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De mythe 
van de  
verzuimnorm

Ook in dit vakgebied wordt ‘meten is weten’  

een tegenhanger voor de traditioneel meer softe 

benadering vanuit de ‘mensen-mensen’ invalshoek 

van het verzuimmanagement. Het is zeker te 

begrijpen dat er een behoefte ontstaat aan een soort 

van contragewicht op vage, ongrijpbare en daarom 

moeilijk te managen aspecten zoals bijvoorbeeld:  

verzuimcultuur, ziek is ziek, ‘zo gaan wij niet met 

onze mensen om’ en ‘goed werkgeverschap’.  

CS Opleidingen heeft daarom al bijna 15 jaar de 

bedrijfseconomische verantwoording van verzuim 

en arbeidsongeschiktheid in haar lesprogramma’s 

opgenomen. Maar lang niet iedereen heeft de 

behoefte om eerst drie maanden tot een jaar in de 

studieboeken te duiken om te doorgronden hoe een 

dergelijke bedrijfseconomische doorvertaling moet 

worden uitgewerkt. Speciaal voor deze veel grotere 

groep belangstellenden zijn er allerlei vereen-

voudigde normen gesteld waarmee, waaraan of 

waardoor organisaties denken verzuim en arbeids-

ongeschiktheid te kunnen meten, toetsen of zelfs 

voorspellen.

Verzuim kost geld in Nederland, buitensporig veel geld 

zoals we eerder al hebben laten zien. Door complexe 

wetgeving en vanwege het kostenplaatje hebben tal  

van dienstverleners heel veel verschillende manieren 

ontwikkeld om met verzuim en verzuimbegeleiding 

bezig te zijn. Daarnaast  neemt de laatste jaren ook  

de behoefte aan normering van verzuim en arbeids-

ongeschiktheid steeds meer toe. Maar wat zegt zo’n 

norm nu eigenlijk?

Vooral waar het de benadering en beschrijving van 

de verzuimaanpak betreft, zijn deze normen steeds 

belangrijker geworden. Het leuke van mondelinge 

tentamens in onze Post Bachelor opleidingen is dat 

je jarenlang terug hoort komen wat volgens de 

studenten bij hun organisatie belangrijk is en hoe er 

intern over verzuim wordt gedacht. Helaas krijgen 

we steeds vaker te horen dat ze als professional 

onvoldoende aandacht krijgen voor de echte 

problemen waarmee zij dagelijks te maken hebben, 

omdat hun bedrijf of organisatie ‘het goed doet’. 

Immers, ze hebben een of andere XYZ-norm 

gehaald of ze doen het in de benchmark .46% beter 

dan andere organisaties in de branche.  

Het is zelfs, of misschien juist daarom, in de politiek 

een handig instrument. Zo gaf een minister vorig 

jaar in de Kamer antwoord op de vraag wat de 

doelstelling is voor het verzuimpercentage bij de 

Rijksoverheid; de zgn. Verbaannorm. Volgens de 

minister is de norm per onderdeel verschillend en 

gebaseerd op de algemene verzuimnorm in 
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 ‘Wat zegt het  

verzuimpercentage  

nu eigenlijk? Niets!’

Nederland. Daarna gaat de tekst nog een tijdje door 

en wordt er met algemene antwoorden gestrooid 

zonder inhoudelijke toelichting op het hoge 

verzuimpercentage of de kosten van verzuim bij de 

Rijksoverheid. Het is een mooi voorbeeld waarmee 

de kracht van de normering doeltreffend en helder 

zichtbaar wordt; een bewindsman die in staat is een 

antwoord te geven zonder inhoudelijk in te gaan op 

de problemen zelf of op de complexheid van het 

probleem. Hier ging het om een minister, maar 

natuurlijk kan het ook de dame of heer van P&O of 

HRM zijn, of de controller of de financieel directeur 

van een grote organisatie.  

Dat klinkt goed!
“In staat zijn om een antwoord te geven zonder 

inhoudelijk in te gaan op de problemen of de 

complexheid van het probleem.” Dat klinkt goed, 

heel goed zelfs! Ik zie het de leidinggevende, 

manager, directielid of bestuurder denken die dit 

hoofdpijndossier (want dat begint verzuim en 

arbeidsongeschiktheid inmiddels wel te worden)  

in portefeuille heeft. Ik neem de lezer mee naar een 

willekeurig en fictief directieoverleg van een grote 

werkgever (meer dan 1.000 werknemers) eind 

2014.

“Dames en heren, dan zijn we nu bij punt 2 van de 

agenda aangekomen, het verzuim. Zoals we ook 

vorig jaar al hebben aangegeven zijn vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid in combinatie met een 

verlaging van het verzuimpercentage van essentieel 

belang voor onze organisatie. Ik stel voor dat we 

voor komend jaar onze positieve lijn verder door-

zetten en dat we de verzuimnorm voor 2015 op 

4,75% stellen. Omdat we dan 0,5% beter scoren dan 

de branche, mogen we veronderstellen dat dit onze 

marktkansen positief gaat beïnvloeden. We zijn dus 

zeker op de goede weg en ik vertrouw erop dat we 

ons doel gaan behalen.” In menig sociaal jaarverslag 

wordt de directeur later geciteerd en is een samen-

vatting van dergelijke bemoedigende woorden 

opgenomen, maar wat wordt hier nu eigenlijk 

gezegd? Om dit te toetsen, stel ik uit de losse pols 

wat vragen die de gemiddelde lezer en zeker de 

(oud) studenten heel normaal zullen vinden. 

Wat zegt het verzuimpercentage nu eigenlijk? Wat 

weet ik nu eigenlijk van de verzuimkosten die bij 

een dergelijk percentage horen? Wat maakt dat 

4,75% een goed resultaat is? Wat zegt de norm van 

5,25% van de branche? Wat is de samenhang (zo die 

er al is want actuarieel zeker nog niet aangetoond) 

tussen het verzuimpercentage, vitaliteit en duur-

zame inzetbaarheid? Welk verzuim telt er mee voor 

de vaststelling van het verzuimpercentage? Wat 

zegt het over het aantal sancties? Wat zegt het over 

de infrastructuur en de kosten van het verzuim? 

Wat zegt het over de instroomrisico’s op WGA?  

Is het verzuim m.b.t. arbeidsovereenkomsten  

en met name de tijdelijke contracten adequaat 

geadministreerd? Wat zegt het over de wijze van 

verzuimbegeleiding door de arbodienst, arbeids-

deskundige, casemanager en andere professionals? 

Het antwoord is eenvoudig: niets! 

Iedereen is gelijk?!
Niets? Juist, helemaal niets! Een verzuimpercentage 

is niets meer en niets minder dan een berekening op 

basis van het aantal dagen dat iemand niet heeft 

gewerkt. Kalenderdagen of werkdagen maakt niet 

uit, het percentage is dan alleen wat anders. Het is 

een manier van rekenen waarvoor Lenin of iedere 

andere communist uit vervlogen tijden in zijn 

handen zou klappen: iedereen is immers gelijk! 

Tandarts, professor, directeur, manager, arbeider, 
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manusje-van-alles en koffiejuffrouw; iedereen is 

gelijk. Op het eind van de dag hebben ze allemaal 

één dag verzuimd en op basis daarvan wordt het 

percentage berekend. De verzuimkosten voor de 

directeur bedragen € 750,- per dag en voor de 

koffiejuffrouw € 75,- maar hun bijdrage aan de 

opbouw van het verzuimpercentage is identiek, één 

dag verzuim. Studenten en oud-studenten denken 

nu terug aan de lessen waarin ze een opdracht 

kregen waarbij een kleine werkgever met een 

loonsom van 1 miljoen euro een verzuimpercentage 

had van 4,25% (in kalenderdagen). In het eerste 

voorbeeld worden de kosten berekend door 4,25% 

van de loonsom te nemen; € 42.500,-. In het tweede 

voorbeeld is er een manager 365 dagen ziek en ook 

hier komt het verzuimpercentage dan uiteraard uit 

op 4,25%; de kosten waren echter verdubbeld naar 

€ 95.000,-.   

Gevaar van vereenvoudiging
In de kracht van een model om complexiteit naar 

een sterk vereenvoudigd en generaliserend 

perspectief terugbrengen, gaat ook de dreiging 

schuil. Wanneer je beslissingen neemt op basis van 

een nietszeggend verzuimpercentage en dat als 

richtpunt gebruikt, is er een behoorlijke kans dat 

deze beslissingen een averechts effect gaan hebben. 

Hoe dat in z’n werk gaat zien we nu al terug bij veel 

(semi-)overheidsinstanties; het tweede en zelfs 

derde verzuimjaar niet meer tellen om de norm te 

halen! Het derdejaars verzuim? Ja hoor, het krioelt 

van de cao’s waar de werkgever niet twee maar drie 

jaar het verzuim doorbetaalt. En om deze verzuim-

dagen geen negatieve invloed op de norm te laten 

hebben, worden ze niet of anders geregistreerd. Bij 

drie jaar loondoorbetaling kan er uiteraard ook een 

vierde jaar in de vorm van een loonsanctie van 

toepassing zijn. In de praktijk blijkt dat loonsancties 

trouwens door de meeste organisaties en bedrijven 

eigenlijk standaard niet bij het verzuim worden 

geteld, dat scheelt mooi in het percentage en de 

sancties die UWV uitdeelt blijven netjes uit beeld. 

Het jaar kan met een mooie toost worden besloten, 

want kijk het is 4,75% dus de norm is weer gehaald! 

Normkolder in de verzuimpolder
Probleem is echter dat dit niets zegt over het echte 

verzuimpercentage, de echte verzuimkosten en 

eventuele toekomstige WGA-kosten. Het zegt ook 

niets over het budget dat ieder jaar nodig is voor  

een juiste aanpak van verzuim, arbeidsongeschikt-

heid en re-integratie. Als we dan toch zo graag 

willen duiden, normeren, kwantificeren en 

kwalificeren: een professional plaatst de veel-

geprezen verzuimnormen in de categorie waar  

ze thuishoren: normkolder in de verzuimpolder.  

Vooral daar aan te treffen waar bijzaken belangrijker 

zijn en de inhoud ondergeschikt wordt gemaakt aan 

de norm, maar vooral ook daar waar geld geen rol 

speelt. 

En ondertussen tikt het klokje, wordt behalve  

de WGA ook nieuwe wetgeving met financiële 

gevolgen terugwerkend van kracht (BeZaVa) en 

hoor ik daar in de verte nou stoelen schuiven voor 

alweer een parlementaire enquête? Het is niet 

moeilijk om de belangrijkste vragen te voorspellen: 

hoe kan het toch dat er miljarden zijn betaald voor 

mensen die wel in dienst zijn, niet arbeidsongeschikt  

zijn maar niet werken? Hoe is het mogelijk dat het 

belangrijker is om een norm te halen en op kosten 

van de samenleving iedereen voor de gek te 

houden, in plaats van een deugdelijke administratie 

te voeren? Hoe kan het dat organisaties, zoals 

bijvoorbeeld in de Zorg, failliet gaan omdat er  

een paar procent moet worden bezuinigd terwijl 

werknemers niet arbeidsongeschikt zijn maar niet 

werken en vervolgens conform cao’s toch jarenlang 

door de werkgever worden betaald? Of zoals een 

lid uit de midden/linkervleugel van de Tweede 

Kamer mij vorige maand vroeg: hoe kan het dat 

werkgevers al die bovenwettelijke bepalingen zo 

klakkeloos accepteren? Tja, misschien vanwege  

de normkolder in de verzuimpolder?


