrijwel alle werkgevers hebben in de afgelopen twee jaar reorganisa-
ties doorgevoerd enlof voorgenomen. Ook hebben bijna alle departementen en Ho-
ge Colleges gemeen dat een vorn van integraal management wordt gehanteerd. Dit
integrale management houdt in dat de direct leidinggevenden verantwoordelijk zijn
voor de zogenaamde PIOFAH-taken @ersoneel, Informatie, Organisatie, Financiën,
Automatisering en Huisvesting).

Het personeelsbeleid van de meeste rijksdiensten is uitgebreid. Voor veel onderwer-
pen is beleid ontwikkeld: beoordeling, opleiding, loopbaan- en mobiliteit, arbeids-

voorwaarden (deeltijd, ouderschapsverlof kinderopvang etc.). De Belastingdienst is
niet voor niets in L999 gekozenvoor de Berenschot aanmoedigings- en publieksprijs
voor haar personeelsbeleid. De implementatie van dit beleid en de mate waarin er

daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt door de medewerkers loopt bij veel werk-
gevers echter achter. Zo blijken in veel organisaties minder functioneringsgesprek-
ken te worden gehouden en minder de gewenste inhoud te hebben dan men nodig
vindt. Opvallend is ook de mate waarin de rijksdiensten faciliteiten beschikbaar
stellen om de mobiliteit onder de werknemers te vergroten. Vele departementen

kennen een loopbaan- en mobiliteitsadviesbureau. Het aantal medewerkers dat zich
wendt tot een dergelijk bureau kan echter nog groter.

3.1.2 Verzuim
Het verzuim is voor bijna de helft van de werkgevers in de sector Rijk reden tot
zorg. Toch ligt het bij de meeste werkgevers binnen de sector Rijk rond het gemid-
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delde in de sector (tabel 3.1). h 1998 was het ziel<teverzaim (excl. zwangerschaps-
en bevallingsverlof en excl. verzuim langer dan een jaar) onder de ambtenaren in de
sector Rijk 5,8%. Dit is wel beduidend hoger dan de 5,0oÀ die geldt voor het ziekte-
verzuim in 1998 onder werknemers bij particulieren bedrijven (CBS, Sociaal-
economische Maandstatistielg 2000). Evenals in de marktsector stijgt het ziektever-
zuim bij de overheid. Dit is vaak de reden waarom onze gespreksparkrers zich zor-
gen maken over het verzuim.

Tabel i.l: l/enuincijferc 1999 en reden tot zorg

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Ziekteverzuim Reden voor zorg

excl. > laar excl. > 1 jaar incl. > jaar

excl.zwangerschap incl.zwangerschao excl.zwanoerschao
Àtg,BekenkareÍ 5"S 6,1 Sl- Í,leeBvStater 7,6 7,9 9,4 JaAZ 5,6 6,2 S,9 lrleeBZK 6,5 NeeBZ 5,4 6,0 5,5 Nee
EZ 3,32 3,52 5,9 Nee
Fin S,4 NeeBo 6,93 Ja
Jus B,S Jarnl, 5,6 6,0 6,5 Nee
OcW 6,1 7,1 Jaszw 7,0 JaV&W 4,6 b,t E,B NeeVWS 6,9 7,Ot JaVR0M 5,6 6,2 6.s Ja

BetreÍt periode september gg. augustus 2000
2 Excl. CBS
3 0p basis v8n 4 kwartslenovsrzicht lggg (schatting van CBSI

Een deel van het verzuim brengen de gernterviewden in verband met het werk. De
belangrijlste oorzaken in de werksituatie voor het verzuim zijn volgens de geïnter-
viewde sleutelpersonen de werkdruk en de arbeidsverhoudingen.Blj alle 16 werkge-
vers staat werkdruk in de topdrie van belangrijke werkgebonden oorzaken voor ziek-
teverzuim. werkdruk definiëren wiezer e.a. (2000) in het door TNo Arbeid uitge-
voerde inventarisatie werkdruk ten behoeve van het Arboconvenant, als volgt:
"Werknemers worden bij het uitvoeren van hun werk voortdurend of regelmatig
gehinderd door problemen en zijn tegelijkertijd niet in staat zelf of in samenwerking
met anderen de problemen op te lossen of de oorzaken van de problemen weg te
nemen." Problemen op zich leiden dus niet tot werkdnrk, maar de onmogelijlÍreid
omze op te lossen.

Veel van onze informanten brengen de werkdnrk in verband met het politieke be-
drijf. Veel zaken hebben een grote urgentie doordat de Minister of de Tweede Ka-
mer er om waagt. Ook Wiezer e.a. constateren dat een belangrijke veroorzaker van
werkdruk de 'politieke \ryaan van de dag' is. Zo signaleren zij dat het werk van
Rijksambtenaren sterk wordt beihvloed door de agenda van de politieh van belan-
gengroepen, door wat speelt in de maatschappij. Enkelen van onze gespreksparhrers
vinden dat er een te sterke norm bij de top van hun ministerie heerst dat Kamerwa-
gen altijd onmiddellijk moeten worden beantwoord, ook al is dat eigenlijk niet mo-
gelijk. Anderen geven aan dat de "politieke waan van de dag" weliswaar een rol
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speelt in het ontstaan van werkdruk, maar dat dit toch voor de minderheid van de

functies bij de sector Rijk het geyal zal zijn, namelijk niet bij uitvoerende diensten
en bij werknemers op lagere functieniveau's.
Arbeidsverhoudingen worden door sleutelpersonen als oorzaak voor ziekÍeverzuim
genoemd bij 14 van de 16 werkgevers. Met arbeidsverhoudingen bedoelen zij met
name de stijl van leidinggeven, een onvoldoende contact en conflicten tussen lei-
dinggevenden en medewerkers. Andere factoren die volgens velen een rol spelen bij
het ontstaan van verzuim zijn de reorganisaties en RSI ten gevolge van het veelwl-
dige beeldschermwerk. Door sommige departementen worden nog factoren naar
voren gebracht als onregelmatig werken, verminderde belastbaarheid van de mede-
werkers, agressie en geweld, lichamelijke belasting en problemen bij de combinatie
arbeid en zorg, gebrek aan loopbaanperspectieven en een lage verzuimdrempel bij
de werknemers waardoor zij zich gemalJcelijk ziek melden.

3.2 Huidig beleid

3.2.1 fngevoerde maatregelen
De 16 werkgevers hebben de afgelopen jaren een scala aan maategelen ter vermin-
dering van het ziel<teverntim ingevoerd. Deze maatregelen blijken tussen de Rijla-
diensten uiteen te lopen. Hieronder geven ri/e per werkgever de kern weer:

Alsemene Rekenkamer
De Rekenkamer schenkt vooral aandacht aan de harde kant van de arbeids-
omstandigheden (ffsieke aspecten) en minder aan zachte aspecten als arbeidsverhoudin-
gen, werksfeer, werkdruk en stress. De uitvoering van het verzuimbeleid is mager en
alhoewel rerntegratie van langdurig zieken niet planmatig verloopt, zijn de resultaten
ervan

Raad van State
Arbo, verzuim en rerntegratie werden tot een jaar terug niet gezien als belangrijke onder-
delen van de dagelijlse bedrijfsvoering. Sinds de aanstelling van een nieuwe secretaris
komt daar nu veranderine in.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Ministerie van Buitenlandse Zaken
De uiwoering van het op papier goed ontwikkelde preventiebeleid verloopt taag. De
invulling van het verzuim- en rerntegratiebeleid is sterk aftankelijk van de persoon van de

Voor Arbo is veel aandachg maar deze kan effectiever worden ingezet. Het verzuim- en

Het ministerie is op het gebied van aanpak van RSI koploper en bereidt nu een werk-
drukmeting voor. Bedrijfsarts, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen communice-
ren veel via e-mail over zieke werknemers.
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Ministerie von Economische Zaken
Het arbo-, verzuim en retntegratiebeleid loopt sterk uiteen tussen ae vèrschittende dienst-
onderdelen bij dit ministerie. Wel komt overeen dat de direct leidinggevenden verant-
woordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding. De invulling is echter sterk aÍhanketijk van
de persoon in kwestie. Het arbobeleid is in goed qua intentie, maar minder wat beteft de
uitvoering. Positief is men over de aandacht voor RSI en werkdnrk. Bij rerntegratie
wreekt zich dat door het incidentele karakter kennis eu ervaring gering is bij leidingge-

maar daarte staat dat er hierdoor iuist veel ruimte is voor maatwerk.

Ministerie van Financiën
Het arbo- en veranimbeleid zijn goed op orde bij dit ministeri@
wordt actief uitgevoerd en gaat uit van "er bovenop zitten". De bedrijfsarts en de bedrijfs-
maatschappelijke werkende zijn goed op elkaar ingespeeld, kennen het ministerie goed en
communiceren veel met de leidinggevenden (ook per e-mail). Reihtegratie is op zich goed

tnaar soms vast oo de

Belastingdienst
De arbo-rnspanningen richten zich vooral op de ,harde,'matéi@
te' arbeidsomstandigheden zoals werkdruk. Op cenkaal niveau is geen beleidikader uit-
gezet op het gebied van preventie, verzuim en rerntegratie. V/el ontwilJ<elden de diensten
die met een hoog verzuim te kampen hun eigen beleid. De rol van de lsidinggevenden in
de verzuimbegeleiding kan beter. Wat beEeft rerntegratie zijn vele lovenswaardige initia-
tieven gaande. Zo heeft de Belastingdienst Particulieren in Breda een tweede prijs gewon-
nen in het kader van de Kroon op het Werk Award vau de commissie Arbeidsgehandicap-
ten en \Merk. De andere organisatieonderdelen zijn echter onvoldoende hiervan op ie
hoogte. Centrale afstemming en aansturing kunnen het verzuim- en reihtegratiebeleid
vooruit heloen.

Minister ie van Jus t it i e
ln de loop van de jaren '90 is centaal en decentaal verzuffi
teelwordt het niet altijd meer uitgevoerd zoals is afgesproken. Het ministerie kent weinig
prilJ<els voor leidinggevenden es1 langdurig ziek geweeste werknemers als gedeeltelijk
arbeidsgeschikt te werk te stellen. De preventieve maategelen zijn vooral gericht op àe
hardere (veiligheids- en gezondheids) risico's en minder op de zachtere (welzijns) risi-
co's.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Het Ministerie van LNV handelt vanuit de redenering: ,.Alt@
zitten, zullen ze zich niet zo snel ziek melden."Ter preventie van verzuim voert LNV-
centaal een RSl-offensief en het project "van werkdruk naar werkplezier" uit. De dien-
sten zdn wij om te beslissen of zij zich hierbij aansluiten. De naleving van het veranimbe-
leid door met name de leidinggevenden is enigszins verslapt. S/at betreft rei,ntegratie
worden op dienstriveau veel inspanningen verricht om medewerkers terug te laten kereq
ondanlcs dat er geen centaal beleid is

De afgelopen hi,ee jaar is er op centraal niveau een arbojaarplan ó-esteld dat decentaal
wordt ingevuld. Een deel van de arbo-risico's werkdruk, beeldschermwerk RSI en kli-
maat zijn aangepal«Í o.a. door drie pilotprojecten over werkdrulcnrefrng. De uitvoering van
het centaal ontwikkelde verzuimbeleid en van het reïhtegratiebeleid is sterk afhankelijk
van de persoon van de lei
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkselesenhei,
De uitvoering van het arbo-beleid wordt belemmerd door de enigszins beperkte formatie
die beschikbaar is voor arbo-zorg. In 1999 is het verzuimbeleid geactualiseerd. Het uit-
voeren van dit beleid gaat soms moeilijk door de drukte van alledag en een nog te taakge-
richte stijl van leidinggeven. Het rerntegratiebeleid loopt redelijk. In het algemeen is veel
mogelijlq hoewel de procedures voor het aanwagen van hulpmiddelen doorgaans wel lang
duren.

Minis terie van Yolkshuisvestins. Ruimtelii ke Ordenins en Milieubeheer
Uitgebreide voorlichtingsactiviteiten zijn decentaal en centaal gehouden rondom werk-
dnrk en RSI. Op papier ziet het arbo-beleid er zeer goed uit. Maategelen die de proble-

men daadwerkelijk verminderen zouden echter meer mogen worden genomen vinden de

informanten. De verzuimbegeleiding wordt als nog niet voldoende aangeduid en loopt
soms spaak op het ontbreken van een sanspreekcultuur en aansturing door het nunage-
ment. Er bestaat weinig zicht op de mogelijkheden voor rerntegratie. In individuele geval-
len wordt ad hoc wel hard sezocht naar frrncties.

In de volgende tabel vatten wij de maaftegelen bij de verschillende Rijksdiensten

samen. ln deze tabel worden de belangrijkste maatregelen weergegeven die de sleu-

telpersonen in de interviews hebben genoemd. De vetgedrukte maatgelen worden

door de meerderheid van de werkgevers in de sector Rijk genomen. De overige

maatregelen door minder dan de helft van de werkgevers.

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Aandacht voor arbo, verzuim en rerntegratie is bij het Ministerie van V&W niet altijd een
normaal onderdeel van de dagelijlse bedrijfsvoering. Vanuit centaal niveau is vier jaar
geleden een kader opgesteld voor het verzuimbeleid, dat deceutaal naar eigen wenseu
kan worden ingevuld. De centale diensten hebben weinig zicht op de daadwerkelijke
uitvoering. V/el merkt men een toenemende aandacht voor veruuim Cenhaal stelt nu een

gerntegreerde aanpak op. Het arbo-beleid is wij uitgebreid. Er zijn vele richtlijnen opge-
steld en arbo-adviseurs en --coördinatoren werkzaam. Knelpunten voor rerntegratie zijn

aan kennis over mogeli en de ins binnen het ministerie.

Riikswaterstaat
Rijkswaterstaat hanteert als kader voor hun aanpak om ziekteverzuim te voorkomen en te
beperken de wettelijke regelingen. Er is geen aanvullend centaal beleid; de directies
geven zelf invulling aan het arbo-, verzuim- en rerntegratiebeleid. Zo heeft, één directie
een eigen folder opgesteld over rerntegratie. Direct leidinggevenden zijn verantwoor-
delijk voor de verzuimbegeleiding, maar worden daar nauwelijls op aangesproken. Dit
komt mede omdat het verzuimniet als zorgwek&end wordt

Ministerie van Volksgezondheid, lVelziin en Sport
Het ministerie pakt de mogelijke arbo-risico's goed aan en heeft een voorbeeldfunctie ten
aanziet van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De aan-
pak van veÍzuim kan echter worden verbeterd. Er is nu geen cenEaal verzuimbeleid en

ook de uitvoering van het beleid wordt niet bewaakt. Het verzuimbeleid van een onder-
deel, het R[VM kan als voorbeeld dienen van een beleid waarin helder staat aangegeven
wat de rollen en verantwoordelijlàeden van ieder zijn. Rerntegratie gebeurt vooral ad hoc,
aftankelijk van de inwlling van de directie en leidinggevende. De leidinggevenden mis-
sen informatie over kàeden.
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Tabel 3.2: Belangrijkste naatrcgelentvolgens de werkgevers in de sector frij*

Procedurele naatrege.

len
Preventieve werkge.

richte naatregelen

Preventieve persoons-

gerichte naatrcgelen

freïntegratienaat-

rcgelen

0verige naatre-
geleo

Aanscherping enloí
wijziging yerzuim.

protocol

Periodieke overzich.

ten von verzuimcij.
Íors

ToestuÍon Ziektoln.
íormatieÍormulier.

Uitgehreide (besluit.

vormingslstructuur

Íond aÍbolusrzuim

(Arbeidsgezond-

heidskundig) spreek.

uur (soms op locatie)

Communicatie per E-

mail arbodienst-

organisatie

lnrichting werkplek

VerschaÍíing hulp-

middelen tsr pÍeuon-

ris Rsl

SoÍtware leÍ preventie

RSr

Aanpak werkdruk

Klimaatbeheersing

lnilchling gebouw

Preventia besmet

tingsgevaar

Gezond roosteren

Teambuilding

Hulpmiddelen ter

vermindering lichame-

lijke belasting

0nderzoek naar werk.

tevredenheid

RI&E'S

PAGO'S

Beeldscherm-PAG0's

Werkplekonderzoek

fubolaarplannen

Voorlichting gericht op

voorkomen werkdruk

Voorlichting gericht

op voorkomen BSI

Vertrouwens-
peÍs0n0Il

Fitness (kortingltest)

Persoonlijke bescher-

mingsmiddelen

Voorlichting over arbo

op inlranel

Cursussen stress. en

timemanagement

Cursus houding en

bewegen/ontspannen

Anti-rookbeleid

Alcoholbeleid

Vaccinaties

lnzet supervisor

llirect leidinggeven.

den verantwoordelijk
voor verzuimbege.

leiding

Verbetering verzuim.
begeleiding door

leidinggeuende

Uerbetering íunctio-
neren SMf

Aanuullende gezond.

heidsbevorderende

maatregelen

BedrijÍsmaatschap.
pelijk werk

Werkaanpassingen

Verbetering samen-

werking met arbodienst

lnschakelen Mobiliteits.

bureau vool vervangen.

de werkzaamheden

Aansluiting bii Banen.

pool

Casemanagement

lnzet Raa-gelden

Loopbaan-

adviescentra

(heroíëntatie,

outplacementl

I Vetgedrukte maatregelen komen bij de meerderheid van de wsrkgevers voor

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven per tJpe maatregel.

3.2.2 Procedurele maatregelen
Vrijwel alle werkgevers hebben een verzuimprotocol. Bij de helft van de werkgevers
of van onderdelen bij deze werkgevers is dit de laatste jaren aangescherpt of gewij-
zigd. De wijzigingen verschillen per werkgever. Zo voert een van de rijksdiensten
een lekencontroleur in voor de eerstedagsconfrole, terwijl twee andere deze juist
afschaffen ofwordt afgesproken dat deze spoedcontroles alleen op indicatie van de
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leidinggevende plaatsvinden of bij frequent verzuim. Weer een ander onderdeel van
een werkgever (het RIVM onderdeel van VWS, zie bijlage bij portret in deel 2) richt
zich bijvoorbeeld bij de wijziging van het verzuimprotocol op het aanscherpen van
de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer.

Registratie van het zieldeverntim vindt bij alle werkgevers in de sector Rijk plaats.
Ook stellen de werkgevers periodiek overzichten van de verzuimcijfers op. Vaak
gebeurt dat maandelijks, maar een enkel ministerie doet dit slechts een keer per jaar.
Ook worden de overzichten lang niet altijd geregeld besproken door de manage-
mentteams, sociaal medische teams (overleg tussen bedrijfsarts, P&O, managemant)
en ondernemingsraden. Dit terwijl regelmatig - het liefst maandelijks - bespreken
van de verzuimcijfers en het ontdeLd<en van patronen in het verzuim de terugdrin-
ging van ziekteverntim bevordert. De werknemers worden bij de meeste werkgevers
in de sector Rijk slechts eenmaal per jaar op de hoogte gesteld van de verzuimcijfers
door middel van een sociaal jaarverslag.

Vrijwel alle werkgevers maken gebruik van de mogelijl*reid om de werknemers na
ziel«nelding een ZiektelnformatieFormulier op te sturen. Dit is een zogenaamde
"Eigen Verklaring" waarin de zieke werknemer aangeeft wat de reden voor verzuim
is en de verwachte duur. De zieke dient dit formulier per kerende post aan de werk-
gever of de arbodienst terug te sturen. Bij enkele werkgevers blijkt dit laatste echter
onvoldoende te gebeuren. En de werknemers worden daar vervolgens ook vaak niet
op aangesproken. Bovendien wordt de informatie uit deze verklaringen slechts ge-
bruikt door de arbodienst voor de individuele verzuimbegeleiding en weinig aange-
wend op geaggregeerd niveau voor het aanscherpen van het verzuimbeleid.

Bij alle grote werkgevers is sprake van een uitgebreide besluitvormingstructuw rond
arbo en verzuim. Vele ministeries kennen per dienstonderdeel arbo-coördinatoren,
die ondersteund worden door arbo-adviseurs of arbo-contactpersonen. Deze komen
meestal geregeld bijeen. Een voorbeeld hiervan geeft de belastingdienst. Het lijnma-
nagement is daar verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden . Zij wordt onder-
steund door een centrale arbo-coördinator vanuit Centraal en per directie door een
arbo-coördinator. Deze arbo-coördinator coördineert de uitvoering van het arbo-
beleid binnen de eenheden/regio's binnen zijn of haar directie. Op zijn beurt heeft
elke eenheid/regio weer een arbo-adviseur die de uitvoering binnen de eigen eenheid
of regio dient te sturen en te bewaken. De arbo-coördinatoren komen eens per zes

weken bijeen in landelijk overleg om de stand van zaken te bespreken. Ondanks
deze landelijke afstemming blijken de arbo-coördinatoren hun werk naar eigen in-
zichtte kunnen invullen, waardoor er naar de mening van de geïnterviewden bij de
belastingdienst nog te veel variatie was in de uitvoering van hun taken.

De werkgevers voldoen aan de wettelijke verplichting om hun werknemers de mo-
gelijkfieid te bieden om naar het arbeidsgezondheidskundig spreekuur van de be-
drijfsarts te gaan. Op dit spreekuur kunnen zij eventuele klachten die met het werk
verband houden bespreken. Daamaast worden zieke werknemers opgeroepen op het
spreekuur van de bedrufsarts of bedrijfsverpleegkundige. Zieke werknemers worden
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meestal naz à 3 weken opgeroepen. In enkele gevallen hebben de werkgevers aparte
afspraken gemaakÍ om zieke werknemers die aangeven wegens het werk te verzui-
men of in een korte periode frequent ziekzijngeweest direct op te roepen. Een enkel
ministerie bekjkt per geval of het noodzakelijk is de werknemer (al dan niet direct)
op te roepen voor het spreekuur. Een aantal werkgevers heeft er bewust voor geko-
zen om spreekuur te laten houden op locatie. Dit maakt dat zieke werknemers ge-
makkelijker contact houden met het werk en bevordert bovendien dat leidinggeven-
den binnen lopen om afspraken te maken over de begeleiding van hun zieke werk-
nemers.

Enkele ministeries maken gebruik van electronische communicatiemiddelen om
ziek- en hersteldmeldingen door te geven en om te overleggen over zieke werkne-
mers. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties communice-
ren de bedrijfsarts, leidinggevenden en personeelsfunctionarissen via de e-mail over
de zieke werknemers, Na elk spreekuurcontact doet de bedrijfsarts verslag van rele-
vante zaken. Het ministerie bevalt dit heel goed omdat het de bereikbaarheid van
alle partijen vergroot en de communicatie nu zo snel mogelijk is.
Overigens worden elektronische communicatiemiddelen bij sommige werkgevers
ook ingezet voor het op de hoogte brengen van de direct leidinggevenden van de
ziekteverztimcijfers, of het voorlichten van de medewerkers door de inhoud van het
arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid op te nemen op het intranet.

3.2.3 Preventieve maatregelen
De sector Rijk voert veel onderzoek uit om de stand van zakqr op het gebied van
arbo en veranim in beeld te brengen. Niet alleen de verplichte RI&E wordt periodiek
uitgevoerd, ook worden PAGO' s, beeldscherm-PAGo's en werkplekonderzoeken
uitgevoerd en sommige organisaties hebben een werkbelevingsonderzoek uitge-
voerd. Men is over het algemeen wij goed op de hoogte waar de knelpunten ziÍten;
er is zo een goede basis om aan preventie te werken.

De preventieve maatregelen zijn vooral gericht op hardere risico's met betrekking
tot de gezondheid en veiligheid en minder op de zachtqe risico's watbeteft het
welzijn van de medewerkers. Het initiatief bij de invoering van deze maatregelen
ligt vaak bij de arbo-coördinatoren of P&O. Aftrankelijk van het bereik van de maat-
regelen beslist de ambtelijke top of een diensthoofd of directeur over de invoering
van deze maatregelen. De OR en soÍls de bedrijfsarts wordt om advies gevraagd. De
leidinggevenden en de medewerkers worden doorgaans vervolgens geihformeerd.
De betrokJ<enheid van alle organisatieniveaus bij uitvoeren van deze maatregelen
kan vaak beter volgens onze informanten. Veel arbo-beleid wordt topdown inge-
voerd.

De werkgevers hebben diverse preventieve werkgerichte maatregelen ingevoerd.
Preventieve werkgerichte maatregelen trachten de oorzaak (de bron) van de pro-
blemen weg te nemen. In het verleden zijn met behulp van deze maatregelen vooral
fusische risico's aangepakt door bijvoorbeeld klimaatbeheersing, inrichting van ge-
bouwen, verlichting en het bieden van hulpmiddelen ter vermindering van de licha-
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melijke belasting. Recent is er bij de meeste werkgevers veel aandacht voor het
voorkomen van RSI door een betere werkplekinrichting en hulpmiddelen zoals er-
gonomische muizen, toetsenborden e.d. Enkele onderdelen maken ook gebruik van
software ter vermindering van RSI, door bijvoorbeeld verplicht pavze te laten nemen
na een bepaalde tijd aan de computer te werken.
Het daadwerkelijk verminderen van werkdruk door preventieve werkgerichte maat-
regelen blijkt slechts bij enkele werkgevers te worden ondemomen. Dit signaleren
ook'Wiezer e.a. (2000) in hun inventarisatie ten behoeve van het arbo-convenant
werkdruk in de sector Rijk. Zij constateren dat in wijwel alle onderdelen naar aan-
leiding van signalen over werkdruk acties zijn ondernomen.Deze acties delen zij in
een aantal stappen. Deze stappen hebben tot doel: werkdruk te signaleren en te in-
ventariseren, werkdruk bespreekbaar te maken en maatregelen die werkdruk zouden
moeten verminderen te genereren en implementeren. Opvallend is, vinden zij, dat er
nog weinig onderdelen ook daadwerkelijk bezigzijn geweest met het implementeren
en evalueren van maatregelen. Maatregelen die enkele onderdelen treffen ter ver-
mindering van werkdruk zijn verbetering van de organisatie van het werlg vergro-
ting van de kwalificaties van het personeel en exha formatie.
Andere preventieve werkgerichte maatregelen die voorkomen bd enkele werkgevers
zijn invoering van nieuwe gezondere roosters voor medewerkers die onregelmatig
werken, invoering van protocollen in het omgaan met besmettingsgevaar (bijv. He-
patitus-B) en teambuilding.

Preventieve persoonsgerichte maatregelen zijn maatregelen die gezondheidsklachten

en ziek worden proberen te voorkomen door de werknemers te stimuleren op een
gezonde, veilige en welzijnsbevorderende manier te werken (en te leven). De meeste
werkgevers kennen ook preventieve persoonsgerichte maatregelen om RSI te voor-
komen. Veel onderdelen bieden voorlichting aan over preventie van RSI zodat de

werknemers weten wat zij zelf kunnen doen om het te voorkomen. Sommige werk-
gevers ondersteunen deze voorlichting door hun werknemers de mogelijkheid te
bieden cursussen in houding en beweging te volgen.
Voorlichting over werkdruk en het bespreekbaar maken van het onderwerp vindt
ook plaats bij een redelijk groot aantal werkgevers in de sector Rijk. Enkele werkge-
vers laten daarnaast hun medewerkers trainen in tijd- of stressmanagement of ont-
sparuring zodat hun belastbaarheid wordt vergroot en de kans kleiner wordt dat de

werkdruk tot werlstess leidt.

De meeste werkgevers in de sector Rijk hebben vertrouwenspersonen aangesteld
waar medewerkers terecht kunnen met vragen of klachten over agressie en geweld
en setsuele intimidatie en die beogen de impact van taumatisch ervaringur op dit
gebied te verminderen. Het Ministerie van Justitie kent daamaast ook een psycho-
loog die werknemers met haumatische ervaringen in het werkbegeleidt en eventueel
bemiddelt naar opvang door instanties als het Instituut voor Psychotrauma.

Bij sommige onderdelen krijgen de medewerkers persoonlijke beschermings-
middelen uitgereikt als de bron van de problemen niet kan worden verminderd zoals
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bijvoorbeeld gehoorbescherming, of in het gevangeniswezen zaken als helmen,
schilden en handschoenen.

Tot slot ondememen meerdere werkgevers maahegelen om de algemene gezondheid
van hun medewerkers te bevorderen, door bijvoorbeeld het bieden van de mogelijk-
heid deel te nemen aan fitness en een alcoholbeleid enlof een anti-rookbeleid te voe-
ren.

3.2.4 Reihtegratiemaatregelen
Alle werkgevers hebben de direct leidinggevenden benoemd als verantwoordelijk
voor de verzuimbegeleiding. Dit past ook binnen het principe van integraal mana-
gement dat de meeste werkgevers hanteren waarbij de direct leidinggevenden ver-
antwoordelijk zijn voor de personele zaken. Wat houdt nu deze verantwoor-
delijkàeid in? De zieke medewerkers dienen zich meestal ziek en beter te melden bij
hun direct leidinggevenden, of als dat vailvege praktische redenen niet kan, dan
moet de direct leidinggevende binnen een paar dagen contact opnemen met de zieke
en het contact te onderhouden als het verzuim langer duurt. Verder is de direct lei-
dinggevende ook verantwoordelijk voor het bevorderen van reihtegratie bij langdu-
rig verzuim. De nadruk wordt gelegd op het belang van een actieve individuele be-
geleiding met maatwerk als sleutelwoord. De leidinggevende bepaalt bd sommige
werkgevers ofconfrole nodig is, gaat desgewenst op huisbezoek en verzorgt atten-
ties, laat de medewerker indien mogelijk op het werkoverleg komen en regelt aange-
past of ander werk. Ondersteuning bij de verzuimbegeleiding ldjgt de direct lei-
dinggevende van de bedrijfsarts van de Arbo-dienst, P&O en indien nodig bedrijfs-
maatschappelijk werk.
Direct leidinggevenden worden echter niet altijd aangesproken op deze verantwoor-
delijkàeid. En als zij worden aangesproken dan betreft dat meestal de hoogte van het
verzuim in hun onderdeel en zelden de wijze waarop zij de verzuimbegeleiding ter
hand nemen. De hoogte van het verzuim komt aan de orde aan de hand van de ver-
zuimcijfers, de kosten van vervanging, eventuele productiecijfers of het niet halen
van termijnen, en soms de vergelijking met streefcijfers over de hoogte van het ziek-
teverzuim.

Bij meer dan de helft van alle organisaties is er gewerkt aan het optimaliseren van de
verzuimbegeleiding door de leidinggevende. Bij meerdere onderdelen bleek dat
leidinggevenden geen tijd of prioriteit konden geven voor de verzuimbegeleiding.
Ook waren lang niet alle leidinggevenden in voldoende mate uitgerust om de ver-
zuimbegeleiding op te pakken. Hun vaardigheden en kennis zijn soms nog onvol-
doende. Vandaar dat sommige onderdelen de leidinggevenden een cursus, workshop
of voorlichting over de aanpak bij ziel<teverntim aanbieden.

h wijwel alle onderdelen komen sociaal-medische teams (SMT's) of - soms sociaal-
medisch overleg (SMo) geheten - bijeen om te overleggen over de aanpak van indi-
viduele gevallen. Aan deze SMT's nemen meestal deel: P&O, bedrijfsarts, bedrijfs-
maatschappelijk werkende (als de werkgever van daarvan gebruik maakt), verant-
woordelijk diensthoofd en direct leidinggevenden. In een enkel geval is ook een lid
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van de ondernemingsraad of de betreffende werknemer deelnemer van het SMT. Bij
meerdere werkgevers zijn de afgelopen jaren verbeteringen aangebracht in het func-
tioneren van de SMT's. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn de volgende:
Verhoging van de frequentie, uitbreiding van de deelnemers bijv. dat de direct lei-
dinggevenden er bij worden betrokken, aanbrengen van een onderscheid tussen
SMT's waar alleen individuele gevallen worden besproken en SMT's waar een te-
rugkoppeling plaatsvindt van de ervaringen met individuele gevallen en het arbo-,
verzuim- en reïntegratiebeleid.

Het merendeel van de werkgevers in de sector Rijk biedt hun werknemers aanvul-
lende reihtegratiebevorderende maahegelen aan zoals psychologische ondersteu-
ning, fusiotherapie revalidatiehaining, rugschool, wachtlijstbemiddeling, heroriënta-
tie en outplacement. Niet altijd is echter bij de leidinggevenden bekend dat dergelij-
ke interventies op kosten van de werkgever in kunnen worden gezet en/of duren de
procedures lang voordat daar toestemming voor is.

Vrij veel werkgevers hebben eigen bedrijfsmaatschappelijk werkenden in dienst die
langdurig zieken enlof werknemers met psychosociale problemen ondersteunen.
Enkele werkgevers wenden hun eigen mobiliteitsadviesbureaus aan om op zoek te
gaan naar vervangende functies voor langdurig zieken die niet meer naar de eigen

functie kunnen terugkeren. En organisatie is bezig met de opzet van een reïhtegra-
tiebureau dat een overzicht beheert van vervangende werkzaamheden in de hele

organisatie. Een andere denkt aan het aanstellen van een casemanager of verzuimbe-
geleider die de leidinggevenden moet ondersteunen in htrn taken om langdurig zie-
ken te laten reihtegreren. Een enkel onderdeel was aangesloten bij een banenpool
waar ook andere (semi-)overheden deel aan namen om vervangende functies te vin-
den.

Bij enkele werkgevers zijn contracten afgesloten met nieuwe arbodiensten of zijn de

conftacten met AMG vernieuwd. Soms heeft dit geleid tot een betere dienstverlening
door de arbodienst, maar niet altijd.

Bij geen één werkgever is op centraal niveau een rerntegratiebeleid geformuleerd.
Bij alle wordt op ad hoc basis naar maatwerk oplossingen gezocht om de terugkeer
na langdurig verzuim te bevorderen. Allerlei werkaanpassingen kunnen hiervoor
worden toegepast. De werkaanpassingen die het meest worden aangewend zijn kor-
ter werken en werken op arbeidstherapeutische basis. Soms gaat de langdurig zieke
weer aan het werk in een lager werktempo, mag zelf het werk indelen, met minder
taken, met hulpmiddelen, met aangepast rooster of met (meer) hulp van collega's.
Bij een werkgever ontbrak een prikkel voor leidinggevenden om arbeidsgehandi-

capten en langdurig zieken als gedeeltelijk arbeidsgeschikt te werk te stellen. Men
zei ons daar dat het voor het dienstonderdeel het meest gunstig was als een langdu-
rig zieke geheel herstelde of geheel uiMel, want als de medewerker gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zou worden verklaard, dan zouden de volledige salariskosten nog
steeds ten laste van het dienstonderdeel komen. De WAO-uitkering zounaaÍ de cen-

trale rekening worden overgemaakt en daar zou de behokken dienst niets van zien.

Dit gebeurde overigens ook met de REA-gelden. Een van de redenen waarom wei-
nig gebruik werd gemaakt in dit Ministerie van REA-subsidies voor (her)plaatsing
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van aÍbeidsongeschikte werknemers. Ook bij de andere werkgevers in de sector Rijk
v/ordt heel weinig REA-subsidies aangevraagd. (zie ook hieronder over de onder-
steuning door de USZO)

Geen van de werkgevers voert een actiefbeleid om arbeidsgehandicapten van buiten
in dienst te nemen. Wel voeren de meeste werkgevers een passief beleid in die zin
dat zij bij werving en selectie bij gelijke geschiktheid voorang bieden aan arbeids-
gehandicapte personen. Enkele werkgevers nemen deel aan projecten geÍinancierd
door het A+O fonds-Rijk om arbeidsgehandicapten te plaatsen op werkervarings-
plaatsen.

3.2.5 Ondersteuning door derden
Ondersteuning bij het preventie-, verzuim- en reïntegratiebeleid wordt gegeven door
de Arbodienst, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de USZO en nog een aantal andere
organisaties. Daamaast hebben bijna alle werkgevers bij de sector Rijk een voorzie-
ning als een loopbaanadviescentrum getroffen.

Arbodienst
De belangrijlste externe ondersteuner is de Arbodienst. Veel werkgevers zijn aange-
sloten bij AMG, daarnaast zijn er werkgevers aangesloten bij Meatis en Arbo-Unie.
De meeste werkgevers maken gebruik van de volgende diensten: arbeids-
gezondheidskundig spreekuur, veranimbegeleiding, deelname SMT, ondersteuning
reihtegratietrajecten, advisering over preventie, uitvoering RI&E, uiwoering (beeld-
scherm-)PAGO. Over het algemeen is men gematigd positief over de dienstverle-
ning van de Arbodienst. Duidelijk is, dat de persoon van de bedrijfsarts heel bepa-
lend is voor het oordeel dat men over de Arbodienst heeft.
Men is teweden over:
. coÍnmunicatie;
o voorlichting en werkplekadvisering rondom RSI;
o de betokkenheid van de bedrijfsartsen, veel aandacht voor de mens, goede

individuele verzuimbegeleiding;
o snelheid in dienstverlening;
. zorgvuldige rapportages en analyses.

Zakenwaar sleutelÍiguren minder teweden over zijn:
o wisselingbedrijfsartsen;
o administratiefproces;
r lange wachttijden voor het spreekuur;
o gebrek aan ondersteuning bd reïntegratie;
o commerciëleopstelling;
o niet optimale communicatie;
o te weinig aandacht voor advisering op organisatieniveau;
o niet voldoende kennis over bepaalde arbo-risico's, met name op het gebied van

veiligheid.
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Men steekt hierbij ook wel hand in eigen boezem. Sommige sleutelfiguren geven
aan dat het contract met de Arbo-dienst aan de magere kant is, waardoor men eigen-
lijk zelf verantwoordelijk is voor de beperkte dienstverlening.

Bedrij fsmaatschappelij k werk
Een tweede (externe) organisatie die ondersteuning biedt, is het bedrijfsmaatschap-
pehlk werk (dat in sommige gevallen deel uitmaakt van de Arbo-dienst, maar vaak
een onderdeel is van de werkgever) . De aanwezigheid van het bedrijfsmaatschappe-
lijk werk is zeer zeker noodzakelijk in de organisatie, zo vinden sleutelfiguren .Deze
voorziening zorgt ervoor, dat veel problemen (zowel privé als op het werk) in een
rnoeg stadium aangepakt kunnen worden, zodat verz;ttim voorkomen of beperlÍ kan
worden. Bij de aanpak van werkdruk kunnen de bedrijfsmaatschappelijk werkers een
belangrijke rol vervullen, omdat ze vaak heel goed op de hoogte zijn waar de knel-
punten zitten. Over het algemeen is men ook zeer tevreden over de kwaliteit van de
dienstverlening, hoewel men ook hier opmerkt dat dit vaak ook zeer afhankelijk is
van de persoon die de functie verrnrlt.

Diverse ondersteuners
Daarnaast geven sleutelfiguren aan dat waar nodig wisselende aanbieders van dien-
sten ondersteuning bieden op brjv. het vlak van ergonomie, arbo-Eainingen, supervi-
sie en psychologische hulpverlening. Hoe vaak dit ingezet wordt is niet echt duide-
lijk. De meeste doorvawijzingen naar deze aanbieders lopen via het bedrijfsmaat-
schappelijk werlg dan wel de bedrijfsaÍs. Het Ministerie van Financiën schakelt ten
behoeve van het arbo-beleid bij de Domeinen (dat specifieke arbo-risico's kent) een
gespecialiseerd arbo-bedrijf in, naast de Arbo-dienst. Daarover is men teweden.

USZO
Een externe organisatie waarmee elke werkgever bij de Sector Rijk te maken heeft is
de USZO. Bij vrijwel elke werkgever heerst ontewedenheid over de USZO. Er wor-
den overigens ook wel enkele positieve opmerkingen gemaakt: dat men tevreden
\ryas over de voorlichting die de USZO gegeven heeft over de reihtegratie van lang-
durig zieken, dat de verplichting van het reïhtegratieplan ervoor z.org! dat door de
werkgever actie ondernomen wordt en ook dat het contact tussen de bedrijfsarts en
de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundigen goed is.
De kritiek op de USZO is samen te vatten met de volgende omschrijving die meer-
malen is gevallen: 'een logge, afstandelijke en bureaucratische papiermolen'. Aspec-
ten waar men onteweden over is, zijn:
o slechte bereikbaarheid, onduidelijke communicatie intern en extern, niet klant-

wiendelijk;
o onvoldoende informatievoorziening (bijv. over formulieren en over mogelijk-

heden in het kader van de Me);
o een trage gegevensverwerking, het niet ofniet adequaat reageren;
o te veel 'papieren rompslomp' voor de klant;
o onvoldoende kennis aanwezig over functies in relatie tot de problematiek;
r advies en de inhoudelijke begeleiding is gemarginaliseerd. Men mist de af-

stemming met de USZO die voorheen plaatsvond in SMT's waar de arbeids-
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deskundige en/of verzekeringsgeneeskundige geregeld aan deelnamen. Er
wordt geen hulp geboden in individuele reïhtegratietrajecten;
grote achterstand in de aÍhandeling van WAO-keuringen. Dit leidt bij zowel
medewerkers als management tot onduidehlkleid over de mate van arbeidson-

geschiktheid en de mogelijkheden voor reïntegratie;
het gegeven dat de USZO onmiddellijk een boete oplegt als een werkgever te
laat is met bijvoorbeeld het inleveren van een reïntegratieplan, terwijl de USZO
zelf voortdurend te laat is met allerlei zaken. De werkgever kan het niet tijdig
handelen van de USZO niet sanctioneren.

Bij de USZO is gesproken met zes van de arbeidsdeskundigen die te maken hebben

met de Sector §k. Hun visie op reihtegratie door deze groep werkgevers en op de

relatie Sector Rijk-USZO geven we hier kort weer.

Los van de cijfers bestaat de indruk dat brj de sector Rijk er vaak sprake is van gehe-

le of gedeeltelijke reintegratie bij de eigen werkgever, behalve bij grotere reorgani-
saties. Arbeidsdeskundigen hebben niet of nauwelijks zicht op in- en uitstroom van

V/AO-gevallen per werkgever. Een belangrijk aspect bij reintegratie, maar ook al
eerder bij dreigende uitval, is de mogelijkheid voor werkgevers om een beroep te
doen op REA-voorzieningen. In de praktijk blijkt dit (op z'n zachtst gezegd) niet ten

volle te worden benut. Volgens de USZO zijn de grote mate van onbekendheid met
de mogelijk*reden en het opzien tegen de administratieve rompslomp belangrijke
oorzaken van de onderbenutting.
Daarnaast speelt volgens de USZO een meer emotioneel getint probleem. Zo is het
voor het toekennen van REA-voorzieningen noodzakelijk dat werknemers als ar-
beidsgehandicapt (voor hun functie) worden aangemerkt. Voor sommige werkne-
mers is dat een beletsel om een dergelijk traject in te gaan. Het USZO meent dat het
in dit soort gevallen voornamelijk ontbreekt aan professionele voorlichting en bege-

leiding van de betrefÈnde werknemer.

Indien wordt vastgesteld dat een werknemer niet meer brj de eigen werkgever kan

worden herplaatst, dan stelt de USZO een zogenaamde "reïntegratievisie" op, op

basis waarvan een inkoopbureau van de USZO een passend reïntegratiebedrijf con-

hacteert. Dit bedrijf stelt een trajectplan op voor rerntegratie. De USZO heeft daar-

mee inhoudelijk verder geen bemoeienis. In het algemeen is men bij de USZO van

mening dat werkgevers onvoldoende zicht hebben op hun rechten en plichten in het
kader van ingezette'WAO-trajecten. Verder is men bij het USZO over het algemeen
genomen niet zo onder de indruk van de begeleidingsactiviteiten door de Arbo-
diensten in geval van reintegratie (de goede niet te na gesproken). Dit lijkt echter

vaak te worden veroorzaakt door te minimale contracten tussen werkgever en Arbo-
dienst.

Tot voor kort bezochten de arbeidsdeskundigen van de USZO doorgaans de SMT-
vergaderingen bij de werkgevers. Hierdoor was het mogelijk om in een rnoegtijdig
stadium de expertise van de USZO in te zetten bij de (aanpak van) werk*rervatting
van langdurige ziektegevallen, of potentiële problemen (zoals bijv. RSD. Om finan-
ciële redenen (dit soort reihtegratieactiviteiten is meestal niet declarabel bij het Lisv
en wordt niet meegenomen in de beoordeling van de productiviteit van de arbeids-
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deskundige) moeten arbeidsdeskundigen zich tegenwoordig beperken tot claimbe-
oordeling. Het verminderde contact tussen arbeidsdeskundigen en werkgevers heeft
een nadelige invloed op de mogelijkheden van arbeidsdeskundigen om te beoordelen
wat de mogelijLr*reden voor reïntegratie zijnbij een werkgever.
Bovendien vat het overzicht dat de werkgever moet maken van ondernomen reïnte-
gratieactiviteiten voor arbeidsdeskundigen in de huidige situatie vaak moeilijk te
beoordelen. De afgenomen contactfrequentie tussen USZO en werkgevers en wel-
licht de meer in het algemeen ontstane USZO-vijandelijke houding lijkt het beroep
op REA-voorzieningen niet te bevorderen.
Zoals al uit vele interviews bij de departementen bleelg is er veelvuldig sprake van
een emstig communicatieprobleem in de contacten tussen werkgevers en USZO. Dat
kent verschillende oorzaken. Het grote verloop en de daardoor grote hoeveelheid
nieuw personeel brj de USZO hebben een negatieve invloed gehad op de contacten
met de werkgevers. Aan werkgeverszijde blijkt men slecht op de hoogte van de mo-
gelijkJreden en beperkingen van een uitvoeringsinstelling als de USZO en van de
achtergrond van het stoppen van de USZo-betrok&enheid bij SMT's. Anderzijds
meent de USZO dat werkgevers vaak te minimale contacten met de Arbo-diensten
afsluiten en daardoor te snel een beroep doen op USZo-expertise, wat het USZo
dan moet afvírjzen. Ook is er bij werkgevers in het algemeen weinig belangstelling
voor voorlichting over V/AO-gerelateerde zaken. Men leest de brochures niet. De-
cenhalisatie bij een werkgever maakt het reïntegratieproces voor de USZO soms
moeilijker te volgen (dat geldt bijvoorbeeld bij het Ministerie van VïVS). Ten slotte
komt het ook voor dat sommige bedrijfsartsen bemoeienis van de USZO.niet op
prijs stellen, daar zij dit als ongewenste inmenging in hun 'winkel' beschouwen.

Loopbaanadviescentra
\Mat bijzonder is bij de Sector Rij( is het belang dat aan loopbaanontwilÍ<eling
wordt gehecht. Op tljd aandacht besteden aan een verandering van werkplek of
functie kan vastlopen van medewerkers voorkómen. Loopbaanbeleid is daarmee één
van de middelen ter voorkoming van burn-out. Vrijwel alle ministeries kennen een

loopbaanadviescentrum waarvan de medewerkers of op eigen initiatief of op verwij-
zing gebruik kunnen maken. Bij OCenW is deze voorziening om financiële redenen
gestopt. Een loopbaanadviescentrum biedt mogelijLr*reden als het volgen van eeÍl
loopbaan-oriëntatietaj ect.
Naast een loopbaanadviescentrum, dat vaak op een centale plaats (t.o.v. de vele
vestigingen van grote ministeries) gevestigd is, kennen ministeries ook kleinere
voorzieningen zoals een mobiliteitsbank of -pool, die gebruikt worden om werkne-
mers bij reorganisaties, bij ouder worden of na langdurige ziekte te herplaatsen of
waar werknemers zich aan kunnen melden als ze belangstelling hebben voor een

andere functie. Deze kleinere voorzieningen verzorgen geen loopbaantrajecten, maar
organiseren de herplaatsing van medewerkers. Het Ministerie van Financiën kent
sinds de zomeÍ van 2000 een mobiliteitsberaad, bestaande uit de plaatsvervangend
DG's, die een functie laijgt btj het herplaatsen van bijvoorbeeld oudere werknemers.
Naast wijwillige loopbaanhajecten bestaan er ook die min of meer verplicht zijn.
Het hogere management van ministeries als onderdeel van de Algemene Bestuurs-
dienst dient steeds na een aantal jaar van functie/werkplek te veranderen. Bij zowel
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3.3

de Raad van State als de Algemene Rekenkamer bestaat een roulatiesysteem waarin
een groot deel van de werknemers om de drie à vijf jaar van werkplek of functie
verandert.

Effecten

Aan de respondenten is gewaagd wat de concrete resultaten zijn van het hele pakket
aan uitgevoerde maahegelen op niet alleen het ziekteverzuim de WAO-instroom,
maar ook op meer kwalitatieve aspecten zoals de werlÍewedenheid, werksfeer e.d.

Opvallend is in de eerste plaats dat bij de diverse werkgevers binnen de sector Rijk
beperkt aandacht is voor de monitoring van het arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid
(zie ook hoofdstuk 2) en nauwelijks aandacht voor een evaluatie van dat beleid. De
sleutelfiguren hebben wijwel geen gegevens beschikbaar om hun uitspraken over
effecten te kunnen ondersteunen, en vaak is hen ook onduidelijk ofen welke effec-
ten het arbo-, verzuim-, en reïntegratiebeleid heeft gehad. Vragen over effecten van
maatregelen konden door sleutelfiguren nauwelijks beantwoord worden. Men gaf
voornamelijk de eigen impressie weer. Daarnaast blijft het moeilijk - zeker als geen

evaluatiestudie is uitgevoerd - om de individuele effecten van de maafregelen te
bepalen. Veranderingen in bijvoorbeeld het verzuimcijfer of het werkplezier van
werknemers hoeven niet noodzakelijk het effect te àjn van de gevoerde maatrege-
len, maar kunnen ook veroorzaakt worden door andere factoren, zoals het ontbreken
van een griepgolf of een goed doorgevoerd reorganisatieproces. We zullen in het
vervolg dan ook niet hebben over effecten, maar over uitkomsten van maahegelen.

Rapportcijfers
Om een indicatie te krijgen hoe teweden men zelf was over het gevoerde beleid, is
gewaagd om voor de drie aparte beleidsonderdelen - arbeidsomstandigheden, ver-
zuim en reïntegratie - een rapportcijfer te geven. Daarbij gaat het om de subjectieve
inschatting van de respondenten, elk met hun eigen referentiekader. In onderstaande

tabel zijn deze weergegeven. Over het algemeen is het gemiddelde genomen van de
respondenten; als de cijfers erg uiteen liepen is de reeks weergeven waartussen de

cijfers lagen. Tussen haakjes is dan het gemiddelde weergegeven.

Gemiddeld genomen geven de werkgevers in het Rijk een 6,9 voor het arbo-beleid,
een 6,5 voor het verzuimbeleid en een 6,4 voor het reihtegratiebeleid. Men is het
meest positief over het arbo-beleid. Er worden hiervoor ook geen hele lage cijfers
gegeven zoals bij het verzuim en reihtegratiebeleid wel het geval is. Men is gema-

tigd positief over het verzuimbeleid en het reihtegratiebeleid. Daamaast kan gecon-
cludeerd worden dat men toch niet erg teweden is over de huidige stand van zaken:
er wordt een krappe voldoende gegeven. Veel respondenten geven aan dat het met
name op het gebied van implementatie en uitvoering schort. Soms ligt er een mooi
beleid waar weinig meegedaan wordt, waardoor men toch geneigd is een laag cijfer
te geven.
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Tabel 3.3. frapportcijíers beowdeling 0fi0-, yeÍzain. e0 reïntegratiebeleid

Arho-beleid Verzuimbeleid BeTnteoratiebeleid

Alg.Rekenkamer

RvSlate

AZ

BZK

BZ

EZ

Fin

Belastingdienst

Jus

LNV

0cw
szw
v&t'l,

Rijkswaterstaat

vws
VRÍ)M

Geniddelde

7 - 9,5 (8+)

6,5

7

7,5

5-7(6)
6

7,5

7

6,s

6,5

6,5

5,s - I (7.l

7

7

7,5

7,5 (uitvoedng 6)

6,S

6

6

7

6.8,5
5-9(7)

7-

6,5.9

6,5

6,5

7

6.8 (7)

3 - 6 (4,51

7

6

6,5

4-6 (5)

6,5

7

5,5

7,5

6,5

4 - I (6,5)

6,5

7+

6.

6,5

7,5

4.8

3 - 7,5 {5+)
7

6

6

5,5

6.4

Er zijn grote schommelingen zictttbaar zijn tussen de rapportcijfers. Dat kan het
gevolg zijnvan het feit dat organisatieonderdelen dusdanig zelfstandig frrnctioneren,
dat uitspraken over het beleid bij het per organisatie-onderdeel verschillen. Ook is
het vaak zo dat verschillende functionarissen, zoals een leidinggevende, een OR-lid
of een personeelsfunctionaris, op een verschillende manier met hetzelfde beleid te
maken hebben en er daardoor verschillend over oordelen. Tenslotte heeft, zoals eer-
der opgemerkt, elke respondent zijn eigen referentiekader bij het geven van cijfers:
waar de één een acht voor geeft, geeft de ander een zes, ook al is hun oordeel het-
zelfde.

Arbo-beleid
Bij wijwel alle werkgevers zijn de ffsieke omstandigheden in de afgelopen twee
jaar verbeterd. Er is voldoende budget beschikbaar, en er bestaat meestal een goede
infrastructuur om gesignaleerde arbo-knelpunten aan te pakken. Ook is er sprake van
een bewustheid - bij directie maar ook bij leidinggevenden en werknemers - dat het
belangrijk is om de ffsieke arbeidsomstandigheden optimaal te laten zijn. Opvallend
is dat - hoewel alle werkgevers aangeven dat werkdruk een van de belangrijkste
werkgerelateerde verzuimveroorzaker is - weinig aandacht wordt besteed aan de

daadwerkelijke verbetering van de zachte arbeidsomstandigheden. Vermindering
van de werkdrulg verbetering van werksfeer en welzijn van de medewerker, het
optimaliseren van arbeidsverhoudingen etc. worden nog weinig systematisch aange-
pakt. Er is daardoor weinig te zeggen over het effect dat dergelijke maatregelen zou-
den kunnen hebben.

Veuuimbeleid
Bij wijwel alle werkgevers waarvan de verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar
bekend zijn, is het verzuim stijgende (11 werkgevers). Bij slechts één werkgever is

het verzuimcijfer wijwel stabiel gebleven. De getroffen maatregelen lijken dus wei-
nig impact te hebben, gezien het feit dat het verzuim niet stabiel dan wel dalende is.
Een stijgend verzuim hoeft echter niet direct te impliceren dat het verzuimbeleid niet



TNGrapport

2520124h4597 53

effectief is, het is immers goed mogelijk dat het verzuim sterker was gestegen als er
geen enkele maahegel op dit terrein was uitgevoerd. In de marktsector neemt bo-
vendien het verzuim ook toe. Wel geeft een stijgend verzuim de noodzaak van een
goed verzuimbeleid aan, zodat het verzuim beheersbaar kan worden gehouden.
Als het verzuimbeleid aangescherpt is, blijkt vaak dat de bespreekbaarheid van en
aanspreekbaarheid over verzuim toegenomen is. Bij zevenwerkgevers wordt aange-
geven dat dit verbeterd is. Daarnaast signaleert men dat er een grotere bewustwor-
ding van de verzuimproblematiek op gang komt. Dit wordt bij vijf werkgevers ge-
noemd, en is dus zeker niet bij elke werkgever het geval. Zeker bij werkgevers waar
het verzuimcijfer onder het rijksgemiddelde ligt, wordt het verzuim niet direct als
probleem eryaren. verzuimbeheersing staat niet hoog op de agenda, leidinggeven-
den zijn niet erg alert op het naleven van het verzuimbeleid.

Reïhtegratie
Zoals al eerder is vermeld, is bij geen enkele werkgever op centraal niveau een reih-
tegratiebeleid geformuleerd. We hebben het hier dan ook eerder over uitkomsten van
individuele reihtegratietrajecten. Opvallend is dat wijwel geen enkele sleutelfiguur
op de hoogte was van de wAo-instroom, het percentage langdurig zieken en het
percentage werkhervattingen. Uitspraken of de reïntegratiemaatregelen ook het ge-
wenste effect hadden gesorteerd dat wil zeggen een verlaagde 1il/AO-instroom, een
versnelde werkfiervatting etc. kon wijwel niemand geven. Bij een groot aantal
werkgevers was men er echter wel van overtuigd dat er sprake \ryas van een zeeÍ
sociale attitude naar de langdurige zieke, en dat er een grote inzet \ryas om langdurig
zieken te reihtegreren.

Succesfactoren

Aan de respondenten is gewaagd welke (potentiële) succesfactoren men in de orga-
nisatie kan onderscheiden voor het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid en welke
valkuilen voor het succes er kunnen opheden. In de portretten zijn deze factoren per
werkgever terug te lezen, in voorliggende paragraaf worden de succesfactoren be-
handeld die gelden voor meerdere of voor alle werkgevers. Sommige respondenten
noemen iets een succesfactor als er reeds aantoonbare, goede ervaringen mee zijn
opgedaan in de eigan organisatie. Andere respondenten interpreteren het als zaken
die zeker succes zullen hebben als ze worden geïntroduceerd, waardoor het eerder
een behoefte is dan een reeds behaald succes. Dat maakt dat een \r/egtng van de ef-
fecten van de succesfactoren niet goed mogelijk is. Het onderstaande overzicht be-
handeld de tien meest genoemde succesfactoren.

3.4
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Succesfactoren voor effectief arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid bij het Rijk:

1. Stijl van leidinggeven: Op zoek naar people managers
2. Korte lijnen
3. Vaardigheden en ambities van professionals
4. Een breed scala aan werkaanpassingen
5. Meten is weten: registratie van kerngegevens

Voorlichting en preventieve programma's
7. Systematiek in beleid

Taakverbreding SMT
Pro-actieve begeleiding bij reorganisaties---'-' - -'ë-'-'-___o -?

lO.Teweden en betrokken werknemers (en OR

Ad 1. De stijl van leidinggeven. Door de meeste respondenten van de onderzochte
werkgevers brj het Rijk worden de grootste successen van arbo-, verzuim- en reïnte-
gratiebeleid verwacht door een verandering in de stijl van leidinggeven. In 15 orga-
nisaties wordt deze expliciet als succesfactor genoemd. Deze succesfactor steekt
daarmee met kop en schouders boven de andere succesfactoren uit. Uit de portretten
blijkt ook dat in de meeste organisaties het beleid (met uitzondering van reintegra-
tiebeleid) redelijk ontwikkeld is, maar dat er vooral in de uitvoering veel te verbete-
ren valt. En de meeste respondenten zijn het er over eens (ook de leidinggevenden
zelf) dat een actieve rol van leidinggevenden in deze uitvoering essentieel is. V/ordt
de huidige stijl van leidinggeven bij de overheid vooral gezien als taak-, inhoud- of
procesgericht, de meest gewenste en succesvolle stijl van leidinggeven is meer
mensgericht. Uiteindelijk zal het er om gaan dat er een juiste balans wordt gevonden
tussen een zakelijk-inhoudelijke en competentie-persoonsgerichte aanpak. De mees-
te leidinggevenden zijn nu niet voldoende geëquipeerd voor deze invulling van hun
taken. Ze worden ook weinig of niet aangestuurd op hun verantwoordelijkÍreden
inzake verzuim- en reïntegratiebeleid. De knelpunten zitten niet znzeer in het aspect
geld en tijd, maar meer in aspecten als befrokÍ<enheid en vaardigheid.
Het uitvoeren van arbo-, verzuim- en reïhtegratiebeleid vereist vaardigheden waar de

meeste managers niet op zijn geselecteerd. Veelgenoemde trefiroorden in de inter-
views voor de gewenste stijl van leidinggeven waren: mensgericht, persoonlijke
aandacht, verEouwen opbouwen, medewerkers als belangrijkste kapitaal zien en dus
ook waardering voor hen uitspreken, in functioneringsgesprellken aandacht besteden
aan sociale aspecten, arbeidsverhoudingen, de werksfeer ofprivé-aspecten die van
invloed zrjn op de belastbaarheid en contact onderhouden met zieke werknemers.
Daarnaast kan een direct leidinggevende zijn of haar verantwoordelijkÍreid voor de

begeleiding bij ziekte of reïntegratie van een werknemer niet overlaten aan derden
(zoals de bedrijfsarts), aldus veel geihterviewden. Leidinggevenden zullen moeten
worden geschoold en worden gefaciliteerd om in hun leiding aan werknemers (meer)
oog te hebben voor de genoemde aspecten en voor verzuimrisico's en reihtegratie-
kansen. Als de leidinggevenden hiertoe (meer) zijn toegerust is het ook mogelijk dat
zij hierop worden aangestuurd en afgerekend door het hogere management. Aldus de

visie van veel van de geihterviewden bij het Rijk. Enkele voorbeelden die genoemd
worden zijn het regelmatig voeren van verzuimgesprekJren (bij meerdere ministeries
worden leidinggevenden hierin gehaind) of meer preventieve functioneringsge-
sprekken (eveneens meermalen genoemd), de Managementleergang bij BZK, een
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talentenpool van (potentiële) managers bU SZw en competentiemanagement bij
LNIV.

Ad 2. Korte lijnen. Een intensieve sameilryerking tussen leidinggevenden, P & O en
arbo-professionals, gecombineerd met een beleidsuitvoering dicht bij de werkvloer
maakt dat het verzuim- en reintegratiebeleid leeft en vnrchten afuerpt: althans dat is
de mening die bij acht werkgevers door de respondenten naar voren wordt gebracht.
Diverse voorbeelden worden gegeven van successen hiermee: gedacht kan worden
aan een mailgroep van bedrijfsarts, BMW, P & O en leidinggevenden, de regel om
na ieder spreekuurcontact de betreffende leidinggevende te mailen, bedrijfsartsen en
BMW'ers die veel in huis zijn, sowieso een meer intensieve rol van het bedrijfs-
maatschappelijk werk of arbo-medewerkers per diensteenheid, zadat zg dicht blj de
werkvloer staan. De kortere, en vooral stevige, lijnen zouden met name leidingge-
venden meer betrokken moeten maken bij de uitvoering van het verzuim- en reïnte-
gratiebeleid. Tevens zorgen deze lijnen voor een betere afstemming en uitwisseling
van ervaringen. De communicatielijnen moeten uiteraard wel zinÍol én niet te wij-
blijvend zijn. Het is belangrijk dat gemaakte afspraken hierover ook worden nage-
komen, aldus een aantal geihterviewden.

Ad 3. Vaardigheden en ambities van professionals. De mate van succes van het
huidige arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid hangt voor een groot deel af van de
mensen die bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid zijn behou<en. Veel
respondenten geven aan dat de ene P & o -medewerker, bedrijfsarts of arbo-
coördinator meer bereikt dan de andere. Bij zeven werkgevers wordt de aanwezig-
heid van vaardige en ambitieuze beleidsuitvoerders als succes voor het arbo-, ver-
zuim- en reïntegratiebeleid (bij bepaalde diensten of directoraten) gezien. Bij twee
diensten/departementen (de belastingdienst en bij het Ministerie van oC & \M)
wordt het aanstellen van speciale reihtegratiebegeleiders als (potentieel) succesvol
gezien.

Vooral van P & O- functionarissen wordt veel gewaagd: zij moeten leidinggevenden
aanspreken op hun verantwoordelijkheid, werknemers op hun rechten en plichten en
ze moeten nauw samenwerken met verschillende professionals van de arbodienst en
andere dienstverleners. Daarnaast moeten nj verntimcijfers (laten) analyseren, arbo-
functionarissen aansturen en inzicht hebben in de mogelijkàeden van de wet REA.
In sommige gevallen wordt er op een P & o-functionaris een beroep gedaan als
buffer bij problemen in arbeidsverhoudingen (bij drie organisaties genoemd) En
tenslotte moeten ze ook zorger. voor een samenhangend beleid en voor afstemming
met andere diensten en directoraten.. Kortom: Er worden hoge eisen aan P & o-
afdelingen gesteld met betrekking tot de uitvoering van verzuim- en reïntegratiebe-
leid. Vergelijkbare eisen worden gesteld aan arbo-coördinatoren en andere professi-
onals die een bijdrage leveren aan het arbo-, verzuim- enlof reihtegratiebeleid. Wat
in ieder geval helpt, volgens verschillende respondenten, is een ambitieuze en actie-
ve directie voor centraal personeelsbeleid. Vanuit deze directie kunnen de functiona-
rissen bij de decentrale P & O afdelingen wellicht getraind en (nog beter) onder-
steund worden.
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Ad 4. Een breed scala aan werkaanpassingen. In combinatie met het actief zoeken

naar een passende f,rnctie voor een langdurig zieke en reihtegrerende werknemers

wordt een breed scala aan werkaanpassingen bij zes werkgevers als succesfactor
genoemd. Men geeft daarbij aan dat er ook actief gezocht moet worden naar alterna-

tieve functies binnen of buiten de eigen dienst.

Een voorbeelden van een succesvolle werkaanpassing is onder andere het telewer-
ken. ministeries die het ingevoerd hebben zijn er enthousiast over: degene die tele-
werken nog niet ingevoerd hebben willen het graag inhoduceren. Over het algemeen

zijn werkaanpassingen bij de verschillende Rijlcsdiensten niet een heethang;tjzer: ze

worden relatief gemalJ<elijk verwezenlijkt, is de mening van veel respondenten.

Een ander voorbeeld is het uittesten van een proefrnaatregel, b.v. ergonomisch meu-
bilair. Bij SZW denkt men aan een persoonlijk werkplekpaspoort ( als preventieve

werkaanpassing)

Persoonsgerichte maatregelen die eveneens preventief zijn en bij reihtegratie zinvol
kunnen zijn, betreffen het vergroten van de mobiliteit door training en opleiding,
jobrotation en het geven van loopbaanadviezen. Diverse ministeries hebben hier
goede ervaringen mee, denk aan het Ministerie van VROM, VïyS (zie de best prac-
tice-bijlage bij het portret van VïVS) en SZW (transformatiepunt). Dergelijke advie-
zen worden gegeven bij een intern mobiliteitsbureau, een loopbaanwinkel of een

loopbaanadviescentrum.

Ad 5. Meten is weten. Een goede verzuimregisfratie is onmisbaar, aldus de respon-

denten bij zes werkgevers. Het hoeft niet alleen de verzuimcijfers te betreffen: ook
REA-, WAO-cijfers en inzicht in de kosten en baten van verzuim en reïntegratie zijn
essentieel. Voorbeelden van cijfermatige overzichten die ook nuttig zijn, betreffen
cijfers over effecten van genomen maatregelen, specifieke verzuimoorzaken, RI& E
resultaten, resultaten van werkbelevingsonderzoeken of overzichten van herplaat-
singsmogelij kÍreden binnen bepaalde diensten.

Ad 6. Voorlichting en preventieve programmats. Volgens de meeste responden-

ten bij vijf werkgevers voorkomen voorlichting en preventie ziekteverzuim. Voor-
beelden zijn voorlichtingsprojecten rondom werkdruk, beeldschermwerlq RSI, fit-
nessprogranuna's, contracten met sportscholen ten behoeve van de werknemers en

op het werk georganiseerde ontspanningsoefeningen.

Ad 7. Systematiek. Bij vier werkgevers wordt aangegeven dat een expliciete, sys-

tematische beleidsaanpak een belangrijke succesfactor kan zijn. Er is vooral behoef-

te aan een aanpak met centrale sturing en decentrale uitvoering van het beleid. Vol-
gens deze geïhterrriewden moet die systematische aanpak ook goed vastgelegd zijn
in afspraken en procedures. Bij VROM wordt aangegeven dat de introductie van een

zorgsysteem hierbij kan helpen. Een voorbeeld van een systematische aanpak is te
vinden bij het RIVM (zie bijlage bij het portret).

Ad 8. Taakverbreding SMT. Bij drie werkgevers wordt gesignaleerd dat de rol van
het Sociaal Medisch team succesvol kan worden verbreed. Niet alleen het bespreken

van individuele ziektegevallen staat dan op de agenda: ook de evaluatie en het ver-
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beteren van het beleid komt ter sprake. Daarnaast worden in dit vernieuwde SMT
meer managers betrokken. Deze succesfactor hangt samen met de tweede factor
(korte lijnen).

Ad 9. Pro-actieve begeleiding van reorganisaties. De meeste ministeries hebben er
geregeld mee te maken: reorganisaties. Algemeen bekend is bij de geihterviewden
dat deze stressverhogend en verzuim in de hand werken. Bij twee werkgevers wordt
daarom aangegeven dat reorganisaties, mits goed begeleid en geconrmuniceerd, ook
benut kunnen worden om het verzuim terug te dringen of om arbeidsgehandicapten
op beter geschikte functies aan te stellen. Door te investeren in de communicatie
rondom reorganisatie worden deze benut als verbetering in plaats van gezien als
bedreiging voor arbeidsplaatsen.
Een vergelijkbare aanpak geldt bij verhuizingen: ook hier kan worden geanticipeerd
op mogelijke bezwaren, functioneringsproblemen en verzuim.

Ad 10. Tevreden en betrokken werknemers. Alle geihterviewden erkennen dat het
uiteindelijk om teweden en betrokJ<en werknemers gaat. Bij twee werkgevers wordt
aangegeven dat hier de beste preventieve werking van uit gaat. Men kent diensten
waar de werknemers erg betrokÍ<en zijn bij de organisatie en bij hun werk men is
daar erg teweden over het werlg de sfeer en de organisatie. Dat leidt tot een zeer
laag verzuimcrjfer brj deze diensten. Bij die befrolJ<enheid van de werknemers hoort
ook de OR. Respondenten bij twee werkgevers geven aan dat er draagvlak voor de
beleidsuitvoering kan worden verkregen door de OR een actieve rol te geven.

Valkuilen Yoor effectief beleid

Zijn de succesfactoren voor effectief beleid met name te vinden bij het verrnrllen van
een (andere) rol van de leidinggevenden en professionals, de valkuilen die men sig-
naleert zijn veel meer te vinden in de context waarbinnen geopereerd wordt: dus de
organisatie zelf. Een aantal van de genoemde valkuilen zijn te herkennen als het
spiegelbeeld van de aangegeven succesfactoren (en visa versa).
De valkuilen kunnen worden onderverdeeld in:
o valkuilen in de cultuur van de organisatie;
o valkuilen door desinteresse of gebrek aan cijfers of middelen;
o valkuilen door te grote of ontbrekende ambities.

Valkuilen in de cultuur van de organisatie
Aan de geïnterviewden is gewaagd een beeld van de cultuur van hun organisatie te
geven (zie paragraaf 3.1.1). Deze typering geeft in veel gevallen ook aan waar val-
kuilen liggen voor een effectieve aanpak van arbo-, verzuim- en reihtegratie-
problemen. Enkele citaten over de cultuur van de organisatie zdn: "We wachten
altijd op elk,aar"; "We steken onze nek niet uit"; "Het is malkelijk om verantwoor-
delijkfieid af te schuiven" (meest stereotype: een leidinggevende schuift verant-
woordelijkheid af naar de bedrijfsarts). Daarnaast wordt genoemd: een niet-
tansparante verdeling van taken en verantwoordelijlÍreden. Ook de grote afstand

3.5



58

TNO+apport

2520124114597

tussen de organisatie-onderdelen (vooral de afstand tussen een centrale P & O afde-
ling (met veel kennis) en decentrale P & O afdelingen (met weinig kennis) wordt
aangestipt. Daarnaast willen kleine diensten weleens tussen wal en schip vallen.
Berucht zijn de afstemmingsproblemen tussen diverse organisatie-niveaus en eenhe-
den. In dit kader wordt door veel respondenten gesproken over de 'verkokering' van
de rijksdiensten: hierdoor wordt er niet geleerd van elkaars ervaringen en herplaat-
singen elders in de organisatie worden niet overwogen. Er zou in sommige gevallen
ook sprake zijn van ad hoc beleid dat eerder curatief dan prevurtief is. En ad hoc
beleid draagl het risico van willekeur in zich: voor de ene werknemer wordt wel
actiefpassend werk gezocht voor de ander niet.
Omdat er in sommige gevallen een duidelijk beleidskader ontbreekt vindt er ook
geen terugkoppeling over de uitvoering van het beleid plaats. Het wordt ook als
valkuil gezien dat het moeilijk is om het voorgenomen beleid levend te houden in de

organisatie. Verschillende respondenten wijzen daarnaast op een laagdrempelige
veranimcultuur met een gering verantwoordelij}Íreidsgevoel bij sommige werkne-
mers.

Bij een aantal werkgevers wordt melding gemaakt van het ontbreken van een aan-

spreekcultuur: zo is er een rijksdienst waar éénderde van de medewerkers het ZIF
niet terugstuurt naar de arbodienst. Werknemers worden hier nauwehjl,s op aange-

sproken.

Valkuilen door desinteresse of gebrek aan cijfers of middelen
De meest genoemde valkuil betreft het geringe (gemeenschappelijke) draagvlak bij
het management voor preventie en arbo. Leidinggevenden zeggen geen tijd (priori-
teit) voor arbo-, verzuim- of reïntegratiebeleid te hebben, signaleren sommige res-
pondenten. Dit wordt een emstige valkuil als er daarnaast onvoldoende budget en

tijd wordt gestoken in het adequaat equiperen van leidinggevenden. Of als er geen

registratie van kerngegevens plaatsvindt. Hiertegenover staat de mening van enkele
respondenten dat er juist een valkuil loert als er wél geld wordt geihvesteerd in faci
liteiten en regishatie: er kan dan het idee ontstaan dat de problemen opgelost zijn,
"want er is toch geld in ge'rnvesteerd".

Ook een te krap contract met de arbodienst kan een valkuil zijn: de organisatie kan
dan niet die diensten befretken die nodig zijn voor de verbetering van de beleidsuit-
voering. Ten aanzien van reihtegratiebeleid kan het een valkuil zijn dat er onvol-
doende alternatieve functies voor herplaatsing van arbeidsgehandicapten gevonden

worden. Het beleid zal dan stagneren.

Valkuilen door te grote of ontbrekende ambities
Veel genoemd is de valkuil van 'het achterover leunen als het verzuim (tijdelijk)
daalt': men weet dat continue aandacht nodig is en dat de aandacht niet mag ver-
slappen. Maar toch gebeurt dit snel. Een daarmee samenhangende valkuil beheft het
willen behalen van korte termijn successen. Of: té ambitieuze beleidsontwikÍ<elaars:

de uitrverking van het beleid komt daardoor in het gedrang. Ook signaleren de geïn-

terviewden het gevaar dat verzuim door beleidsmakers helemaal niet als probleem

wordt ervaren, maar als iets dat er nu eenmaal is.
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Specifiek voor reihtegratiehajecten noemen enkele geïnterviewden het risico dat er
door werknemers solns te snel gereïntegreerd wordt (bijvoorbeeld door arbeidsthe-
rapie) uit angst voor functieverlies. De betrokJ<en werknemers zijn hier niet bij ge-
baat.

3.6 Voorwaarden voor implementatie

Tal van voorwaarden, noodzakelijk voor een effectieve implementatie van beleid,
worden door de respondenten ganoemd. Over deze voorwaarden is men opvallend
eensgezind. Wel verschillen de inzichten en meningen over de kansen dat deze
voorwaarden gerealiseerd kunnen worden en de mate waarin deze reeds aanwezig
zijn. De voorwaarden dienen gerealiseerd te worden in de organisatie zelf en verdie-
nen - volgens de respondenten - een hoge prioriteit. Omdat de meeste voorwaarden
in een iets andere vorm ook brj het overzicht van succesfactoren en valkuilen aan
bod komen, wordt in deze paragraaf volstaan met het noemen van hefivoorden. Ge-
noemde voorwaarden zijn erg algemeen gesteld en gelden in wezen voor iedere be-
leidsontwilJ<eling in een organisatie. De genoemde voorwaarden onderstrepen de
aanbevelingen die de geihterviewden doen.

Genoemde voorwaarden voor effectief arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid:
. expliciet beleid op papier (met name voor reïhtegratie ontbreekt dit nog);
o beschikken over adequate stuurinformatie (cijfers);
o commitment en bekol:kenheid top van de overheidsorganisaties;
o commitment en betrokkenheid werknemers, leidinggevenden, OR;
. coÍlmunicatietussendirectoraten/diensten;
o continue en persoonlijke communicatie over beleid;
. alle geledingen kunnen aanspreken/afrekenen op hun verantwoordelijkfieid

(b.v. verzuimbegeleiding ook in beoordelingsgesprel,rí<en van leidinggevenden
meenemen);

o prioriteit;
o middelen;
o beschikken over goede instrumenten (bijvoorbeeld toolkit voor aanpak van

werkdruk);
o daadl«acht: niet afivachten maaÍ zo snel mogelijk interveniëren;
r uiting van waardering voor werknemers;
o samenwerking en afstemming;
. systematiek in beleid;
e monitoring van beleidseffecten (o.a. om het beklijven en verbeteren van beleid

te bevorderen);
o duidehjLr*reid over (transparant zijn van) taakverdeling;
o ruimer contract met arbodienst (mn. reihtegratie-inspanningen, meer bedrijfs-

arts-spreekuren).
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3.7 Behoefte aan aanvullende maatregelen

De informanten noemen desgewaagd tal van aanvullende maatregelen waar zij be-
hoefte aan hebben om in hun organisatie de arbeidsomstandigheden te verbeteren,

het verzuim te verlagen en de werlfiervatting te bevorderen. De meeste maatregelen
gelden niet specifiek voor één werkgever, maar worden bij diverse werkgevers ge-

noemd. De overlap met de genoemde succesfactoren en de vereiste rand-
voorwaarden voor beleidsverbetering zal duidelijk zijn.

Tabel 3.4 Maatregelen waar volgens de respondenten hehoefte aan is
Procedurele maat. Preventieve werk- Preventieve per- Reïntegratie. 0verige maatrege-

lenregelen gerichte maatÍege- soonsgerichte
len maatreqelen

maatregelen

0verkoepelend SMT PÍoiecten, zoals "Van Meer aandacht voor

mel alle hooÍden van werkdruk naar werk- mobiliteitskansen en

dienst en P & 0. plezier'. mogelijkheden.

lnÍo uitwisseling Aanpak wa*druk LeeÍlildsbewust
tussen minisleries (boventallige tuimte, beleid (zowel voor
(m.n. over successen). piekbelasting opvan. jongeren als voor 55-

gen, outsourcing). plussersl.

Speciale projecten

voor leidinggevenden
(training, onder-

steuning, kennisover.

drachll.

Beïntegratiebeleid

ontwikkelen.

Systematiek ontwik-
kelen voor aanpak bij

leintegrelen en her-

plaatsen (om ad hoc

inspanningen te
voorkomenl.

Casemanager, specia-

le Íunctionaris voor

rcihtegratiebege-
leiding aanstellen.

Benutting REA-

subsidies: kennis

hierover bil decentrale

P & 0 aÍdelingen

ontwikkelen.

Dalabase met uooÍ-

beelden van geslaag-

de reiïtegraties in

bedrijven.

Wachtlilstbemid

deling.

0utplacement trajec-

ten ontwikkelen.

Jobcoaching ontwik-
kelen voor arbeidsge-
handicapten

Functie.uitÍuil tussen

directies, director.
aten, departementsn.

Vaardigheden trainen

managBrs (venuimgs-

sprekken).

Versterken perso-

neelsbeleid.

Experimenteren met
projecten, voorbeel.

den slellen en ver.

spreiden.

Praklische instrumen.

ten inzetten.

Even geen reorganisa-

tios meeÍ....oÍ: seÍst
communicatie daarna

reorganisatie.

Meer geld voor
demotiebeleid.

Vaardigheden mana.

0ers trainen in om-

gaan met werk.
nemers (onl levreden.

heid.

lnzicht in kosten en

balsn van verzuim en

ÍeihtegÍatis.

Systemaliak. planma-

tige, intsgÍale aan-

pak: meerjaren-
plannen.

0uidelijke communi-

catiestrategie.

Cilfers (en analyse

daarvan) aan leiding.
gevenden en burgau.

chefs verstrekken

lntroductie arbeids.

voorwaardelilke
prikkels om verzuim

te beperken.

Benutting Íunctione-

ringsgesprekken voor

verzuim-onderwerpen.
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3.8 De wensen samengevat

Bt1 de 16 werkgevers worden ongeveer dezelfde aanbevelingen voor verbetering
gedaan: de verschillen tussen organisatie-onderdelen bij een werkgever zijn in een
aantal gevallen groter dan de verschillen tussen de werkgevers. De belangrijlste,
potentiële succesfactoren en de gewenste maahegelen zoals benoemd door de res-
pondenten zijn hieronder samengevat:
o Veranderingen in de stijl van leidinggeven.

Toelichting: Meer coachend, met expliciete aandacht voor verzuimbegeleiding.
Monitoring en registratie van kerngegevens.
Toelichting: Zoals uitgesplitste verzuimcij fers, Rl&E-resultaten, V[AO-cij fers,
REA voorzieningen, kosten en baten van verzuim en reintegratie. Er is ook be-
hoefte aan meer inzicht in werkgerelateerd verzuim en verzuim bij specifieke
groepen werknemers.
De ontwik&eling en uiWoering van - systematisch - reïntegratiebeleid.
Toelichting: Om het ad hoc karakter van reïhtegratie-inspanningen te doorbre-
ken en om optimaal werkaanpassingen en herplaatsingen te kunnen realiseren.
Gedacht kan worden aan het benoemen van speciale rerntegratiebegeleiders.
Het investeren in een betere samenwerking tussen P & O, leidinggevenden en
arbo-professionals.

Toelichting: Er is vooral behoefte aan korte lijnen en aan een actief SMT dat
ook over beleid uitspraken doet.

Meer ruimte voor deskundigheidsbevordering van P& O functionarissen en
arbo-professionals.

Toelichting: Het gaat daarbij niet alleen om bevordering van kennis, maar ook
om het vergroten van vaardigheden.
Ruimte voor preventieve activiteiten, voorbeeldprojecten en praktische instru-
menten.

Toelichting: Gedacht kan worden aan projecten rondom werkdruh voorlichting
over geslaagde preventie-activiteiten, voorlichting over beoogàe reorganisaties,
het aanleggen van een databank met Best Practices, vaardigheidstrainingen
voor leidinggevenden.
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4. Samenvatting en slotbeschouwing

4.1 Het onderzoek in de sector Rijk

Het ziekteverzuim bij de overheid is hoger dan in de marktsector. Dit probleem
wordt onder meer aangepakt door extra gelden die in het kader van de Voortgangs-
nota Arbeidsongeschiktheidsregelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en
'Werkgelegenheid 

ter beschikking komen voor de sector Rijk. Teneinde deze gelden
optimaal te kunnen inzetten in een gezamenlijk aanpak voor de sector Rijk die ge-
richt is op preventie, verzuimbegeleiding, en reintegratie van arbeidgehandicapten is
meer inzicht nodig in de stand van zaken en ontwild<elingen met betreklcing tot het
zieldeverntim, de resultaten van reihtegratie-inspanningen en het (arbo) beleid ter-
zake per werkgever in de sector Rijk. Het ministerie Birurenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties @ZK) heeft daarom TNO Arbeid een onderzoek daarnaar laten
doen.

In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:
1. Wat zijn de stand van zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van ziektever-

zuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie per werkgever in de sector Rijk
(omvang verzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie, herplaatsing bij eigen
werkgever, WAO-inshoom, aandeel arbeidsgehandicapten in de zin van Wet
REA)?

2. wat is het beleid (beoogd en in de praktrjk) ten aarwien van arbeidsom-
standigheden, verzuim, reïntegratie en aanname van arbeidsgehandicapten per
werkgever in de sector Rijk?

3. Hoe wordt het (effect van het) beleid geregistreerd en gemonitord?
4. Welke maatregelen zijn succesvol ter vermindering van het veranim en bevor-

dering van reïntegratie en van welke maatregelen worden positieve resultaten
verwacht (best practices)?

5. 'Welke verbeteringen van het arbo- , verzuim- en reïntegratiebeleid vinden de
werkgevers in de sector Rijk wenselijk?

6. V/at zijn de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve implementatie van deze

maatregelen en verbeteringen (context- en procesfactoren)?

Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een krvalitatief deel. De kwantitatieve
fase omvatte een onderzoek naar de gegevens die bij de werkgevers in de sector Rijk
en de USZO beschikbaar zijn over de stand van zaken en ontwikÍ<elingen met be-
kekking tot ziekteverzuim en reihtegratie.In de kwalitatieve fase zijn de inspannin-
gen van de werkgevers op departementaal en dienstniveau in de sector Rijk geëvalu-
eerd op het gebied van de aanpak van veranim en reïntegratie. In deze fase is door
middel van mondelinge interviews met sleutelpersonen per werkgever in de sector
Rijk in beeld gebracht wat de huidige praktijk is wat betreft arbo-, verzuim- en reïn-
tegratiebeleid, de effecten van recent getroffen maatregelen ter vermindering van het
verzuim en bevordering van reïntegratie, de noodzakelijke voorwaarden voor effec-
tieve implementatie van deze maatregelen en de behoefte aan aanvullende maatrege-
len per werkgever in de sector Rijk.
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Hiema beschrijven wij tot welke conclusies wij zijn gekomen op grond van de resul-
taten van het onderzoek. Vervolgens gaan wij in de aanbevelingen in op de verschil-
lende aangrijpingspunten ter terugdringing van het ziekteverzuim en bevordering
van reïntegratie in de sector Rijk.

4.2 Stand van zaken en de ontwikkelingen ziekteverzuim, arbeids-
ongeschiktheid en reihtegratie

Omvangverzuim
Het voor personeelsomvang gewogen verzuim (incl. verarim langer dan één jaar en

excl. mangerschap) ligt in de sector Rrjk op ca. 7,1%o. (ongewogen 6,6yo). Dit ge-

wogen percentage komt goed overeen met de voorlopige cijfers van het CBS over
het verzuim bij de Rijksoverheid in 1999, t.w. 7,I2oÀ Het verzuim excl. langer dan
éénjaar en excl. zwangerschap over 1999 kon niet door alle werkgevers in de sector
fujk worden geleverd. Dit geflatteerde verzuimcijfer bedroeg voor de sector Rijk -
zonder het verzuim bij de Ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid - in 1999 5,4Yo.Ter
vergelijking met dit laatste percentage kan worden gekeken naar het verzuim van
werknemers in de particuliere sector. Het verzuimpercentage van de marktsector
over 1999 was eveneens 5,4%o exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Twee
marktsectoren waarÍnee de kerndepartementen van de sector Rijk zich waarschijnldk
het best mee laten vergelijken zijn "Zakelijke dienstverlening" en "Financiële instel-
lingen". Deze sectoren kennen immers ook veel grote organisaties met gemiddeld
veel wij hoog opgeleid kantoorwerk. Het verzuimpercentage over 1999 van de Za-
kelijke dienstverlening bedraagt 5,2olo exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof;
het verzuimpercentage van de Íïnanciële instellingen bedraagt 4,5o/o exclusief zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof @ron: CBS). De sector Rijk heeft dus op grond van
de beschikbare -geflatteerde- gegevens al een iets hoger verzuimpercentage dan

deze sectoren. In werkelijkheid z.alhet verschil met de marktsectoren nog wat groter
Àjn.
Het hoogste verzuim vinden we brj Justitie en de Raad van State, maar tegen de

achtergrond van een weglng op basis van personeelssamenstelling kan worden ge-

concludeerd, dat naast Justitie en de Raad van State, ook Ocen'W, SZW en VWS een

relatief hoog verzuim inclusief langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en

bevallingsverlof (> 7 ,0%) vertonen. Ruim onder het gemiddelde zitten vooral BZ en

Financiën met resp. 5,5 en 5,4Yo.

De verzuimoverzichten laten zien dat het naar personeelsomvang gewogen gemid-

delde verzuimpercentage de afgelopen drie jaar is gestegen. Gemiddeld steeg het
verzuim met ca. l% punt van 7997 tot 1999. Deze stijging heeft zich bij wijwel elke
werkgever voorgedaan. Relatief de sterkste stijging deed zich voor bij LNV (2%
punt). Alleen bij de Algemene Rekenkamer en mogelijk de Belastingdienst hJkt het
verzuim zich te stabiliseren.
De gemiddelde meldingsfrequentie voor de sector Rijk bedraagt 1,90. Deze wijkt
sterk af van het gemiddelde van l,2L in de marktsector (Bron: SZW-
werkgeverspanel, niet gepubliceerde cijfers). De in deze statistiek meest vergelijkba-
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re sector "Commerciële dienstverlening" en daarbinnen de bedrijven van meer dan
100 werknemers, kent een frequentie van 1,65; dat is nog steeds heel wat lager dan
in de sector Rijk.De meldingsfrequentie blijkt vooral hoog bij De Algemene Reken-
kamer (2,19), Justitie (2,11) en sZW (2,0). Een relatief lage meldingsfrequentie
vinden we bij Financiën en LNV (resp. 1,64 en 1,56).
De gemiddelde verzuimduur voor de gehele sector komt over 1999 uit op 13,5 da-
gen. De verzuimduur blijkt vooral hoog bij de Algemene Rekenkamer (14,3), Justi-
tie (14,3), ocenw (14,8) en vRoM (14,7). Een substantieel lagere gemiddelde ver-
zuimduur vinden vooral bij AZ (9,4 dagen) enBZ (10,1 dagen).
Btj wijwel alle werkgevers (met uitzondering van Justitie en VROM) is het percen-
tage kortdurende gevallen (l-7 dagen) ca.80Yo. Alleen bij Justitie en VROM ligt dit
percentage rond de 70%o.

De gemiddelde meldingsfrequentie is de afgelopen drie jaar licht toegenomen van
1,85 naar 1,90. Een toename van de meldingsfrequentie is voor acht van de twaalf
werkgevers het geval in de laatste 3 jaren. De sterkste stijgingen vinden webij EZ
en LNV. EZkomt daarmee bovengemiddeld uit (1,95). Li\n/ bhjft ondanks de stij-
ging tot 1,56 nog onder het gemiddelde. Brj de overige vier werkgevers is de mel-
dingsfrequentie stabiel of daalt licht. De sterlste daling vinden we bij De Algemene
Rekenkamer,van2,35 in1997 tot2,L9 in 1999.
De gemiddelde verzuimduw is de afgelopen drie jaren toegenomen van 12,6 naar
13,5 dagen. Dit was bij negen van de tien werkgevers het geval. De sterkste stijging
deed zich voor bij de Algemene Rekenkamer (+ 6,5 dagen). De enige daler was EZ,
van13,7 naar 12,3 dagen.

Het percentage nulverzuim bedroeg gemiddeld in de sector Rijk bijna 48%.Ditbe-
tekende een stijging t.o.v. 1998 (37,4%). Een hoog percentage nulverzuim heeft
V&W (66%). Dit lijkt echter dermate afirijkend van het gemiddelde en de overige
werkgevers dat de betrouwbaarheid hiervan mogelijk gering is. Een relatief laag
percentage nulveranim heeft sZV/ (26%). De sterkste daling van het nulverzuim
over de afgelopen drie jaren heeft zich bij LI\n/ voorgedaan (van 45%o naar 35yo).

Arbeidsongeschihheid
Daar de gegevens over arbeidsongeschiktheid van de werkgevers van onvoldoende
'waren, hebben we ons in de analyses van de arbeidsongeschiktheid uitsluitend ge-
richt op de door de USZO aangeleverde gegevens. Op basis van deze USZO-cijfers
is het standcijfer van de WAO-situatie in beeld gebracht. Helaas was het niet moge-
lijk ontwil«Í<elingen in de tijd aan te geven. Een verdere beperking was de onmoge-
lijkheid om een onderscheid tussen de Belastingdienst en het overige deel van het
Ministerie van Financiën aan te brengen. ook bleek er bij sommige werkgevers
sprake van een verschil tussen UszO en werkgever voor wat betreft de opgegeven
personeelssterkÍes en het opgegeven aantal WAO'ers, in het totaal of bij onderschei-
den categorieën. Tenslotte bleek er een groot aantal werknemers (6.812) niet herleid
te kunnen worden naar werkgever.
De WAO-instroom is in de analyses uitgedrukt in een risicopercentage voor de tota-
le sector en per werkgever. Het WAO-instroom-risico voor de totale OSV-sector
'Rij§ Politie en Rechterlijke Macht' bedraagt l,060À in 1999. Zeer gunstig wijken
de risicopercentage van AZ, BZ en vRoM hiervan af: minder dan 0,5 procent,
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d.w.z. meer dan de helft lager dan het algemene beeld. De inshoompercentages van

drie werkgevers liggen boven het gemiddelde, namelijk van de Rechterlijke Macht
(overigens geen onderdeel van de sector Rijk), OCenW en SZW (resp. 1,7, 1,4 en

7,2).

Het 'WAO-risicopercentage voor mannen in de sector is gemiddeld 0,64yo en voor
vrou\ryen is het gemiddeld een factor 2,3 hoger, namelijk l,48yo. Zowel voor mannen

als voor wouwen stijgt het WAO-risico met het stijgen van de leeftijd met ongeveer

een factor 10. kr de oudste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) is het WAO-risico
voor wouwen (2,85%o) 2 maal zo groot als voor mannen (1,44%).In de leeftijdsca-

tegorieën tot 55 jaar is het WAO-risico voor wouwen in elke leeftijdscategorie meer

dan 3 maal zo groot als voor mannen. Het percentage wouwen en het percentage

mannen dat in 1999 arbeidsongeschikt is geworden met als hoofddiagnose 'psychi-
sche ziekte' (respectieveliik 40% en 34%) zijn een fractie hoger dan de landeldke

cijfers van het Lisv. Slechts l3oA van de mannen is arbeidsongeschikt geworden met

als hoofddiagnose een ziekte van het bewegingsstelsel en lïYo van de wouwen.

Beide percentages zijn beduidend lager dan de landelijke Lisv-cijfers (27 en24%).
Voor de totale OSV-sector 'Rijk, Politie en Rechterlijke Macht' bedraagt het in-
stoompercentage dus l,l%o in 1999. Voor alle sectoren tezamen in Nederland be-

droeg het risicopercentage l,6Yo.In de sectoren "Banken" en"YeÍzekeringswezen"

was dat resp. 1,,2o/o en l,3oÀ, bij Zakehjke Dienstverlening tussen de 0,7 en t,3Yo

(dat is inclusief een verwaarloosbaar aandeel WAZ-instoom; bron: Lisv). Voor de

politie en justitiële instellingen is de sector "bewakingsondernemingen" een enigs-

zins vergelijkbare sector.Deze kent een instroompercentage van l,l%o. Vergeleken

met zowel het totaal als de meest vergelijkbare sectoren scoort Rijlq Politie en Rech-

terlijke macht dus redelijk gunstig. Bij een enkele organisatie uit de sector Rijk is
tijdens de interviews opgemerkt, dat er een achterstand is bij het USZO in het keu-

ren, zodat het instroomcijfer geflatteerd is en waarschijnlijk tijdelijk een piek te zien
zal geven als de achterstand wordt ingehaald. Verder laten de verzuimcijfers inclu-

sief en exclusief het verzuim langer dan een jaar zien dat nog een redelijk groot aan-

tal werknemers langer dan een jaar verzuimen. Het is niet duidelijk of hier ook

werknemers onder vallen die reeds ingestroomd zijn in de WAO, of dat deze langdu-

igzieke werknemers nog niet zijn ingestroomd in de V/AO.

Krjken we naar het arbeidsongeschiktheidsvolume, het aantal arbeidsongeschikten

per 100 verzekerden, dan blijkt dat bij Rijk, Rechterlijke Macht en Politie in 1999

ook laag vergeleken met het gemiddelde in alle sectoren (7,9o/o tegenover l3,9Yo).

De vergelijkbare marktsectoren banken, verzekeringswezen en zakelijke dienstver-

lening hebben zowel hogere als lagere percentages: de sector banken kent een per-

centage van 9,5, het verzekeringswezen ï0,3yo en verschillende subsectoren van

zakelijke dienstverlening resp. 3,60/0, 5,7%o en 8,4Yo. De sector Bewakingsondeme-

mingen kent een arbeidsongeschiktheidspercentage van 8,2.

Gemiddeld staan in de sector Rijk tegenover 100 mannelijke werknemers 5,3 man-

nelijke 'WAO'ers en tegenover 100 wouwelijke werknemers 8,3 rnouwelijke
rWAO'ers. Voor de totale groep is dit 6,4 WAO'ers per 100 werkenden. Met inacht-

neming van de onzekerheden in de USZO-cijfers lijken vooral BK.SZW, VIVS en

OcenW relatief de hoogste aantallen WAO'ers te hebben (resp. 14,5, 10,5, 12,3 en
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10,6%). Onder het gemiddelde zittenBZ, Justitie en Financiën met resp. 3,gyo,4,6yo
en 5%). De vraag hierbij is wel in hoeverre deze gegevens vooral een historisch
resultaat weergeven. Om goed zichtte verlaijgen op de huidige situatie zouden ei-
genlijk gegevens over de instroom over bijvoorbeeld de laatste vijfjaar nader moe-
ten worden gegenereerd.

Slechts negen werkgevers hebben gegevens over het aantal in dienst zijnde arbeids-
gehandicapten in de zin van de REA aangeleverd. Gemiddeld blijkt het personeels-
bestand van de werkgevers voor 2,5Yo uit arbeidsgehandicapten te bestaan. Relatief
hoog scoort de Belastingdienst met4,7oÀ en sZW met3,8yo. Lage percentages vin-
den we bij EZ en v&w (beide 0,9%). over het aantal herplaatsingen bd de eigen
werkgever hebben slechts vier werkgevers informatie aangeleverd. VROM geeft een
aantal van 63 op en AZ 15 personen. De Algemene Rekenkamer enEZ komen op
resp.2 en 1 persoon.

Concluderend kunnen we zeggen dat de ernst van de situatie rondom ziekteverzuim
het grootst is bij het Ministerie van Justitie, de Raad van State, en de ministeries van
OcenW, SZW en VVVS. Ten aanzien van arbeidsongeschiktheid blijken vooral BZK,
SZVV, VIYS en OcenW hoge aantallen arbeidsongeschikten te kennen. OcenW en
SZW hebben bovendien het hoogste risicopercentage voor wat betreft de WAO-
insfroom.

4.3 Arbo-, verzuim- en reintegratiebeleid

Arbobeleid
Binnen de sector Rijk worden vele interessante preventieve maahegelen gehoffen
ter voorkoming van gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Ook vinden uitgebreide
onderzoeken plaats om de arborisico's in kaart te brengen. Tevens is er bij alle grote
werkgevers sprake van een uitgebreide (besluitvorming) structuur rond arbo en ver-
zuim. Vele ministeries kennen per dienstonderdeel arbocoördinatoren, die onder-
steund worden door arbo-adviseurs of arbo-contactpersonen.
De preventieve maatregelen zijn vooral gericht op hardere risico's met beke}king
tot de gezondheid en veiligheid en minder op de zachtere risico's wat beheft het
welzijn van de medewerkers. Deze maahegelen sluiten niet geheel aan op de context
in de organisaties. In het algemeen wordt een kwart tot een derde van het verzuim in
verband gebracht met oorzaken op het werk. De respondenten is gewaagd wat naar
hun mening de belangrijkste werkgebonden oorzaken zijn voor ziekÍeverzuim in hun
organisaties. Bij alle 16 werkgevers staat werkdruk in de topdrie van belangr|ke
werkgebonden oorzaken voor ziekÍeverzuim. Ook de arbeidsverhoudingen worden
door de geihterviewden van 14 van de 16 werkgevers genoemd als een van de be-
langrijkste oorzaken in de werksituatie voor het verzuim. Met arbeidsverhoudingen
bedoelen zij metname de stijl van leidinggeven, een onvoldoende contact enlof con-
flicten tussen leidinggevenden en medewerkers. Andere factoren die volgens velen
een rol spelen bij het ontstaan van verzrim zijn de reorganisaties en RSI ten gevolge
van het veelvuldige beeldschermwerk. Alleen de laatste werkgebonden oorzaak
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verwijst naar een hardere arborisico, de eerdere drie betreffen alle het welzijn en

uiteindelijk de gezondheid van de werknemers.

De betrokkenheid van alle organisatie-niveaus bij het uitvoeren van de preventieve

maatregelen kan vaak beter volgens onze informanten. Veel arbobeleid wordt top-

down ingevoerd. Het initiatief bij de invoering van deze maatregelen ligt vaakbij de

arbocoördinatoren of P&O. De ambtelijke dienstleiding beslist over de invoering
van deze maatuegelen. De OR en soms de bedrijfsarts worden om advies gewaagd.

De leidinggevenden en de medewerkers worden doorgaans vervolgens geïnfor-

meerd. Geen voorbeelden zijn ons ter ore gekomen waarbrj leidinggevenden in sa-

menspraak met hun medewerkers arbobeleid hebben ontwilJ<eld. Wel bestaat de

indruk dat als werknemers aangeven datzij gezondheidsklachten hebben ten gevolge

van het werk of dat deze verergeren als gevolg van het werk er veel voor hen wordt

ondernomen om hulpmiddelen aan te schaffen of andere werkaanpassingen door te

voeren ter vermindering van deze klachten.

Verzuimbeleid
Alle onderzochte werkgevers in de sector Rijk hebben een verzuimbeleid ontwik-

keld. Vrijwel alle werkgevers hebben een verzuimprotocol. Brj de helft van de

werkgevers of van onderdelen bij deze werkgevers is dit de laatste jaren aange-

scherpt of gewijzigd. Registratie van het ziektevernrim vindt bij alle werkgevers in
de sector Rijk plaats. Ook stellen de werkgevers periodiek overzichten van de ver-

zuimcijfers op. De kwaliteit van de beschikbare verzuimgegevens kan echter bedui-

dend beter.

Vrijwel alle wer§evers sturen de werknemers na zielonelding een zogenaamde

"Eigen Verklaring" waarin de zieke werknemer wordt gevraagd aan te geven wat de

reden voor verzuim is en de verwachte duur. De respons en de mate waarin gebruik

wordt gemaakt van de informatie uit deze verklaringen zijn echter voor verbetering

vatbaar.

Alle werkgevers hebben de direct leidinggevenden benoemd als verantwoordelijk

voor de verzuimbegeleiding. Dit past ook binnen het principe van integraal mana-

gement dat de meeste werkgevers hanteren waarbij de direct leidinggevenden ver-

antwoordelijk zijn voor de personele zaken. Ondersteuning bij de verzuimbegelei-

ding krijgt de direct leidinggevende van de bedrijfsarts van de arbodienst, P&O en

indien nodig bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze ondersteuning vindt in wijwel alle

onderdelen plaats in de vorm van sociaal-medische teams waar de betroli:kenen over-

leggen over de aanpak van individuele gevallen.

Direct leidinggevenden worden echter niet altijd aangesproken op hun verantwoor-

delijkàeid voor de verzuimbegeleiding. En als zij worden aangesproken dan betreft

dat meestal de hoogte van het verzuim in hun onderdeel en zelden de wijze waarop

zij de vernrimbegeleiding ter hand nemen. En dat terwijl veel geïnterviewden aan-

geven dat leidinggevenden vaak niet doen wat z.e zotden moeten doen bij de bege-

leiding van verzuim. Bd meerdere onderdelen bleek dat leidinggevenden geen tijd
hadden voor de verzuimbegeleiding. Het primaire proces waagf daarvoor vaak te-

veel aandacht. Ook waren volgens de sleutelpersonen lang niet alle leidinggevenden

in voldoende mate uitgerust om de verzuimbegeleiding op te pa*ken. Hun vaardig-

heden en kennis zijn soms nog onvoldoende daarvoor. Vandaar dat sommige onder-
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delen de leidinggevenden een cursus, workshop of voorlichting over de aanpak bij
ziekteverntim aanbieden. Daamaast speelt mee dat een zogenaamde aanspreekcul-
tuur ontbreekt en een gestructureerde aansturing en bewaking van de uitvoering van
het verzuimbeleid mist.

Reïntegratiebeleid
Bij geen van de werkgevers is op centraal niveau een reihtegratiebeleid geformu-
leerd. Een overzicht wie voor wat verantwoordelijk is en ieders taken bij een reihte-
gratiehaject ontbreken vaak. Bij alle wordt op ad hoc basis naar maatwerk oplossin-
gen gezocht om de terugkeer na langdurig verzuim te bevorderen. Allerlei werkaan-
passingen kunnen hiervoor worden toegepast. De werkaanpassingen die het meest
worden aangewend zijn korter werken en werken op arbeidstherapeutische basis.
Herplaatsing van langdurig zieke werknemers bij een ander dienstonderdeel bij de
eigen werkgever verloopt nogal eens sfroef. Dit vanwege de verkokering binnen de
grote werkgevers.

De direct leidinggevenden zijn hier ook verantwoordelijk voor. Een merendeel van
de werkgevers in de sector Rijk biedt hun werknemers op de kosten van de werkge-
ver aanvullende retntegratiebevorderende maatregelen aan zoals psychologische
ondersteuning, frsiotherapie, revalidatiehaining, rugschool, wachtldstbemiddeling,
heroriëntatie en outplacement. Niet altijd is echter bij de leidinggevenden bekend dat
dergelijke interventies op kosten van de werkgever in kunnen worden gezet en/of
duren de procedures lang voordat daar toestemming voor is.
Vrij veel werkgevers hebben eigen bedrijfsmaatschappehJk werkenden in dienst die
langdurig zieken enlof werknemers met psychosociale problemen ondersteunen.
Enkele werkgevers wenden hun eigen mobiliteitsadviesbureaus aan om op zoek te
gaan naar vervangende functies voor langdurig zieken die niet meer naar de eigen
functie kunnen terugkeren.
Onduidelijk is of er bij de Rijkswerkgevers voldoende prikkels zijn voor leidingge-
venden om arbeidsgehandicapten en langdtrig zieken als gedeeltelijk arbeidsge-
schikt te werk te stellen. Enkele leidinggevenden zeiden ons dat het voor hen het
meest gunstig was als een langdurigàeke geheel herstelde of geheel uitviel, want
als de medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt zou worden verklaard, dan zouden
de volledige salariskosten nog steeds ten laste van hun onderdeel komen.
De werkgevers in de sector Rijk maken - onder meer vailvege bovenstaande rede-
nen en de administatieve rompslomp - weinig tot zeer weinig gebruik van REA-
subsidies om de terugkeer van langdurig zieken en de indienstname van arbeidsge-
handicapten van buiten te bevorderen. In het algemeen voert geen van de werkge-
vers een actief beleid om arbeidsgehandicapten van buiten in dienst te nemen.

4.4 Registratie en monitoring van (effecten van) arbo-, verzuim- en
reihtegratiebeleid

Registratie van het beleid
Wat befreft het arbobeleid stellen meerdere werkgevers arbojaarplannen op. Bij niet
veel werkgevers worden deze arbojaarplannen echter gebruikt om te bepalen welke



TNO-rapport

2520124h4597

van de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.

Volgens onze informatie houdt geen van de werkgevers in de sector Rijk bij hoe het

verzuimbeleid wordt uitgevoerd in de zin van waar vinden de ziel«neldingen plaats,

hoeveel verzuimgesprekken voeren de direct leidinggevenden, hoeveel personen

worden besproken in het sociaal-medisch team etc. De arbodiensten geven periodiek
wel aan welke activiteiten zij hebben verricht in het kader van de verzuimbegelei-
ding (bijvoorbeeld aangegeven wordt hoeveel spreekuurcontacten er in het afgelo-
pen jaar zijn geweest).

De regishatie van het aantal verzonden voorlopige en deÍinitieve reïntegratieplannen
naar het USZO geeft een indicatie van het aantal personen waarvoor reïntegratie-

inspanningen moeten worden verricht. De inhoud van de rerntegratieplannen biedt
zicht op de voorgenomen activiteiten op dit gebied. Ons is echter niet bekend ge-

worden dat de werkgevers in de Rulsdienst bijhouden welke activiteiten uit deze

plannen zijn voorgenomen en daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het voorstel om een

reihtegratieverslag verplicht te stellen geeft een betere basis om na te gaan welke

activiteiten in het eerste ziekÍejaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd ter bevordering van

de terugkeer van de langdurig zieke werknemer. Op basis hiervan zouden de werk-
gevers kunnen monitoren welke inspanningen worden ondernomen en welke hiervan
het meeste effectief zijn.

B es chikb aarhe id van ge gevens

De beschikbaarheid van gegevens levert het volgende beeld op. Over de personeels-

opbouw blijken de meeste basale gegevens, bijvoorbeeld sexe, leeftijd en deeltijders

door wijwel alle werkgevers te zijn geleverd. Het opmerkelijke is eigenlijk dat niet
alle gewaagde gegevens door alle werkgevers zijn aangeleverd, gezien het standaard

karalÍer van deze gegevens. Over het decentrale niveau is in het algemeen bij min-
der werkgevers informatie voorhanden dan over het centrale niveau.

Alleen de verzuimfrequentie en het veranimpercentage incl. langer dan één jaar en

excl. zwangerschap blijkt door alle werkgevers te kunnen worden aangeleverd. Fei-

telryk is dit verzuimpercentage over 1999 maar door deÉien van de vijftien werkge-

vers aangeleverd. De Belastingdienst kon dit niet vanwege een verandering in het

registratiesysteem en het cijfer van WVS is via het CBS betrolJcen. Een aantal ver-

zuimkenmerken, zoals verzuim naar diagnose, einde wachttijd en informatie over

reihtegratieplannen is slechts bij een minderheid van de werkgevers voorhanden.

Datgene wat centraal bekend is aan cijfers is doorgaans ook op decentraal niveau

bekend.

Arbeidsongeschiktheidsgegevens zijn over het algemeen in geringe mate voorhan-

den. Relatief het vaalcst konden de werkgevers in de sector Rijk de WAO-instroom
(6 werkgevers), het aantal arbeidsgehandicapten in personeelsbestand (9 werkge-

vers) en de instroom van arbeidsgehandicapten van buiten (6 werkgevers) aanleve-

ren.

Er zijn een beperkt aantal vergelijkbare gegevens aangeleverd op het vlak van per-

sonele inzet en budgetten t.b.v. het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. De meeste

werkgevers geven aan speciale functionarissen te hebben, die zich bezighouden met

het ontwikkelen van beleid en de implementatie daarvan op deze beleidsterreinen.
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Gemiddeld geven de meeste werkgevers tussen de fl. 240 en fl. 400 per werknemer
uit aan kosten voor het arbodienstcontract.

4.5 Succesvollemaatregelen('bestpractices')

De werkgevers in de sector Rijk beschilJ<en niet over harde gegevens over welke
maatregelen succesvol zijn. Zoals ook al hierboven aangegeven is er binnen de sec-
tor nauwelijks aandacht voor de monitoring van arbo-, verzuim-, en reïhte-
gratiebeleid. Ook evaluatie van dit beleid vindt bijna niet plaats. De uitspraken van
de geïnterviewden zijn dus alle slechts op hun eigen indrukJ<en gebaseerd en moeten

- zoals zij ookzelf zeggen - met de nodige slagen om de arm worden genomen.
Desondanks menen onze informanten dat over het algemeen het arbo-, verzuim- en
reïhtegratiebeleid als voldoende moet worden beoordeeld. Men is het meest positief
over het arbobeleid, dat geeft men een 6,9 gemiddeld als rapportcijfer, vervolgens
over het verzuimbeleid dat een 6,5 krijgÍ en een 6,4 voor het reïntegratiebeleid. Veel
geïhterviewden zeggen dat het met name op het gebied van implementatie en de
uitvoering van het beleid nogal eens schort.

De volgende maakegelen hebben de geihterviewden bij de verschillende werkgevers
in de sector Rijk genoemd als voorbeelden van een succesvolle aanpak om het ver-
zuim terug te dringen:
. een goede infra- en besluitvormingstuctuur om knelpunten op het gebied van

de arbeidsomstandigheden te signaleren en aan te pakl<en;
. coÍrmunicatie met behulp van inter- en intranet;
. spreekuur van bedrijfsarts op locatie (o.a. bij WOM);
o grondige aanpak van de fusische arbeidsomstandigheden: lawaai, huisvesting,

klimaat;
o RSl-aanpak van het Ministerie vanBZK;
o werkdruliproject van het Ministerie van LNV: van werkdruk naar werkplezier;
. een belangrijke rol voor het bedrijfsmaatschappelijk werk;
o verzuimbeleid van het RIVM van het Ministerie van VIVS;
o competentiemanagement bij LNV;
. een talentenpool voor (potentiële) managers bij SZW;
. loopbaanadviescenha (o.a. bij VROM);
o veranimcoördinatoren en casemanagers voor reintegratie bij de Belastingdienst.
o aanvullende reïntegratiebevorderende maatregelen zoals kortdurende psycho-

therapie, ff siotherapie, wachtlij stbemiddeling e. d. ;
. preventieve functioneringsgesprekÍ<en;
o frequente verzuimgespreliJcen;
o sociaal-medische teams die ook het beleid evalueren.

Deze 'best practices' kunnen als voorbeeld dienen voor de andere werkgevers in de
sector Rt1k. fitel leert het door ons gehanteerde uitgangspunt (effectiviteit van een
maatregel : kwaliteit van de maatregel x kwaliteit van het proces) dat deze maatre-
gelen niet klakkeloos moet worden overgenomen. Ook deze maatregelen zullen
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vermoedelijk moeten worden aangepast. Een maatregel - of een samenhangend pak-
ket van maatregelen - zal waarschijnlijk altijd maatwerk moeten zijn, in die zin dat
goed aangesloten moet worden op de context in de betreffende organisatie.

4.6 Gewenste verbeteringen in het arbo-, verzuim- en reintegratie-
beleid

De geïnterviewden binnen de sector Rijk zijn verschillende wagen voorgelegd waar-
in zij konden aangeven welke verbeteringen in het beleid zij succesvol enlof wense-

lijk achten. De conclusies over de gewenste verbeteringen vertonen geen grote ver-
schillen tussen de werkgevers: de verschillen tussen organisatie-onderdelen bij een

werkgever zijn in een aantal gevallen groter dan de verschillen tussen de werkge-

vers. De belangrijkste, potentiële succesfactoren en de gewenste maatregelen zoals

benoemd door de respondenten zijn hieronder samengevat:
o Veranderingen in de stijl van leidinggeven.

Toelichting: Meer coachend, met expliciete aandacht voor verzuimbegeleiding.
o Monitoring en registratie van kerngegevens.

Toelichting: Zoals uitgesplitste verzuimcijfers, R[&E-resultaten, WAO-cijfers,
REA voorzieningen, kosten en baten van verzuim en reihtegratie. Er is ook be-

hoefte aan meer inzicht in werkgerelateerd verzuim en verzuim bij specifieke
groepen werknemers.

o De ontwikkeling en uitvoering van - systematisch - reïhtegratiebeleid.
Toelichting: Om het ad hoc karakter van reïntegratie-inspanningen te doorbre-

ken en om optimaal werkaanpassingen en herplaatsingen te kunnen realiseren.

Gedacht kan worden aan het benoemen van speciale reïhtegratiebegeleiders.
o Het investeren in een betere samenwerking tussen P&O, leidinggevenden en

arbo-professionals.

Toelichting: Er is vooral behoefte aan korte lijnen en aan een actief SMT dat

ook over beleid uitspraken doet.
r Meer ruimte voor deskundigheidsbevordering van P&O-functionarissen en

arbo-professionals.

Toelichting: Het gaat daarbij niet alleen om bevordering van kennis, maar ook
om het vergroten van vaardigheden.

o Ruimte voor preventieve activiteiten en voorbeeldprojecten.

Toelichting: Gedacht kan worden aan projecten rondom werkdruk, voorlichting
over geslaagde preventie-activiteiten, voorlichting over beoogde reorganisaties,

het aanleggen van een databank met Best Practices en vaardigheidstrainingen
voor leidinggevenden.

4,7 Noodzakelijke voorwaarden voor effectief arbo-, verzuim-' en

reihtegratiebeleid

De aanbevelingen voor beleidsverbetering betreffen vooral maatregelen die de

werkgevers - al dan niet in sectorverband - kunnen keffen. Deze maakegelen zijn
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vooral inhoudelijk geformuleerd. Maar of zij ook zullen slagen hangt in grote mate
af van de uitvoering en van de wijze waarop de organisatie ermee omgaat. Als we
kijken naar factoren die het mogelijk maken dat de voorgestelde maatregelen ook tot
de gewenste effecten leiden, dan zal met name moeten worden gekeken naar de con-
text van de organisatie en naar het proces van in- en uitvoering van de maatregelen.
De geihterviewden is gevraagd naar de noodzakelijk voorwaarden voor effectief
arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid. Ook hierover was men eensgezind.

De belangrijkste voorwaarden voor effectief arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid:
o expliciet, systematisch beleid op papier;
o beschikken over adequate stuurinformatie;
o commitment en betrolkenheid van alle actoren in de organisatie;
o continue en persoonlijke communicatie over beleid;
o alle geledingen kunnen aanspreken/afrekenen op hun verantwoordehjkheid;
o voldoende middelen en instrumenten;
o daadkacht: zo snel mogelijk interveniëren;
o waardering voor werknemers;
. samenwerking en duidelijlÍreid over taken.

Er is de respondenten ook gewaagd om valkuilen aan te geven die succesfactoren
voor effectief beleid in de weg kunnen staan. Deze valkuilen, die eveneens in de
context van de organisatie liggen, staan in de meeste gevallen haaks op de noodza-
kelijke voorwaarden. De belangrijkste valkuilen liggen in de cultuur van de organi-
satie en beheffen onder andere de verkokering van de organisatie-onderdelen, het
ontbreken van transparantie over taakverdeling en het ontbreken van een aanspreek-
cultuur. Andere valkuilen hebben te maken met het ontbreken van interesse, ambi-
ties, cijfers of middelen voor arbo-, verzuim of reihtegratiebeleid. Bry het realiseren
van de noodzakelijke voorwaarden voor effectief beleid kunnen de werkgevers bij
het Rijk dus rekenen op een aantal hardnektige valkuilen. Deze valkuilen zijn echter
niet onoverkoombaar: door er bewust rekening mee te houden of door deze creatief
te omzeilen kunnen werkgevers tal van voorwaarden alsnog realiseren om hun be-
leid effectiever te maken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het investeren in een
nieuwe stijl van leidinggeven: hiermee wordt niet alleen de directe verzuim-
begeleiding verbetert, maar ook de cultuur van de organisatie zal hierdoor op termijn
veranderen.

4.8 Het oordeel van TNO Arbeid

Niet alleen de respondenten is gewaagd om rapportcijfers te geen: ook de betrokken
TNO onderzoekers hebben punten toegekend aan het beleid bij de werkgevers die zij
hebben onderzocht. Uiteraard betreft het zeer indicatieve cijfers. Behalve dit voor-
behoud, moet vermeld worden dat de toegekende cijfers voor de werkgever in het
geheel gelden. De cijfers zeggennog niet veel over de resultaten bij de afzonderlijke
organisatieonderdelen, terwijl deze sterk uiteen kunnen lopen.
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Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksvragen weergeven in een makix (ta-
bel 4.1). Per werkgever wordt aangegeven wat naar de mening van TNO Arbeid de

emst is van de problematiek aan de hand van de verstrekte kerngegevens is, hoe de
inzet van maatregelen tot nu toe is, in welke mate de getroffen maahegelen succes-
vol zijn en hóe giroot de behoefte aan aanvullende maatregelen is. Voor de beoorde-
ling van deze aspecten wordt gebruik gemaakt van een S-puntsschaal, waarbij een 1

staat voor zeer slecht/weinig/hard nodig hebben, en een 5 voor zeer goed/veeUniets
nodig hebben. De toegekende cijfers worden niet onderling getil/ogell, zo telt een 2
voor de ernst van de problematiek even zwaar als een 2voor behoeften aan maate-
gelen. Voor een deel hangt de hoogte van de score uiteraard af van de ontwikkeling
in de (verzuim)cijfers en de ene werkgever wordt nu eenmaal met meer problemen
geconfronteerd dan de ander, maar het belangrijkste dat het cijfer aangeeft is het
resultaat van de beleidsinspanningen. Er wordt een totaalcijfer gegeven, zodatduide-
lijk is hoe werkgevers het op hoofcllijnen ten opzichte van elkaar doen.

Wat opvalt is dat - naar de mening van de onderzoekers - geen werkgevers uiterma-
te goed of slecht scoren: er worden geen l-en of 5-en toegekend. De onderlinge
verschillen zijn dan ook niet bijzonder groot. Wel is het duidelijk dat er een tweetal
koplopers is: BZK scoort het best, met daarachterEZ.WatBZKbefeft, is het hoge
aandeel WAO'ers dat in het verleden bij BK- is ingestroomd, niet zvtàar meegere-
kend in het voordeel over de ernst van de situatie. Zwaarder is de huidige geringe
instroom en het lage ziekte verzuimpercentage geteld. Ook redelijk goed is de score
van de Algemene Rekenkamer, Financiën en Rijkswaterstaat. Wellicht dat de andere
werkgevers (individueel of op sectorniveau) met name van deze werkgevers kunnen
leren: de portretten geven hiertoe reeds een aartzet, maar het uitwisselen van ewa-
ringsdeskundigheid door een kijkje in de keuken te nemen, kan daar veel aan toe-
voegen. Werkgevers die volgens de onderzoekers bij de gemiddelde werkgevers
achterblijven zijn de Raad van State (die met 2,25 het minst scoort), Justitie, OCV/
en SZïV. Zeker gezien de emst van de problematiek worden deze werkgevers aange-

raden het beleid sterk te verbeteren. In de porfetten in deel 2 worden hiertoe reeds
enkele aanbevelingen gedaan.

Geconcludeerd mag worden dat er bij alle werkgevers verbeteringen in het beleid
mogelijk njn, maar ook dat men over het algemeen al redelijk veel inspanningen
heeft geleverd om het beleid in te wllen. Hoe verschillend ook de problematiek of
het succes van de inspanningen: de meeste werkgevers hebben tal van maategelen
geïmplementeerd die ook in veel gevallen redelijk succesvol zijn.
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Tabel 4.1: Evaluatiescores op ernst van en maatregelen t.a.v. arbo, yerzuim en reïnte-

lllaam werkgever Ernst yan de

arbo., verzuim.

en reihtegratie.
problematiek

Mate waarin BehoeÍte aan TotaalcijÍer
maatregelen aanyutlende

succesuol zijn maatregelenl

lnzet van maat.

regelen tot nu

too

Alg. Bekenkamer

Raad van State 2

AZ2
B-zt( IBZ4
EZ4
Fin 2

Belastingdienst 3

3 4 3,25
3 2 2,25
3 3 2,75

"4 4' '!,ï!
3 2 2,75

4 3 3,25

3

2

3

4
2

3
4

3

3

4

3

3

3

Justitie

LNV

0cw
szw
v&t'v

2

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

2

2

3

2

2

3

2,75
2.5

3

2,5

2,5

3
BijkswateÍstaat334Sl,zi
vlÏs34323
VR0M343ZI
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4.9 Aanbevelingen

In het kader van de Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen van het Mi-
nisterie van Sociale 7-aken en ïVerkgelegenheid is voor de rijLrsoverheid en de politie
de komende jaren in totaal bijna 90 miljoen gulden extra beschikbaar voor preventie,
verbetering van verzuimbegeleiding en woegtijdige reïntegratie. In oktober 1999 is
met de rijksoverheid afgesproken binnen een jaar een taakstellend arboconvenant te
realiseren gericht op de vermindering van werkdruk. Aanvullend op deze afspraken
over preventie, zijn afspraken gemaakÍ over de verbetering van de verzuimbegele!
ding in het eerste ziektejaar door verbetering van ziekteverzuimregistatie, een ver-
betering van de contracten met arbodiensten, verbetering van de individuele gevals-
behandeling en de versterking van het casemanagement. Daamaast zijn er afspraken
gemaakt over een vermindering van het volume WAO door het bevorderen van de
indiensttreding van WAO'ers.
Ook wij bevelen deze maatregelen aan. Maar met de maatregelen die ook in het
kader van de arboconvenanten uit zouden worden gewerlÍ (daadwerkelijke aanpak
werkdruk, verbetering verzuimbegeleiding, etc.) is men er echter nog niet. vele
maakegelen zijn aan te raden om in te voeren bij de werkgevers van de sector Rijk.
Voor de aanbevelingen per werkgever verwijzen we de lezernaar de werkgeverspor-
tretten in deel 2. Hieronder volgen de aanbevelingen die naar het oordeel van TNO
Arbeid voor de meeste werkgevers gelden en die deel gebaseerd zijn op de gewenste
verbeteringen die de respondenten naar voren hebben gebracht.
Allereerst worden de aanbevelingen genoemd die op sectorniveau zouden kunnen
worden aangepakt. Daarna volgt een overzicht van aanbevelingen voor de afzonder-
lijke werkgevers gelden. Dit heeft als gevolg dat veel onderwerpen twee keer aan de
orde komen: ten eerste als zaak die in onze ogen opgepakt zou moeten worden door
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de sector en ten tweede als taak voor de afzonderlijke werkgevers binnen de sector

Rijk.

Aanbevelingen op sectorniveau
1. Het bevorderen van de borging van de uitvoering van het arbo-, verzuim- en

reïhtegratiebeleid is zeer noodzakelijk. De verschillende werkgevers hebben
een grote behoefte aan systematielq evaluatie en feedback op hun beleid. Dit
kan op sectorniveau worden gefaciliteerd door verschillende systematische
aanpakken te vergelijken, hier voorlichting over te geven en door wellicht
proefprojecten op te zetten bij verschillende werkgevers. Voor de borging
van de uitvoering van het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid is het nood-
zakelijk dat de werkgevers aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat er

hierbij om dat werkgevers en de verschillende onderdelen bij deze werkge-
vers:

o zicht hebben op de resultaten van het eigen arbo-, veranim- en reïn-
tegratiebeleid;

o zicht hebben op de activiteiten die leidinggevenden en anderen in
dit kader ondernemen;

o duidelUk de verantwoordelijlàeden, rollen en taken van ieder bij de

aanpak van verzuim formuleren en onderdeel maken van de functie-
beschrijvingen en beleidsplannen;

. ervoor zorgen dat de betrokkenen (direct leidinggevenden, naast ho-
gere leidinggevenden, directies, personeelsfunctionarissen, bedrij fs-
artsen etc.) elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkÍreden en el-
kaar hieraan houden;

. op een beleid.sgerichte wijze gebruik maken van het sociaal-medisch
team zodat dit meer inhoudt dan individuele gevalsbesprekingen;

. leidinggevenden 'incentives' laten verdienen als zij op een goede

wijze preventie en begeleiding bij verzuim en reïntegratie oppak-
ken;

o de borging van het arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid een plaats

geven in het algehele kwaliteitszorgsysteem.
2. Niet alleen dient de verzuimregistatie te worden verbeterd, maar ook de re-

gistratie en monitoring van arbeidsongeschiktheidgegevens en inzet van ar-
beidsgehandicapten. Ook bij de respondenten is de behoefte aan registratie
en monitoring evident. Voor de gehele sector kan deze registratie worden
gestimuleerd door de ontwikkeling van kengetallen en het faciliteren van
kennisuitwisseling (bijvoorbeeld over geschikte software hieromtrent).

3. Er is behoefte aan inzicht welke diensten men het beste van de arbodienst
kan betekken. Sommige werkgevers staan voor de keuze van een nieuw
confract of een nieuwe arbodienst. Bovendien is gewenst dat een protocol
wordt opgesteld met betrekking tot informatie- en dossiersoverdracht bij de

overgang van de oude naar een nieuwe arbodienst. Hier kan men op sector-

niveau in worden ondersteund.

4. Er is onvoldoende bekend over de mogelijl*reden van de wet REA. De in-
druk bestaat dat de REA-vergoedingen te weinig worden ingezet. Dit zou
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ten dele ook samenhangen met de (verwachte) administratieve rompslomp
en trage toekenningsduur en het onvermogen bij sommige werkgevers om
de REA-gelden decenfiaal toe te delen. Niet alleen lijkt daarom voorlichting
hierover op sectorniveau gewenst, maar ook een onderzoek naar de admini-
stratieve afirikkeling van de REA-gelden brj de werkgevers in de sector
RUK.

5. uit de gegevens van het uszo bhjkt dat een grote groep wAo-ers niet te
herleiden valt tot een werkgever uit de sector Rijk. Nader onderzoek naar
deze groep is noodzakelijk om tot een schoning van de WAO-gegevens per
werkgever te komen. Daarnaast is het noodzakelijk om inzicht te hebben in
de inshoom in de WAO over de afgelopen vijfjaar, teneinde het mogelijk te
maken de Pemba-premie aan de afzonderlijke werkgevers te kunnen toede-
len. In het verlengde hiervan achten wij het gewenst dat er ook op dienston-
derdeelniveau meer prikkels komen in de WAO-systematiek. Dit betekent
enerzijds dat de Pemba-premie ten laste zou moeten komen van de dienst-
onderdelen en anderzijds dat de V/AO-vergoedingen in de periode na intre-
de en voor ontslag van een'WAO'er ten gtrnste komen van de beheffende
dienstonderdelen.

6. In het algemeen geldt dat de werkgevers weinig inzicht hebben in de kosten
en baten van maatregelen op het gebied van arbo, verzuim en reihtegratie.
Vanuit de sector kan worden gefaciliteerd dat kengetallen op dit gebied
worden ontwilJ<eld.

7. De inbreng van USZO wordt door veel werkgevers als problematisch ge-
zien. zou is er de wens dat een usZo-vertegenwoordiger bij de sMT's be-
trokken worden. Door daar op sectorniveau afspraken over te maken en
eventueel gelden voor beschikJ<ing te stellen kan de inbreng van USZO sterk
verbeteren.

8. Een databank van "best practices" aanleggen: vele werkgevers geven aan
behoefte te hebben aan voorbeelden van goede en effectieve arbo-, verzuim-
en reïntegratiemaafr egelen.

9. Opvallend is dat het ziekteverzuim in de lagere functiegroepen en onder
wouwen behoorlijk aan de hoge kant is. onderzoek is gewenst om uit te
zoeken welke maatregelen voor deze specifieke groepen noodzakelijk zijn
om het verzuim terug te dringen.

Aanbevelingen yoor de afzonderlijke werkgevers
10. Stimuleren van "goed werkgeverschap". Dit is uiteraard een zaak die voor-

namelijk door de werkgevers dient te worden opgepakt. De werkgevers zou-
den hierbij gebruik kunnen maken van een methode voor optimale inzet-
baarheid van medewerkers. Een voorbeeld van een dergelijke methode is
ontwikl<eld door organisatie-adviesbureau Berenschot in opdracht van de
Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCS) en opgezet voor leidingge-
venden die medewerkers productief, gezond en gemotiveerd hun werk wil-
len laten doen. De methode is vooral gericht op medewerkers in een werksi-
tuatie waarin de balans tussen belasting en belastbaarheid onvoldoende
aanwezig is.
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1 1. Structureel P-beleid voeren op decentraal niveau; leidinggevenden zijn wel
verantwoordelijk maar dienen goed ondersteund te worden. Bovendien blij-
ken problemen op het gebied van de werksfeer, het welzijn en de arbeids-
verhoudingen vaak in verband te worden gebracht met ziekteverzuim. Re-
den te over om het personeelsbeleid te verbeteren. Ook het meten van de

werkbeleving op eenvoudige wijze qr deze te verbeteren op korte en lange
termijn, kan hierbij een goede bijdrage vormen.

12. Communicatie verbeteren tussen de leidinggevenden en hun medewerkers,
tussen de top van de organisatie en de uitvoerenden en tussen de verschil-
lende onderdelen bij een werkgever.

13. Werkdruk is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd verzuim: dit moet
echter ook daadwerkelijk preventief worden aangepakt: tot nu toe is vooral
veel gedaan aan diagnose en voorlichting en nog (te) weinig gedaan aan

daadwerkelijke vermindering van de werkdruk door de bron aan te pakken.

14. Leidinggevenden trainen in coachen, verzuimgesprekken, functionerings- en

loopbaangespre*í<en voeren.

15. Deskundigheidsbevordering van P&O-functionarissen en arbodeskundigen.
I 6. Reihtegratiebeleid ontwikkelen.
17. Leidinggevenden belonen en afrekenen op hun uitvoering van preventie-,

verzuim- en reihtegratiebeleid.
18. Regishatie en monitoring van stuurinformatie.
19. Goede informatie over verzuim, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid niet

alleen regelmatig beschikbaar stellen, maar ook laten bespreken.
20. Reïntegratie- en mobiliteitsmedewerkers aanstellen.
21. Mobiliteitsadviescentra gratis inzetten in het geval van reïntegratie.
22. Sneller en meer tweedelijnsarbozorg inzetten door hiervoor eenvoudiger

procedure op te zetten.

23. Samenwerking tussen leidinggevenden, P & O en arboprofessionals facilite-
ren en intensiveren.

24. Waarborgen uitvoering beleid: voldoende instrumenten maar ook toepassing
bewaken.

25. V/Ao-lasten decentraal toedelen, nu geen prikkel om medewerkers (gedeel-

tehjk) terug te laten komen.

26. REA-vergoedingen sneller uitkeren en decenhaal toedelen.
27. SMT niet alleen richten op individuele gevalsbespreking van langdurig zie-

ken, maar ook kort frequent verzuim bespreken en het doorhe}rken van erva-
ringen van individuele casuïstiek naar collectiefen naar preventie- en reïn-
tegratiebeleid.

28, Management en medewerkers leren omgaan met veranderingen en reor-
ganisaties.
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Bijlage I: Kernvragenlijst
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lntroductie

Werkgever:

Organisatie-onderdelen :

Onderstaande gegevens worden opgewaagd in het kader van een onderzoek van TNO Arbeid naar
het preventie-, ziekeverntim- en reihtegratiebeleid in de sector §k. Mede op basis van dit onder-
zoek z,al een convenant preventie en reintegratie op rijksniveau worden vastgesteld. Dit convenant
zal de concrete plannen van aanpak van de rijkswerkgevers weergeven om het ziekteverzuim en de
arbeidsongeschiktheid terug te dringen.
Voor dit onderzoek zullen naast het analyseren van deze cijfers, interviews worden gehouden met
leden van het management, direct leidinggevenden, staffunctionarissen en ORleden.

De gegevens worden opgewaagd voor de totale organisatie én per organisatie-onderdeel. In de
begeleidende brief kunt u lezen over welke organisatie-onderdelen in uw organisatie wij informatie
willen hebben. Dit wagen wij om nauwkeurig in kaart te brengen wat de stand van zaken en de
ontwilrkelingen zijn ten aanzien van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reihtegratie per
werkgever in de sector Rijk (omvang verzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie, herplaatsing bij
eigen werkgever, WAO-instroom, aandeel arbeidsgehandicapten in de zin van Wet REe). bok
worden gegevens ge'uraagd over de samenstelling van het personeelsbestand omdat deze van
invloed kan zijn op de omvang van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt u
verzocht gegevens te leveren over de personele inzet en kosten voor P&O en preventie,
ziekeverzuimbeheersing en reïhtegratie omdat deze een indicatie vorÍnen van de intensiteit van de
getroffen maafregelen. Tenslotte worden gegevens gewaagd over de wijze van gegevens-
verzameling en de behoefte van uw organisatie aan gegevens voor het voeren van een goed arbo-,
verzuim- en reïntegratiebeleid.

Wij realiseren ons dat wl zeer veel gegevens van u vragen en dat waarschijnldk niet alle gegevens
beschikbaar zijn. rWilt u, als de gewaagde gegevens noch op centraal niveau noch op decentraal
niveau in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, dit expliciet aangeven in de tabellen door NCDB
(niet cenftaal én decenhaal beschikbaar) in te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet op centraal
niveau, maar wel op decenkaal niveau in geaggregeerde vorm aanwezig zijn, wordt u verzocht dit
in de tabellen weer te geven met DB (decentuaal beschikbaar). Als u echter zonder al te veel moeite
deze decenhaa'l aanwezige gegevens op kunt wagen, dan willen wij u verzoeken deze gegevens
wel in te vullen. Wat beheft de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens, vragen wij u alleen
die gegevens Ítreer te geven die een foutenmarge hebben van minder dan 50À en anders in te vullen
dat de geuaagde gegevens niet beschikbaar zijn. Sommige gegevens kunnen wellicht alleen de
arbodienst of de USZO leveren. V/ilt u indien het gegevens van de arbodienst betreft, deze
gegevens bij hen opwagen. De USZO hoeft u niet zelf te benaderen. Wij zullen ook apart de USZO
om de betreffende gegevens verzoeken, maar wij willen van u graag horen of u toch eigen
gegevens heeft doordat u ook een eigen registratie bijhoudt.
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U wordt wieirdelijk vepooht de gegevens op bijgaand formulier in te vullen en te retourneren vóór
29 septenrber aanstaande aan TNO Arbeid, Mw. dr. Tinka van Vuuren, Postbus 718, 2130 AS
Iloofddorp. De gegevens worden vertrourrelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt
voor dit onderzoek Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellennaar Tinka van Vuuren of Frans
Vmboon, tel.023 -5549 499.
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Gegevens over gebruikte registratiesystemen

L Met welke personeelsadminisfiatiesysteem en verzuimadministratiesysteem werkt uw
organisatie?

personeelsadminishatiesysteem is

verzuimadministratiesysteem is...........

2. Worden er over de volgende zaken een regishatie van gegevens in uw organisatie bijgehouden
(dit kan eventueel ook op een spreadsheet zijn)?

Cliëntvolgsysteem t.b.v. reihtegratie
REA-registratie
Kwaliteitsregistratie dienstverlening Arbodienst
Monitoring arbobeleid
Monitoring verzuimbeleid
Monitoring reihtegratiebeleid
Anders, namelijk

Ja
tr
tr
tr
tr
tr
tr
D

Nee
tr
tr
B
tr
tr
tr
tr

3. Welke registratiesystemen omtrent arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid vindt uw organisatie
beslist noodzakelijk om over te beschikken voor het voeren van een goed arbo-, verzuim- en
rerntegratiebeleid?
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Algemene gegevens per 31 december 1999

Omvang en samenstelling van het personeel

4. Hoeveel mannelijke en wouwelijke personeelsleden zijn er in dienst per 31 december 1999 per
organisatie-onderdeel en in totaal (met personeelsbestand bedoelen we het totaal aantal
medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling, exclusief evt. uitzendkrachten, stagiaires
etc)?

86

Onderdeel Aantal
mannen

Aantal
vrouwen

Totaal aantal
medewerkere

Mannen in
fte's

Vrouwen in
fte's

Totaal
aantal fte's

Totaal
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5. Wat is het aantal deeltijders, aantal medewerkers met een trydeh3ke aanstelling en met een vaste
aanstelling per 3 1 december I 999 in totaal en per organisatie-onderdeel?

Onderdeel Aantal deeltijders
(< 36 uur)

Aantal medewerkers
met een tijdelijke

aanstellins

Aantal medewerkers
met een vaste

aanstellins

Totaal



TNO-rapport

2520124h4597

88

6. Hoeveel medewerkers zijn in 1999 in-, door- en uitgestroomd bij de verschillende organisatie-
onderdelen en in totaal in uw organisatie? Onder doorshoom wordt verstaan functiewisselingen
tussen organisatie-onderdelen van uw organisatie.

Onderdeel Aantal medewerkers
dat is insestroomd

Aantal medewerkers
dat is doorsestroomd

Aantal medewerkers
dat is uitsestroomd

Totaal
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7. Kunt u hieronder aangeven hoeveel mannelijke en vrou\4/elijke medewerkers er in welke
leeftijdscategorie vallen per organisatie-onderdeel en in totaal per 31 december 1999?

Onderdeel ioneer dan 25 25-34 ieer 35-34 iaar 45-54 iaar 55-59 iaar 60-64 iaar
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mennen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Yrouwen

Totaa!
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8. Wat is de gemiddelde leeftijd bij uw organisatie per 31 december 1999 per organisatie-
onderdeel en in totaal?

Onderdeel Gemiddelde leeftiid

Totaa!
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9. Kunt u hieronder aangeven hoeveel mannelijke en wou\rr'elijke medewerkers in welke
salarisklasse vallen per organisatie-onderdeel en in totaal per 3 1 december 1999?

Onderdeel Schaal 1-4 Schaal 5-10 Schaal 11 en hoser
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Totaa!
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10. Wat is omvang van de totale loonsom en naar rato van het totaal fte's per organisatie-onderdeel
en in totaal (totale personele kosten)?

Onderdeel Loonsom Loonsom/totaal aantal fte's

Totaa!

92
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Personele inzet, besluitvorming en budgetten rond preventie,
venuim en reïntegratie

11. Hoeveel medewerkers uitgednrlrt in fulltime equivalenten werden per 31 december 1999
ingezet op P&O gebied? (ook medewerkers naar rato meenemen die deels belast zijn met
P&O- taken)

centaal.

decentraal:

Onderdeel Aantal fte's

Totaal
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12. Heeft uw organisatie functionarissen in dienst die speciaal belast zijn met de ontwilJ<eling en
uitvoering van arbo-, verzuim- en reihtegratiebeleid (bijv. arbocoördinator; veiligheidskundige;
beleidsmedewerker; casemanager, d.w.z. persoon speciaal belast met reïntegratie)?
o Ja, centraal
o Ja, alleen decentraal
o Ja, zowel centraal als decentraal
o Nee

13. Zo ja, welke en hoeveel (in fte's) van deze functionarissen had de organisatie cenhaal en
decentraal in dienst per 31 december 1999?

cenhaal....
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decentraal:

Onderdeel Tvne functionaris(sen) Aantal fte's

Totaal
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14. Kent u\il organisatie aparte besluitvormingsorganen enlof besluitvormingstructuren gericht op
de ontwikkeling en uitvoering van arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (bijvoorbeeld VGW-
commissies, Sociaal-Medisch Teams, Arboplatforms etc.)?
oja
o nee

15. Zo ja, welke van dergelijke organen en/of struchren kende de organisatie centraal en
decentraal per 31 december 1999?
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decentraal:

Onderdeel Type besluitvorminssorsaan en/of structuren

Totaal
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17 . Wat waren in 1999 de gemiddelde kosten per werknemer voor inspanningen door de arbodienst
(kosten arbocontïact), de gemiddelde kosten per werknemer voor verbeteringen van de
arbeidsomstandigheden en de gemiddelde kosten per werknemers voor tweedelijns-arbozorg
(fusiotherapie, psychotherapie, wachtlijstbemiddeling, etc.) per organisatie-onderdeel en in
totaal?

Onderdeel Kosten arbodienst per
werknemer

Kosten verbeteringen
arbeidsomstandigheden

oer werknemer

Kosten tweedelijns
arbozorg per
werknemer

Totaal
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16. Wat waren in L999 de gemiddelde personele kosten, anders dan loonkosten per werknemer
voor investeringen in personeelsbeleid (incl. scholingskosten, excl. arbo-, verzuim- en
reïhtegratiekosten) per organisatie-onderdeel en in totaal?

Onderdeel Personele kosten Der werknemer

Totaal

98
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Verzuim- en arbeidsongeschiktheidgegevens per jaar
over 1997, í998, í999

Wilt u, voordat u hieronder de verzuimgegevens over de jaren 1997 , 1998 en 1999 invult, hier
eerst aangeven op welke wijze het ziekteverzuim in uw organisatie wordt geregisheerd:

18. V/ordt brj de registratie van verzuim uitgegaan van werkdagen of kalenderdagen?

19. V/ordt er rekening gehouden met de deeltijdfactor?

20. Wordt gedeelteldk zieMrersteld geregishe er d Zo ja, hoe?

21. Tot warureer loopt de ziekteperiode (datum herstelmelding)? Tot op de eerste dag dat
daadwerkelijk wordt gewerkt of eerder?

22. Wat staat er bij de berekening van het verzuimpercentage in de noemer? Het totaal aantal
personeelsleden ofhet totaal aantal fte's?
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Venuimgegevens

23.Wat is het verzuimpercentage van de organisatie-onderdelen en van uw organisatie in totaal
(excl. zielÍe langer dan een jaar; incl. en excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof en incl.
zieke langer dan een jaar; incl. zwangerschaps- en bevallingsverlof), voor de jaren 1997 , 1998
en 1999?

Onderdeel t997 1998 1999
Excl. lenger drn een jaar Incl.

langer
dan een

ieer

Excl. langer dan een
jrar

Incl, Ianger
dan een

jaar

Excl. langer den een jaar Incl.
langer

dan cen
ieer

Inclusief
Zwanger-

schen

Exclusief
zwanger-

schap

Exclusief
zwtnger-

schln

Inclusief
zwenger-

rchnn

Exclusief
zwanger-

cchln

Exclusief
zwanger-

snhqn

Inclusief
zwanger-

rnhqn

Exclusief
zwSnger-

schan

Exclusief
zrYrnger-
schnn

Totaal
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24. Wat is de meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur van de beëindigde ziektegevallen
van de organisatie-onderdelen en in totaal voor de jaren 1997 , 1 998 en 1999?

Onderdeel 1997 1998 1999
Meldings-

frequentic (erntel
keer)

Gemiddelde
verzuimduur
(ir dagen)

Meldings-
frequentie (aantal

keer)

Gemiddelde
verzuimduur

(in dagen)

Meldings-
frcquentie (eental

keer)

Gemiddelde
verzuimduur

(in dagcn)

Totaal
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25. Geef hieronder, indien mogelijh het totaal beëindigde ziektegevallen aan in de volgende
duurklassen voor 1999 per organisatie-onderdeel en de totale organisatie:

Onderdeel 1-7 dagen 8-42 dagen 43-182 dagen 183-365
dagen

366-548
dagen

Langer
dan 549
dasen

Totaal
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26. Wat is de aard van de diagnose van het ziekÍeverzuim als percentage op het totaal aantal

verzuimgevallen en op het totaal aantal verzuimdagen voor 1999 per organisatie-onderdeel en

voor de gehele organisatie?

Onderdeel Psychische
aandoeningen

Aandoeningen aan
het bewegings-

annaraat

Overige
aandoeningen

Onbekend

% op aantal
verzuim-
gevallen

7o op aantal

verzuim-
dloen

Yo oP aantal
verzuim-
gevrllen

7o op aantrl
verzuim-

dagen

% op rantal
verzuim-
gevallen

7o op aantal
verzuim-

degen

7o op aantll
verzuim-
gevallen

7o op aantal
verzuim-

dagen

Totaal
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27. Wat is het ziekteverzuimpercentage (incl. langer dan een jaar ziek en excl. zwangerschaps- en
bevallingsverloÍ) naar geslacht, leeftUd en salarisklasse in 1999 voor de gehele organisatie?

Salarisklasse
Schaal l-4 Schael 5-10 Schaal 11 en hoger Totaal

Mannen
ioneer dan25

25-34 iaar

3544 iaar

45-54 iaar

55-59 iaar

60 iaar en ouder

Vrouwen

ionser dan25

35-34 aaÍ

3544 aar

45-54 iaar

55-59 iaar

60 iaar en ouder

Totaal
ionser dan25

25-34 iaar

3544 aàÍ

45-54 aaÍ

55-59 aat

60 iaar en ouder
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28. Wat is het percentage personen zorrder ziekteverntim per organisatie-onderdeel en in totaal
voor de jaren 1997, 1998 en 1999?

Onderdeel Nulverzuim
(nercentasel 1997

Nulveruuim
(nercentase) 1998

Nulverzuim
(percentage) 1999

Totaa!
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29-Wat is het aantal personen en percentage personen die langer dan een jaar verzuimen (Einde
Wachttijd) op het totaal aantal werknemers per organisatie-onderdeel en in totaal voor de jaren
1997,1998 en 1999?

Onderdeel Einde Wachttiid 1997 Einde Wachttiid 1998 Einde Wachttiid 1999
Aantrl Percentage Aentrl Percentage Aantal Percentage

Totaal
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30. Wat is aantal verzonden voorlopige reihtegratieplannen (na 13 weken) en definitieve
reihtegratieplannen (na 39 weken) per organisatie-onderdeel en in totaal voor de jaren 1997,
1998 en 1999? En wat is het percentage tijdig verzonden reihtegratieplannen daarvan?

Onderdeel Voorlopige reïntesratieplannen Defi nitieve rei'ntegratieplannen
Aantal 7o Tijdig verzonden Aantal 7o Tijdig verzonden

Totaal
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WAO-gegevens

31. Hoeveel personen zijner de WAO ingestroomd per organisatie-onderdeel en in totaal in de
jaren 7997, 1998 en 1999?

Onderdeel WAO-instroom 1997 WAo-instroom 1998 WAO-instroom 1999

Totaal
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32. Hoeveel personen zijn de WAO ingestroomd naar arbeidsongeschiktheidspercentage in 1999
per organisatie-onderdeel en voor de gehele organisatie?

Onderdeel 15- 25o/" 25-35Y" 35-45o/o 4S-55y" 55-650À 65-80yo >800À

Totaal
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33. Hoeveel personen zijn de WAO-ingesfoomd naar diagnose in 1999 per organisatie-onderdeel
en voor de gehele organisatie?

Onderdeel Psychische
aandoeninsen

Aandoeningen aan het
bewesinssannaraat

Overige
aandoeninsen

Onbekend

Totaal
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34. Wat is de WAO-instroom in aantallen naar geslacht, leeftijd en salarisklasse in 1999 voor de
gehele organisatie?

Salarisklasse
Schasl 1-4 Schaal 5-10 Schaal 1l en hoger Totarl

Mannen

ionser dan25

25-34 iaar

3544 iaar

45-54 iaar

55-59 iaar

60 iaar en ouder

Vrouwen
ionser dan25

35-34 iaar

3544 iaar

45-54 aaÍ

55-59 iaar

60 iaar en ouder

Totaal
ionser dan25

25-34 iaar

3544 aat

45-s4 aaÍ

55-59 iaar

60 iaar en ouder
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35. 'Wat is het totaal aantal IP- en WAO-uitkeringen per organisatie-onderdeel en voor de gehele
organisatie voor dejaren1997,1998 en 1999?

Onderdeel 1997 1998 1999

Totaal
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36. Wat is het aantal herplaatsingen na WAO-intrede bij de eigen werkgever per organisatie-
onderdeel en voor de gehele organisatie voor de jaren L997 , 1998 en 1999?

Onderdeel Herolaatsinpen 1997 Hernlaatsinsen 1998 llerplaatsinsen 1999

Totaal
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37. Wat is het aantal plaatsingen bij een andere wer§ever na 'WAO-intrede per organisatie-
onderdeel en voor de gehele organisatie voor de jaren 1997, 1998 en 1999?

Onderdeel Uitnlaatsinpen 1997 Uitplaatsineen 1998 Uitnlaatsinsen 1999

Totaal
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38. Wat is totaal aantal ingezette REA-voorzieningen per oÍganisatie-onderdeel en voor de gehele
organisatie in 1998 en 1999?

Onderdeel Inzet RBA-voorzieninsen 1998 Inzet REA-voorzieninsen 1999

Totaal

ll6
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39. Wat is totaal aantal werkzame WAO'ers en/of andere arbeidsgehandicapten per organisatie-
onderdeel en voor de gehele organisatie per 3 1 december 1997, 1998 en 1999?

Onderdeel Arbeidsgehandicapten
1997

Arbeidsgehandicapten
1998

Arbeidsgehandicapten
1999

Totaal
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40. V/at is het aarfial in dienst genomen WAO'ers enlof andere arbeidsgehandicapten per
organisatie-onderdeel en voor de gehele organisatie voor de jaren 1997, 1998 en 1999?

Onderdeel In dienstgenomen
Arbeidsgehandicapten
1997

In dienstgenomen
Arbeidsgehandicapten
1998

In dienst genomen
Arbeidsgehandicapten
1999

Totaal
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Registratie omtrent arbo-, venuim- en reïntegratieheleid

41. Welke van de door ons gevraagde gegevens vindt uw organisatie noodzakelijk om over te
beschikken voor het voeren van een goed arbo- verzuim- en reihtegratiebeleid? En dienen deze

dan beschikbaar te zijn voor de totale organisatie enlofper organisatie-onderdeel?

Samenstelling personeelsbestand

Personele inzet en budgetten arbo,
verzuimen reïntegratie

Verzuimpercentage, -frequentie.-duur

Verzuimcij fers per duurklasse

Verzuim naar diagnose

Verzuim naar leeftijd, geslacht en functie

Nulverzuim en Einde Wachttijd

Reihtegratieplannen

WAO-instroom

WAO-instroom naar a.o. percentage

WAO-instroom naar diagnose

Aantal IP- en WAO-uitkeringen

REA-voorzieningen

Herplaatsingen na WAO

Uitplaatsingen na WAO-instroom

Arbeidsgehandicapten in personeelsbestand

Instroom arbeidsgehandicapten van buiten

trnietnodig Eja,voortotaal Eja,peronderdeel Eja,voorbeide

WAO-instroom naar geslacht, Ieeftijd en functie Eniet nodig

Elniet nodig

trniet nodig

Eniet nodig

trniet nodig

Eniet nodig

trniet nodig

Enietnodig

trnietnodig

Eniet nodig

Eniet nodig

Eniet nodig

Eniet nodig

Eniet nodig

flniet nodig

Dnietnodig

Enietnodig

Eja, voor totaal

Dja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

EIja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Dja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Dja, voor totaal

0ja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, voor totaal

Eja, per onderdeel

trja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Elja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

trja, po ondodeel

trja, per onderdeel

Eja, pet onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

EIja, per onderdeel

Eja, per onderdeel

Eja, per ondcrdeel

trja, voor beide

trja, voor beide

Dja, voor beide

Eja, voor beide

trja, voor beide

Eja, voor beide

Eja, voor beide

EIja, voor bcide

trja, voor beide

Eja, voor beide

Eja, voor beide

trja, voor beide

Eja, voor beide

Eja, voor beide

Eja, voor beide

trja, voorbeide

Elja, voor beide

42. Zijn er nog gegevens naast de door ons gevraagde gegevens die uw organisatie noodzakelijk
vindt om over te beschikken in uw organisatie voor het voeren van een goed arbo-, verzuim- en
reïntegratiebeleid? Zo ja, welke? En dienen deze dan beschikbaar te zijn voor de totale
organisatie enlof per organisatie-onderdeel?

Hiermee zijn we oan het einde gekomen van deze checklist over kerngegevens omtrent preventie
en reïntegratia Wij danken u hartelijk voor de medewerking.
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Bijlage II: Kerngegevens ziekteverzuim en WAO, lg99
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