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Arbo in cijfers
Het verzuimpercentage van de  
Nederlandse werknemer lag in 2017 
op 4,0 procent. Steeds vaker zien we 
verzuim als (deels) werkgerelateerd. 

Van alle verzuimde dagen is 46 pro-
cent werkgerelateerd. In 2015 was dit 
42 procent. Vooral psychosociale ar-
beidsbelasting (PSA) veroorzaakt veel 
verzuim. Volgens werknemers is PSA 
de oorzaak van zo’n 26 procent van 
alle (al dan niet werkgerelateerde) ver-
zuimdagen. Fysieke arbeidsbelasting 
speelt een rol in 12 procent van alle 
verzuimdagen.  
Beroepsziekten zijn een belangrijke 
oorzaak van verzuim. Ruim 3 procent 
van de werknemers zegt een door een 

arts vastgestelde beroepsziekte te heb-
ben. Daarbij komen beroepsziekten 
aan het bewegingsapparaat het meest 
voor (1,6%). Daarnaast rapporteert 1,6 
procent van de werknemers (ook) een 
psychische beroepsziekte.
Werknemers met een beroepsziekte 
verzuimen gemiddeld 31 dagen langer 
dan werknemers zonder. Werknemers 
met een psychische beroepsziekte zo-
als overspannenheid, depressie, burn-
out verzuimen de meeste extra dagen: 
gemiddeld 49 meer dan werknemers 
zonder beroepsziekte. Alles bij elkaar 
veroorzaken beroepsziekten jaarlijks 
bijna 6,9 miljoen extra verzuimdagen 
(14% van het totaal aantal verzuimda-
gen in 2016).

Meer cijfers over ver-
zuim, beroepsziekten 
en andere arbeidsom-
standigheden in de 
Arbobalans 2018 op 
monitorarbeid.tno.nl/
publicaties/arboba-
lans.

To do
2025, wat ga ik 
anders doen?
Het NVVK-congres is het grootste  
Nederlandstalige congres op veilig-
heidskundig vakgebied in Neder-
land. Het congres is niet alleen het 
visitekaartje voor de Nederlandse 
Vereniging van Veiligheidskundi-
gen. Maar het is ook een podium 
voor en etalage van heel veilig-
heidskundig Nederland.

De wereld wordt steeds slimmer, de 
mogelijkheden zijn eindeloos. Om-
armt u de ontwikkelingen, gebruikt 
u ze in uw voordeel? Of blijft u lie-
ver doorgaan zoals u altijd al deed?

Kom denken, dromen en doen op 
het NVVK-congres 2019. Leer alles 
over de laatste ontwikkelingen en de 
nieuwste technologieën en probeer 
ze uit. Gebruik uw verbeelding, laat 
u inspireren! En maak van uzelf een 
toekomstbestendige veiligheidsheld.

Het NVVK Veiligheidscongres 2019 
'2025 wat ga ik anders doen?' vindt 
plaats op woensdag 13 en donder-
dag 14 maart 2019 op Papendrecht 
in Arnhem. Meer informatie over 
programma en sprekers vindt u op 
www.nvvkveiligheidscongres.nl.  
U kunt zich daar ook inschrijven.

@ArboportaalSZW 17 jan
Waar moet je als werkgever of #arboprofessional aan denken in een organi-
satie met #gevaarlijkestoffen? Check de toolbox voor handige instrumenten 
die helpen bij het #stoffenbeleid. https://bit.ly/2HftWXF

@FMTzorg 17 jan
Groot deel zorgprofessionals ontevreden in hun werk. https://bit.ly/2sy3o9X

@OudersOnline 17 jan
Ouders, let goed op. Scholen worden ook al datagretig. Je hoeft niet alles te 
geven wat ze vragen. Voor medische gegevens: niet doen. Mogen ze niet zo 
standaard verzamelen. #privacy

@SportKnowhowXL 17 jan
In beweging komen en verbinden. Met dat doel vindt in een bijzonder deel 
van Amsterdam een bijzonder evenement plaats. Op 8 februari wordt voor 
de eerste keer de Knowledge Trail gehouden, een geheel eigentijdse urban 
run > http://bit.ly/2QV2tKH 
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