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Inleiding 

 

In de Monitor Arbeid en Gezondheid bundelt Gezond Transport periodiek cijfermatige 

informatie over het thema arbeid en gezondheid in de sector Transport en Logistiek.  

De gegevens zijn een kompas bij het opstellen en bijsturen van beleid op sectoraal en 

bedrijfsniveau over de inzetbaarheid van werknemers. 

Gezond Transport heeft zes indicatoren benoemd die inzicht geven in de inzetbaarheid 

van mensen en van factoren die daarop van invloed zijn. Bronnen voor deze kengetallen 

zijn eigen databases van Gezond Transport en publicaties van derde partijen zoals het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO, UWV etc. Op elke indicator 

publiceert Gezond Transport in deze Monitor Arbeid en Gezondheid de meest recente 

beschikbare cijfers. 

Voor vier van de zes indicatoren zijn nu bruikbare gegevens voorhanden: 

verzuimpercentage, WGA/WIA-instroom, gezondheid/leefstijl en  

RI&E-implementatiedichtheid. De meest actuele gegevens zijn opgenomen in deze 

Monitor. 

Voor de kengetallen ‘leeftijdsopbouw’ en ‘instroom/uitstroom’ wordt momenteel 

informatie verzameld en zijn nu nog geen gegevens beschikbaar. Cijfers over deze 

laatste kengetallen zijn daarom nog niet opgenomen in deze monitor.  

Verder is de verwachting dat het recent gestarte sectorproject ‘Duurzame inzetbaarheid’ 

van Gezond Transport in opdracht van het SOOB bestuur gaat voorzien in deze 

informatie. Het CBS verzamelt ook informatie over dit kengetal maar kan deze informatie 

niet tot op bedrijfstakniveau uitsplitsen. 

Deze twee laatste kengetallen plaatst Gezond Transport daarom op de ‘Sectorale 

onderzoeksagenda duurzame inzetbaarheid’. 
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Het overzicht hieronder bevat een uitwerking van de zes kengetallen: 

 Kengetal Berekening/ 

definitie 

Reden waarom dit kengetal relevant is 

1 Verzuim-

percentage 

% van 

verzuimdagen op 

kalenderdagen 

Medewerkers die ziek zijn, zijn niet (of 

verminderd) inzetbaar. Verlaging van het 

percentage (naar leeftijdsgroep) kan mede 

worden gebruikt voor evaluatie van effectiviteit 

van beleid rond duurzame inzetbaarheid. 

2 WGA/WIA 

instroom 

% gekeurd WIA -

WGA van totaal 

werknemers 

 

Naast kosten die op conto van werkgever 

komen, geeft dit getal een indicatie over hoe de 

sector zich verhoudt tot andere sectoren op 

vlak van werkhervatting van gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten. Dit is een indicatie voor de 

inzetbaarheid. 

3 Gezondheid/ 

leefstijl 

BRAVO-scores 

(Bewegen, Roken, 

Alcohol, Voeding, 

Ontspanning) & 

BMI-scores  

(Body Mass Index) 

De scores rondom gezondheid en leefstijl zijn 

een belangrijke peilstok voor inzetbaarheid van 

werknemers. BRAVO wordt gezien als 

geaccepteerde indicator voor gezond leven; BMI 

als indicator voor de gevolgen van een leefstijl 

en kosten ervan. 

4 RI&E 

implementatie

dichtheid 

% bedrijven  

met RI&E op 

totaal aantal 

RI&E-plichtige 

bedrijven 

Het hebben van actuele RI&E met bijbehorend 

plan van aanpak is voor een bedrijf niet alleen 

van belang om aan wettelijke verplichting te 

voldoen en een boete te vermijden. Door het 

uitvoeren van een RI&E ontstaat ook inzicht in 

bedrijfsspecifieke arbeidsrisico’s die van invloed 

zijn op duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Dit is een basis voor formuleren 

van een inzetbaarheidsbeleid. 

5 Leeftijds-

opbouw 

Verdeling 

werknemers over 

leeftijdscategorieën 

(met aandacht voor 

de groepen 55-59, 

60-64, en 65+ om 

‘inzicht’ te krijgen in 

problematiek rond 

inzetbaarheid), 

gemiddelde leeftijd, 

gemiddelde 

pensioenleeftijd 

Geeft aan om hoeveel mensen het gaat in de 

verschillende leeftijdscategorieën en een 

tendens daarin (bv een toename in de groep 

ouderen en een uitgestelde pensioenleeftijd). 

Dit is een maatstaf voor mate van vergrijzing 

en ontgroening in de sector en daarmee voor 

urgentie van beleid voor duurzame 

inzetbaarheid. Trends in dit kengetal kunnen 

effecten van beleid zichtbaar maken. En helpen 

om trends in andere kengetallen te duiden. 

6 Instroom/ 

Uitstroom 

% intredende 

schoolverlaters en  

zij-instroom op 

totaal werknemers 

% vertrek door 

pensioen, WIA, 

loopbaan, ontslag 

etc. op totaal wns 

(dus minus pre-

pensioen en WGA) 

Instroom is een maatstaf voor de mate waarin 

de sector erin slaagt ‘nieuw bloed’ aan te 

trekken. Mogelijk ook een graadmeter voor de 

aantrekkelijkheid van de sector. Uitstroom is 

een maatstaf om vast te stellen of de sector 

erin slaagt medewerkers te behouden, dus te 

voorkomen dat men, bv door te zware 

arbeidsomstandigheden, kiest voor andere 

baan. Cijfers en trends daarin winnen aan 

kracht als ze kunnen worden vergeleken met 

die van andere sectoren. 
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Belangrijkste resultaten/bevindingen 

 

Verzuimpercentage (bron: Verzuim Management Systeem Gezond Transport) 

Algemene parameters 

Verzuimparameter 2011 totaal 2012 totaal1 2012 totaal2 

Gemiddeld 

verzuimpercentage (%) 

4,29 4,19 4,05 

Gemiddelde verzuimduur 

(dagen) 

25,15  28,16 

Meldingsfrequentie 0,6  0,6 

 

Over 2012 is sprake van een verzuimcijfer van 4,05%, een daling van 6% ten opzichte 

van de 4,29% over 2011. Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats.  

In het verzuimcijfer 2012 wordt nu rekening gehouden met deeltijdfactoren. Vóór 2012 

was dit nog niet mogelijk. Door rekening te houden met deeltijdfactoren is nu sprake van 

een gelijke berekeningswijze als wordt gehanteerd door het CBS.  

Ter vergelijking: indien voor 2012 geen rekening wordt gehouden met deeltijdfactoren 

bedraagt het verzuimpercentage 4,19%, hetgeen overigens nog steeds een daling van 

2,4% betekent ten opzichte van 2011. 

  

                                                           
1 Verzuimpercentage geen rekening houdend met deeltijdfactoren, vergelijkbare berekeningswijze als gebruikt 
in 2011 
2 Verzuimpercentage wel rekening houdend met deeltijdfactoren, vergelijkbare berekeningswijze als gehanteerd 
door CBS  
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Verzuim naar leeftijd 

 

Verzuimcijfers op leeftijdscategorie 2012: 
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Ter vergelijking: verzuimcijfers op leeftijdscategorieën 2011: 
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Het feit dat het verzuim in duur toeneemt naarmate de leeftijd toeneemt, is een bekend 

gegeven. Het verzuim onder ouderen is vaak langer en complexer van aard, zodat 

ouderen vaak meer dagen verzuimen. Daar waar een actievere opstelling van werkgevers 

in de afgelopen jaren, ondersteund door de casemanager maar ook de economische 

malaise, tot een duidelijke reductie van het kortdurend verzuim heeft geleid, komt dit 

beeld ook steeds pregnanter in de cijfers tot uitdrukking.  

Bij de verschillende leeftijdscategorieën ouder dan 50 jaar tot 65, is het 

verzuimpercentage in 2012 ten opzichte van 2011 gestegen. De leeftijdscategorieën tot 

50 jaar laten daarentegen consequent een daling ten opzichte van 2011 zien. 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat het langer durend verzuim onder ouderen, met 

toenemende complexiteit, in toenemende mate verantwoordelijk is voor het totale 

verzuim in de bedrijfstak. 

Verzuim naar bedrijfsgrootte 

 
Verzuimcijfers naar bedrijfsgrootte 2012: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter vergelijking: verzuimcijfers naar bedrijfsgrootte 2011: 
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Verzuimduur 

 

Gemiddelde verzuimduur en verdeling verzuim kortdurend, middellang, lang en  

extra lang in 2012: 
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Ter vergelijking: verzuimcijfers naar verzuimduur in 2011: 

 

Bovenstaande vergelijking onderstreept de conclusie dat de stijging van de gemiddelde 

verzuimduur uitsluitend samenhangt met de toename van het langdurig verzuim en dan 

met name verzuim langer dan één jaar. In 2011 was nog in 24,4% van de gevallen 

sprake van verzuim langer dan één jaar. Over 2012 is dit percentage met 28% gestegen 

naar 31,4%. In totaal duurde in 2012 in 75,8% van de gevallen het verzuim langer dan 

42 dagen, terwijl in 2011 nog sprake was van 72,3%. Daarbij is tevens sprake van meer 

complexe verzuimcases, niet in de laatste plaats door psychische klachten en de 

aanwezigheid van meerdere verzuimoorzaken, hetgeen tot grotere en langduriger inzet 

van de casemanager en meer inzet van de bedrijfsarts leidt. Deze ontwikkeling zal zich 

zeker de komende jaren voortzetten. De noodzaak van een bedrijfstakbreed structureel 

beleid, gericht op het duurzaam gezond en gemotiveerd inzetbaar krijgen en houden van 

medewerkers, ten einde deze stijgende tendens het hoofd te bieden wordt in dit verband 

steeds pregnanter.  

Het belang van de door Gezond Transport geformuleerde ambitie om vanuit onze kennis 

en expertise bij te dragen aan de verhoging van de duurzame inzetbaarheid in de 

mobiliteitssector wordt hiermee nog eens extra onderstreept.  
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WGA/WIA-instroom (bron: Verzuim Management Systeem Gezond Transport) 
 

De verschuiving naar langer durend verzuim, met complexere cases, heeft ook gevolg 

voor het aantal gevallen waarvoor gedurende de volle twee jaar verzuimbegeleiding moet 

plaatsvinden, al dan niet gevolgd door het opmaken na twee jaar verzuim van een 

Actueel Oordeel en waarvoor eventueel een WIA-keuring wordt aangevraagd. In 2012 

zijn 218 (ter vergelijking: in 2011 185) eerstejaarsevaluaties opgemaakt, een stijging 

met 18%, en 120 Actuele Oordelen, een gelijkblijvend aantal als in 2011! Gedurende het 

tweede verzuimjaar zijn dus relatief meer medewerkers weer in eigen of ander werk 

gere-integreerd in 2012 dan in 2011. Overigens is ook niet voor alle medewerkers 

waarvoor een Actueel Oordeel is opgemaakt, uiteindelijk een WIA-keuring aangevraagd. 

Bij 20 medewerkers was alsnog sprake van herstel c.q. verwacht herstel waardoor de 

WIA-aanvraag is uitgesteld. Daarnaast is in 5 gevallen een loonsanctie opgelegd, 

waardoor de beoordeling is uitgesteld. Het in 2011 geconstateerde veranderende  

UWV-beleid bij de toetsing van de aanvragen en de beoordeling van de opgemaakte 

WIA-dossiers, zorgde daarbij voor de nodige onrust. Met het (nieuw) gevoerde striktere 

beleid en het feit dat het UWV bij haar toetsing in het vervolg uit zou gaan van 

“loonsanctie, tenzij….” was immers in de lopende dossiers geen rekening gehouden, 

zodat wellicht meer ter toetsing aangeboden dossiers te licht zouden worden bevonden. 

Uitgangspunt van genoemde UWV-toetsing is immers dat er eigenlijk per definitie sprake 

is van onvoldoende re-integratie-inspanningen indien een werknemer een WIA-aanvraag 

indient en zijn verdiencapaciteit niet volledig benut. In de loop van 2011 is hier nog aan 

toegevoegd dat reeds bij de eerstejaarsevaluatie, eventueel parallel aan inspanningen 

om te komen tot een re-integratie 1e spoor, een 2e spoor traject moet worden opgestart. 

Gebruikelijk is doorgaans om pas met een re-integratie traject 2e spoor te starten indien 

terugkeer in eigen werk of aangepast werk bij de eigen werkgever niet meer reëel tot de 

mogelijkheden behoorde, dan wel herstel te lang op zich liet wachten. Zowel werkgever 

als werknemer zijn ertoe geneigd (te) lang vast te houden aan een mogelijke terugkeer 

in eigen werk, zeker gezien de consequenties van een andere opstelling voor de 

werknemer. In het licht bezien van het striktere UWV is een aantal van 5 loonsancties 

een meevallende score, waarbij slechts 3 gevallen een dossier van Gezond Transport 

betroffen. Opvallend is dat het verschil van inzicht in de te zetten stappen in het  

re-integratie proces vrijwel uitsluitend samenhangt met een verschil in beoordeling 

(achteraf!) door de verzekeringsarts van het UWV in vergelijking met de ingezette 

bedrijfsarts. Vaker dan in het verleden wordt een werkgever er nu toe gedwongen om 

eerder een re-integratie traject 2e spoor in te kopen, ongeacht of het op dat moment 

zinvol is of zijn verhouding met de werknemer onder druk zet, om het risico van een 

loonsanctie, ingeval achteraf een verwacht herstel of plaatsing toch uitbleef, te 

voorkomen. Hierdoor zullen de kosten voor de werkgever, evenals de druk op de 

(verzuimende) werknemer zeker toenemen. 
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Overzicht WIA instroom 2012: 

 

WIA aanvragen 2012 

 

Aantal 
AO 

 

WIA 
<35% 

 

WGA 
35-80% 

 

WGA 
80-

100% 

IVA 
 

 

Ander 
werk 

 

Nog 
geen 

oordeel 

Herstel / uit-
stel / geen 

aanvraag 

WAO/ 
vang-

netter 

Loon-
sancties 

 

Werk-
gever 

failliet 

120 27 20 17 11 18 11 20 7 5 1 

 
Nadere informatie huidige arbeidsrelaties: 

 
Van degenen waarvoor een Actueel Oordeel is opgemaakt (120) is de status, voor zover bekend, als volgt: 

- Handhaving dienstverband bij eigen werkgever: 31 

- dienstverband bij andere werkgever: 6 

 

Premie relevante instroom: 37 werknemers met WGA status op 25.493 = 0,145% 

Aantal WIA keuringen: 74 werknemers op 25.493 = 0,3% 

 

Ter vergelijking: overzicht WIA Instroom 2011: 

 

WIA aanvragen 2011 

 

Aantal 

AO 

 

WIA 

<35% 

 

WGA 

35-80% 

 

WGA 

80-

100% 

IVA 

 

 

Over-

leden 

 

Nog 

geen 

oordeel 

Herstel / uit-

stel / geen 

aanvraag 

WAO/ 

vang-

netter 

Loon-

sancties 

 

Werk-

gever 

failliet 

120 19 14 21 18 1 10 21 7 7 2 

 

Nadere informatie huidige arbeidsrelaties: 
 

Van degenen waarvoor een Actueel Oordeel is opgemaakt (120) is de status, voor zover bekend, als volgt: 

- Handhaving dienstverband bij eigen werkgever: 29 

- dienstverband bij andere werkgever: 13 

 

Premie relevante instroom: 35 werknemers met WGA status op 25.120 = 0,139% 

Aantal WIA keuringen: 72 werknemers op 25.120 = 0,28% 
 

NB: dit overzicht is naar de laatst bekende stand van zaken op 10-2-2013 aangepast ten opzichte van het in de 

managementrapportage 2011 opgenomen overzicht. 
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Gezondheid/leefstijl (bron: PMO 2010, PMO 2011, PMO 2012 Gezond Transport) 

 

De scores betreffen steeds de totale groep deelnemers uit de sector die aan het PMO van 

Gezond Transport deelnamen. Met een + of – in een grafiek wordt vermeld of betreffend 

percentage in 2012 significant beter dan wel slechter is geworden in vergelijking met 

2011. Dat betekent dat de kans klein is dat het verschil door toeval kan worden 

verklaard (met zekerheid van minstens 90% niet meer door toeval te verklaren is). 

BRAVO-scores 

 

Een manier om de gezondheid te meten is de BRAVO-score. BRAVO staat voor (meer) 

Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en 

(voldoende) Ontspanning. Het PMO bevat vragen die deze items meten en berekent 

daaruit de BRAVO-score. Het percentage werknemers met gunstige, neutrale of 

ongunstige score wordt steeds weergegeven waarbij tegelijkertijd een vergelijking 

wordt gemaakt tussen de scores van de sector uit 2012 met die uit 2011 en 2010. 
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‘Rookt fors’ is een nadere verdieping van ‘Rookt’ (scores ‘Rookt’ en ‘Rookt niet’ zijn samen 100%) 
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Opmerking: hoeveel energie ervaren mensen tijdens het werk en hoe vermoeid ze zijn na hun 
werk? Als beide indicatoren gunstig scoren, is men in balans. 

 

BMI-scores 

 

BMI (Body Mass Index) geeft de verhouding weer tussen lichaamsgewicht en 

lichaamslengte ([BMI = lichaamsgewicht (kg)/lichaamslengte2 (m)]). De uitkomst 

geeft aan of er sprake is van een normaal gewicht, overgewicht of obesitas. 
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RI&E-implementatie (bron: Branche RI&E en Trendrapport 2011 beiden van 

Gezond Transport)  

Tot 2010 werd in de benadering van bedrijven vaak de insteek gekozen van de wettelijke 

verplichting als argument voor bedrijven om een RI&E uit te voeren. Sinds 2011 wordt 

nadrukkelijk een andere benadering gekozen. Het realiseren van een RI&E c.q. het 

toetsen is niet langer een doel op zich maar dient geplaatst te worden in het grotere 

geheel van de ambitie een vanzelfsprekende partner voor bedrijven te zijn en het 

vergroten van het draagvlak in de sector voor de organisatie. Door het neerzetten van de 

RI&E als een noodzakelijke peilstok in de organisatie teneinde zicht te verkrijgen op de 

risico’s ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers ontstaat een 

belangrijke, motiverende inhoudelijke reden om een RI&E te laten uitvoeren c.q. uit te 

voeren, naast sec de wettelijke verplichting. Hierdoor wordt het eigen belang van een 

bedrijf bij een actuele RI&E sterker aangesproken. 

Begin 2012 is de RI&E 2.0 ontwikkeld, in het bijzonder voor bedrijven kleiner dan  

25 medewerkers. De bedoeling van deze RI&E 2.0 is bedrijven te ontzorgen bij het 

opstellen van hun RI&E, waardoor meer tijd en energie bij de bedrijven vrijkomt voor het 

implementeren van het uit de RI&E voortvloeiende plan van aanpak. Dit is mogelijk door 

een grotere standaardisatie en het op voorhand door Gezond Transport invullen van een 

groot aantal van de gegevens, op basis van de bij onze adviseurs al aanwezige kennis 

van de sector. Hoewel het idee voor de RI&E 2.0 met name voor de kleinere bedrijven is 

ontstaan, kan deze in principe ook worden gebruikt bij grotere bedrijven. Aangezien een 

specifieke vraag van DHL de ontwikkeling in een stroomversnelling bracht, is een pilot 

met de RI&E 2.0 in eerste instantie bij DHL gestart. Vervolgens is in de tweede helft van 

2012 deze RI&E bij de kleine bedrijven uit de deelmarkt Zeecontainervervoer voor een 

pilot aangeboden. 

In 2012 zijn 549 RI&E’s gestart, waarvan 57% in januari 2013 was afgerond. Hiermee 

komt het totaal aantal gestarte RI&E’s, sinds de start in 2007 met het KMO-instrument, 

op 2.073. Het aantal afgeronde RI&E’s bedraagt 77% van het aantal gestarte RI&E’s. 

Overzicht gestarte RI&E’s: 

Aantal van Jaartal 

(gestart) KMO Afgerond 

2007 137 100% 

2008 354 100% 

2009 272 933% 

2010 391 771% 

2011 370 691% 

2012 549 57% 

Eindtotaal 2.073 774% 

 

Het aantal RI&E-plichtige bedrijven in de sector wordt geschat op 5.000.  

Hiervan uitgaande kunnen we concluderen dat thans ongeveer 41% van de bedrijven 

in onze sector bij het opstellen van hun RI&E gebruik heeft gemaakt van het branche-

instrument. 

                                                           
3 Niet afgeronde RI&E’s zijn verwijderd. 
4 Het percentage totale afronding ligt in 2012 1% lager dan 2011. 
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Bedrijfskenmerken 

 

Van de gestarte RI&E’s had 74% op het moment van starten geen verzuimcontract met 

Gezond Transport. Dit percentage is ten opzichte van 2011 gelijk gebleven.  

56% van de gestarte RI&E’s had minder dan 25 werknemers in dienst. Dit houdt in dat 

ten opzichte van 2011 iets meer kleine bedrijven zijn bereikt (2011: 51%). Mogelijk is dit 

een gevolg van de extra controles die de Inspectie SZW het afgelopen jaar bij onder 

andere de Koeriers- en Expresdeelmarkt heeft uitgevoerd. 

 

 
 

  

  

Fase van de RI&E’s 

  

Voor een beeld of het instrument belemmerend is voor het afronden van de RI&E is het 

belangrijk inzicht te hebben in de fase van het RI&E-systeem waarin een bedrijf zich 

bevindt. In onderstaande figuur wordt dat inzichtelijk gemaakt. Indien dit beeld wordt 

vergeleken met vorig jaar dan valt op het aantal RI&E’s dat zich in de vragenfase 

bevindt, is gedaald met 10%. Hieruit kan worden afgeleid dat de duidelijkheid van de 

vragen zeker is toegenomen. Het beeld in de selectie- en maatregelenfase is 

vergelijkbaar met 2011. Het aantal afrondingen is in 2012 ten opzichte van 2011 

duidelijk gestegen. 

 

 Verdeling naar type bedrijf 

klein / geen ROV

klein / ROV

groot / geen ROV

groot / ROV

 Fase van de RI&E's 

Afgerond

Maatregelen

Selectie

Vragen
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Afgeronde RI&E’s 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal RI&E’s dat is afgerond in een 

bepaald jaar. Ongeveer 3% van de RI&E’s is nu ouder dan 5 jaar. Deze RI&E’s moeten in 

principe in 2013 worden geüpdatet (met uitzondering van VCA-bedrijven). 

 

Aantal van jaartal (afgerond) KMO 

2007 42 

2008 316 

2009 270 

2010 282 

2011 297 

2012 403 

Eindtotaal 1610 

 

 

Totaaloverzichten 

 

Verloop van RI&E’s per periode 

 

Onderstaande grafiek laat zien het aantal RI&E-aanmeldingen en -afrondingen gedurende 

het jaar. 

 

 
 

Doorlooptijden 

 

Nadat enkele jaren geleden werd geconstateerd dat een aanzienlijk deel van de gestarte 

RI&E’s nooit dan wel na een heel lange doorlooptijd tot afronding kwamen, is Gezond 

Transport gestart met het actief benaderen van bedrijven waarvan werd geconstateerd 

dat het RI&E-proces stagneerde en een klaargezette RI&E na enige tijd nog niet was 

gestart dan wel tussentijds was gestopt. Aan deze bedrijven heeft Gezond Transport 

vervolgens actief haar hulp aangeboden. Daarnaast is doorgegaan met het organiseren 

van workshops (31 workshops met 40 deelnemers) waarin bedrijven gratis met 

ondersteuning hun RI&E konden maken. Dit heeft een heel positieve invloed gehad op  

de gemiddelde doorlooptijd van een RI&E zoals uit onderstaand overzicht mag blijken.  
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Gezien onderstaande getallen is op de doorlooptijd nog steeds de nodige winst te 

boeken. De gemiddelde doorlooptijd van de afgeronde RI&E’s over de gehele periode 

bedraagt 138 dagen (tijd tussen klaarzetten en vrijgegeven). Onderstaande grafiek geeft 

de doorlooptijden aan voor de jaartallen waarin de RI&E’s zijn gestart5. 

 

 

Leeftijdsopbouw en Instroom/Uitstroom 

 

Voor de kengetallen leeftijdsopbouw en instroom/uitstroom wordt momenteel nog 

informatie verzameld, onder meer in de pensioendatabase van TKP. Gegevens zijn echter 

nog niet beschikbaar. Cijfers over deze laatste kengetallen zijn derhalve nog niet 

opgenomen in deze monitor. 

De verwachting is overigens dat het ESF-E sectorproject ‘Duurzame inzetbaarheid’ van 

Gezond Transport in opdracht van het SOOB bestuur gaat voorzien in deze informatie. 

Het CBS verzamelt ook informatie over dit kengetal maar kan deze informatie niet tot op 

bedrijfstakniveau uitsplitsen. 

Deze twee laatste kengetallen plaatst Gezond Transport op de ‘Sectorale 

onderzoeksagenda duurzame inzetbaarheid’. 

  

                                                           
5
 De gemiddelde doorlooptijden kunnen veranderen, gezien RI&E’s uit het verleden nog afgerond kunnen worden. 
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Samenvatting/Beschouwing 

Verzuimpercentage 

 

Het ziekteverzuimpercentage is dalend. Dit is tegen de verwachting in. Ondanks het 

gegeven dat negatieve economische ontwikkelingen een drukkend effect hebben op met 

name het kortdurend verzuim, was de verwachting dat de toenemende vergrijzing en het 

daarmee gepaard gaande langduriger verzuim veeleer een stijging ten gevolge zou 

hebben. Een verwachting die door de ontwikkelingen in het eerste halfjaar leek te 

worden onderstreept. Over 2012 is daarentegen duidelijk sprake van een daling van het 

totaal aantal verzuimgevallen, gecombineerd met een toename van het overall aantal 

verzuimdagen, hoewel het gemiddeld aantal verzuimdagen per categorie kort, 

middellang, lang en extra lang verzuim gelijk is gebleven of zelfs licht gedaald.  

De stijging van het gemiddeld aantal verzuimdagen met 12% dient dan ook te worden 

toegerekend aan de percentuele toename van het aantal verzuimgevallen, dat langer 

duurt dan één jaar. De meldingsfrequentie over 2012 is gelijk gebleven aan 2011 en 

uitgekomen rond 0,6. Deze trend komt overeen met de benchmark van de BV Nederland. 

Het CBS meldt dat het ziekteverzuim in 2012 4.0% bedroeg. Een daling van  

0,2 procentpunt in vergelijking met het percentage voor heel 2011 (4,2%). 

Verder valt op dat de verzuimduur toeneemt (28,16 gemiddeld in 2012 vs. 25,14 in 

2011). De meldingsfrequentie is in 2012 gelijk gebleven aan die uit 2011 nl. rond 0,6. 

Het CBS meldt geen benchmark ter referentie. Stigas rapporteert op haar website een 

meldingsfrequentie voor 2011 van 0,3 en geeft aan dat dit erg laag is en dat dit 

bijvoorbeeld in de sector Onderwijs op 1,04 ligt. De werkelijke meldingsfrequentie zal, 

naar zeggen van Stigas, in de agrarische sector wat hoger liggen omdat werkgevers  

niet alle ziektegevallen doorgeven. Cijfers voor 2012 zijn niet bekend. 

Uitsplitsing van de ziekteverzuimcijfers voor de sector Transport en Logistiek naar leeftijd 

laat zien dat het verzuimpercentage sterkt toeneemt naarmate de leeftijd van de 

werknemers hoger wordt. De uitschieter (7,49%) ligt in de groep van 60 tot 64 jaar.  

Dit kan een voorbode te zijn van een topje van de ijsberg dat langzaam boven water 

komt. In termen van acties lijkt een focus op de inzetbaarheid van medewerkers in de 

groep van 40-59 gerechtvaardigd. Zeker op basis van het gemiddeld aantal 

verzuimdagen. En zeker gegeven het feit dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlander 

en ook die van de Nederlandse werknemer gestaag stijgt.  

De overall constatering is dat het lang verzuim hoog is (meer dan 75% van het totaal; 

47,9% verzuimt 43 dagen of meer en 24,4% zelfs 366 dagen of meer). Investeren in 

lang verzuim levert het meeste op, zowel in inzetbaarheid van de individuele 

medewerkers als in geld en een gezonde bedrijfsvoering. 

WGA/WIA-instroom 

 

De WIA-instroom (WGA-premie relevante instroom in de sector Transport en Logistiek op 

basis van eigen cijfers) is in 2012 licht gestegen in vergelijking met 2011 (van 0,139% 

naar 0,145%). Het totaal aantal WIA-keuringen is nagenoeg gelijk gebleven. 

Het landelijk gemiddelde percentage dat het UWV meldt voor 2012 is (in elk geval bij 

Gezond Transport) nog niet bekend. Voor 2011 lijkt onze sector (in elk geval de 

klantpopulatie van Gezond Transport) het nog niet zo slecht te doen qua WIA-instroom 

(in de sector ‘Overig goederenvervoer te land en in de lucht’ dat het UWV rapporteert, 
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andere definitie dan onze sector Transport en Logistiek, is het cijfer hoger nl. 0,15% in 

2011). 

Gezondheid/leefstijl 

 

De overall score waarmee gezondheid wordt gemeten in een PMO, de BRAVO-score, is 

voor de sector in 2012 nagenoeg gelijk gebleven met de scores uit 2011 en 2010.  

De verschillen (van enkele percentages) zijn zo klein dat ze ook door toeval kunnen 

worden verklaard. Dat laat onverlet dat slechts de helft van de onderzoekspopulatie een 

gunstige BRAVO-score heeft (en houdt). Uit onze gegevens over de BRAVO-score in de 

totale beroepsbevolking in 2012 weten wij dat het percentage dat in die groep gunstig 

scoort nagenoeg twee derde is. De sector scoort dus minder goed dan de totale 

beroepsbevolking. Het is niet helemaal duidelijk wat hiervan de oorzaak is.  

Een BRAVO-score wordt immers door verschillende factoren bepaald. Slechts enkele 

daarvan hebben een score die significant beter (‘sport’) of slechter (‘bewegen’ en 

‘voeding – gedrag’) is geworden. Wat opvalt, is dat ‘het percentage mensen dat rookt’ 

(40,8% in 2012) hoger is dan dat van de totale beroepsbevolking (25,3% in 2012) en 

dat het ‘percentage dat fors rookt’ eveneens hoger is (8,9% in 2012 vs. 4,5%).  

Overall gezien zijn de cijfers voor bewegen, sporten, voeding en ontspanning niet 

veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat de scores goed zijn. De enige score die gunstig 

is en blijft (dus beter scoort ten opzichte van de totale beroepsbevolking) is de 

Alcoholconsumptie. Dit is en blijft een positief gegeven. Zeker gezien het feit dat  

alcohol en verkeer niet samengaan. 

Wat betreft de BMI-scores zijn de scores uit 2012 in vergelijking met die uit 2011 en 

2010 eveneens stabiel gebleven. De waardes zijn niet beter of slechter geworden.  

De verschillen zijn zo klein (minder dan 1 procent) dat ze ook door toeval kunnen worden 

verklaard. Dat laat onverlet dat slechts een derde van de onderzoekspopulatie een 

normaal gewicht heeft (en houdt). Uit onze gegevens over BMI-scores in de totale 

beroepsbevolking weten wij het percentage normaal gewicht in die groep nagenoeg de 

helft is. Het hebben van overgewicht brengt grote risico’s op klachten en uitval met zich 

mee. Met alle bijbehorende kosten. Hoewel feitelijk een bedreiging brengt dit ook kansen 

met zich mee voor de sector als het gaat om gezondheid en leefstijl. Gezond Transport 

informeert de sector al op verschillende manieren over dit onderwerp (bijvoorbeeld ons 

tweejaarlijkse Trendrapport, nieuwsbrieven en mailingen) en legt daarbij de link naar 

duurzame inzetbaarheid. In het verlengde daarvan bieden we tools en instrumenten aan 

om met dit onderwerp aan de slag te gaan (bijvoorbeeld Health Checks en training 

Leefstijl CCV). Mogelijk stelt verder onderzoek ons in staat om samen met de sector 

mogelijkheden te benoemen om wel in staat te zijn regelmatig (met vaste tussenpozen) 

te eten. En om meer kennis te verwerven over de effecten van bepaalde soorten voeding 

op gezondheid en overgewicht in relatie tot eetmomenten (welk voedsel bij voorkeur  

’s ochtends nuttigen, welk voedsel ’s avonds). 

Implementatie van de RI&E 

 

Het streven is dat in 2014 50% van de daarvoor in aanmerking komende bedrijven 

gebruik maakt van ons branche RI&E instrument. Hierdoor raakt de bijbehorende  

RI&E-database steeds beter gevuld, welke vervolgens een overzicht van actuele 

knelpunten biedt en een basis om hierop sectoraal beleid vast te stellen. 
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Uit de gegevens van uitrol van de RI&E uit ons Trendrapport blijkt dat vooral grote 

bedrijven in het bezit zijn van een RI&E en bijbehorend plan van aanpak.  

Op de constatering van het feit dat met name kleine bedrijven nog niet over een RI&E 

beschikken (42% van de bedrijven met minder dan 5 werknemers heeft geen RI&E) 

hebben we onze acties gericht om een RI&E voor kleine bedrijven te ontwikkelen en 

deelmarkt specifieke uitrol na te streven. 

Gezien de naderende vergrijzing, het feit dat de eindstreep van eenieder opschuift in de 

tijd en het feit dat vervroegd uittreden er veelal niet meer bij is, loont het om preventief 

aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hier is de link met 

het hebben van een (getoetste) RI&E en bijbehorend plan van aanpak snel gemaakt.  

Een RI&E is immers een van manieren om te peilen hoe gezond en duurzaam inzetbaar 

de organisatie is (indicator). De uitkomsten vormen de basis voor het nemen van 

maatregelen gericht op een veilige en gezonde werkomgeving en het efficiënter maken 

van werkprocessen. Om zo gefundeerd aan de slag te gaan om werknemers en 

organisatie duurzaam inzetbaar te houden. Met onze RI&E 2.0 (de ontzorg-variant voor 

kleine bedrijven) verwachten we ook het aantal kleine bedrijven te ondersteunen om aan 

de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. 

Leeftijdsopbouw en Instroom/Uitstroom 

 

We worden steeds ouder en we worden geacht langer door te werken, met in veel 

gevallen een uitgestelde pensioenleeftijd. De gegevens over verzuim naar leeftijd laten 

zien dat het verzuimpercentage sterkt toeneemt naarmate de leeftijd van de werknemers 

hoger wordt. De uitschieter (7,49) ligt in de groep van 60-64 jaar.  

Het is te verwachten dat veranderingen in leeftijdsopbouw ook nadelige effecten zullen 

hebben op andere kengetallen zoals WGA/WIA. Hoe de relatie tussen leeftijdsopbouw  

en andere kengetallen daadwerkelijk uit ziet en wat aangrijpingspunten zijn om er 

(bij voorkeur preventief) mee aan de slag te gaan, blijft onduidelijk zolang cijfers 

ontbreken. Dat geldt ook voor instroom/uitstroom. 


