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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en doel van het onderzoek

In het advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken' besteedde de Sociaal-Economische Raad (SER) eind 2012
aandacht aan knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg.1
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft, mede namens de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de SER in juli 2013 verzocht in vervolg hierop een advies uit te
brengen over de wenselijkheid, nadere invulling en de mogelijke wijze van financiering van vijf mogelijke
toekomstscenario’s voor de organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg, en dan in het bijzonder van twee
kansrijk geachte scenario's:
1. Sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg: extra inspanningen door sectorale/regionale
organisaties wat betreft bedrijfsgezondheidszorg, inclusief preventief beleid;
2. Het huisarts-specialist model: meer kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg en een klinisch
arbeidsgeneeskundige. Dit model is gericht op tijdige signalering van (ernstige) arbeidsrelevante
gezondheidsproblemen en adequate behandeling in of verwijzing naar de curatieve zorg.
De SER brengt hierover in 2014 advies uit aan de ministers van SZW en VWS. Parallel aan de adviesaanvraag
brengt een ambtelijke werkgroep van VWS-SZW de financiële aspecten rond de twee scenario’s in beeld.
Flankerend aan het SER-advies heeft het ministerie van SZW Capgemini Consulting gevraagd om de aanpak van
bedrijfsgezondheidszorg van een aantal sectoren en branches te beschrijven, de effecten hiervan in beeld te
brengen en antwoord te geven op de vraag wat randvoorwaarden zijn voor een sector- en
branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg. De centrale onderzoeksvraag luidt derhalve:
Wat is de toegevoegde waarde van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg en wat zijn de
randvoorwaarden voor het realiseren van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg?

Voor de beantwoording van deze vraag worden in dit onderzoek zes casussen van sectoren en branches in
beeld gebracht. Het gaat daarbij om de overeenkomsten en verschillen in de opzet, de effecten – zowel in
kwalitatieve als in financiële zin – en de randvoorwaarden om de aanpak van de grond te krijgen.
1.2

Onderzoekskader

1.2.1

Zes casussen

In dit onderzoek beschrijven we de aanpak van zes sectoren en branches die werkgevers en werknemers
ondersteuning bieden op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie, waarbij de nadruk ligt op
preventie en verzuim.
Als het gaat om sectorale bedrijfsgezondheidszorg zijn er drie sectorinitiatieven die in het oog springen:
-

Gezond Transport in de transport en logistiek sector;
Arbouw in de bouw sector;
Stigas in de agrarische en groene sectoren.

1 In dit rapport doelen we met de term bedrijfsgezondheidszorg op zowel preventie als verzuim en re-integratie.
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Deze sectorinitiatieven bestaan al geruime tijd en hebben zowel in geografische als financiële en
organisatorische zin een zekere schaal. Deze drie initiatieven zijn in het onderzoek betrokken, omdat de
verwachting is dat zij veel relevante ervaring hebben met het organiseren van sector- of
branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg en er bij deze initiatieven ook informatie beschikbaar is over
de kosten en baten van de aanpak.
Om een breed beeld te krijgen van de (verschillen in) activiteiten van sectoren en branches op het gebied van
bedrijfsgezondheidszorg zijn, naast de drie eerder genoemde casussen, nog drie andere sectoren/branches
betrokken:
- Uitzendbranche (Stichting ArboFlexbranche (STAF));
- Jeugdzorg (Fonds Collectieve Belangen (FCB));
- Horeca (Koninklijke Horeca Nederland (KHN); Bedrijfschap Horeca & Catering).
Gezien de eerste drie casussen sectoren betreffen die zich kenmerken door fysiek zware beroepen met een
overwegend mannelijke werknemerspopulatie, is in de eerste plaats gezocht naar sectoren met andere type
werkzaamheden, andere arbeidsrisico’s en een andere werknemerspopulatie. Daarbij is gezocht naar een
aanvulling op de branches en sectoren die in het onderzoek Collectieve inkoop van een integrale keten van
preventie, verzuim en re-integratie zijn betrokken.2 Dit zijn de metaalsector, de mobiliteitssector, de
drogistenbranche en de grafimediabranche. Ten slotte speelden praktische overwegingen, zoals bereidheid om
mee te werken en beschikbare tijd van de vertegenwoordigers van de sector- of brancheinstelling, een rol.
Voor elk van de casussen beschrijven we de sector of branche aan de hand van de bedrijfs- en werknemerskenmerken, het ziekteverzuim en de WIA-instroom en kenmerken van de sector of branche die van invloed zijn
op de bedrijfsgezondheidszorg. Het gaat bij het laatste punt niet alleen om type arbeidsrisico’s, maar ook om
zaken die genoemd zijn door de respondenten zoals wet- en regelgeving en de inrichting van de werkplek.
Vervolgens gaan we in op de organisatie, de aanpak en de financiering van de sector- en branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg. Daarna komt het bereik van de aanpak aan bod. Hierbij gaan we in op de
toegankelijkheid van de producten en diensten en op het gebruik daarvan door bedrijven en werkenden. Ten
slotte gaan we in op de effecten van de aanpak.
1.2.2
Kosten-batenanalyse biedt indicatie voor meerwaarde sector- en branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg
Voor de eerste drie casussen is een kosten-batenanalyse gemaakt om een indicatie te krijgen van de
meerwaarde van sector- en branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg in financiële zin.
Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een sector- en branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg zou er idealiter een (quasi-)experimenteel effectonderzoek worden opgezet, waarbij een groep
bedrijven die gebruikt maakt van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg (experimentele
groep) wordt vergeleken met een vergelijkbare groep bedrijven die geen gebruik van maakt van sector- of
branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg (controlegroep). Dergelijk (quasi-) experimenteel effectonderzoek is echter tijdrovend en lastig realiseerbaar in het geval van de sector- en branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg. Bovendien bestaat een sector-of brancheaanpak niet uit één interventie, maar uit
een heel scala aan interventies waar bedrijven in meer of mindere mate gebruik van kunnen maken. Een
alternatief zou kunnen zijn om een andere sector of branche te kiezen als controlegroep. Een sector of

2

Puijenbroek, T. van & K. Visscher, Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie,
Capgemini Consulting: 2013
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branche met een aanpak voor bedrijfsgezondheidszorg zou dan worden vergeleken met een sector of branche
die dat niet heeft. Dit stuit echter op bezwaren van onderlinge vergelijkbaarheid.
Om toch een indicatie te krijgen van de (financiële) toegevoegde waarde van sector- en branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg, is daarom met behulp van de Capgemini Business Case methodiek een
kosten-batenanalyse gemaakt. Dit is een methode waarmee op gestructureerde wijze kosten en baten in de
tijd geplaatst en tegen elkaar afgewogen worden. De Business Case levert inzicht in de waarde die een
investering toevoegt aan een onderneming, organisatie of sector. Om pragmatische redenen wordt hierbij
gebruik gemaakt van cijfers en effectmetingen die bij de sector- of brancheinstellingen zelf beschikbaar zijn.
Omdat elke instelling op eigen wijze trends en effecten onderzoekt, heeft elk van de kosten-batenanalyses een
eigen opbouw. Daarbij worden de beschikbare cijfers over effecten gecombineerd om een inschatting te
maken van de baten.
De baten worden vervolgens afgezet tegen de totale kosten van het sector- of brancheinitiatief door de
jaarlijkse waarde voor de sector of branche te berekenen. De jaarlijkse waarde voor de sector of branche
bestaat uit alle in het meetjaar door de sector- of brancheinstelling gerealiseerde baten voorvloeiend uit
activiteiten die in of voor dat jaar zijn uitgevoerd, minus de kosten voor de sector- of brancheinstelling van dat
betreffende meetjaar. Dit houdt in dat baten die voor of na het meetjaar vallen niet worden meegenomen.3 In
deze opzet wordt (tenzij anders aangegeven) omwille van de eenvoud geen rekening gehouden met
leereffecten die optreden naar aanleiding van de interventies. Aangenomen wordt dus dat wanneer een
sector- of brancheinstelling jaar na jaar het niveau van de interventies (soort en aantal) handhaaft, een gelijk
beeld van de jaarlijkse waarde ontstaat.
Hoewel deze aanpak beperkingen kent met betrekking tot de representativiteit en vergelijkbaarheid van de
resultaten, geeft het wel een indicatie van de meerwaarde van sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg.
1.2.3

Betrokkenheid sector- en brancheinstellingen

De casusbeschrijvingen en kosten-batenanalyses zijn voorgelegd aan de betrokken medewerkers van de
sector- en brancheinstellingen ter verificatie en validatie.
1.3

Onderzoeksmethoden

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet:
1.3.1

Deskresearch en interviews

Voor het verkrijgen van informatie over de zes casussen is gebruik gemaakt van deskresearch. Hierin zijn
documenten als jaarverslagen, eventuele notities met betrekking tot gezond en veilig werken, projectplannen
en/of –voortgangsrapportages, eigen onderzoeken, en informatie van de websites gebruikt. Daarnaast zijn er
interviews gehouden met directeuren en/of beleidsmedewerkers van de sector- en brancheinstellingen. In
totaal zijn er zes interviews afgenomen.

3

Deze aanpak zorgt er voor dat al gerealiseerde of toekomstige kasstromen niet naar het meetjaar verdisconteerd
hoeven te worden. Hiervoor is gekozen vanwege de beperkte beschikbaarheid van data en om het gebruik van
verschillende, sectorspecifieke verdisconteringpercentages (die het beeld vertroebelen) te voorkomen.
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1.3.2

Kosten-batenanalyse

Bij het opstellen van de kosten-batenanalyses is gebruik gemaakt van de methode Benefits Logic. Met een
Benefits Logic wordt met een oorzaak-gevolg schema, in kaart gebracht hoe de uitgevoerde activiteiten/
oplossingen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie (zie figuur 1 voor een voorbeeld). Per activiteit
wordt gekeken hoe deze activiteit waarde oplevert en hoe deze waardedrijvers vervolgens bijdragen aan de
organisatiedoelstellingen. Voor drie casussen zijn samen met de sector- of brancheinstellingen Benefits Logics
opgesteld en getoetst. De drie Benefits Logics laten zien hoe de verschillende sector- of brancheinstellingen
naar hun doelstellingen kijken. Omdat elke organisatie andere accenten legt, verschillen de Benefits Logics per
casus.

Oplossing

Activiteit

Waardedrijvers

Waardedrijver

Waardedrijver

Resultaten

Waardedrijver
Verhogen
Omzet

Activiteit

Waardedrijver

Waardedrijver

Benefits
Cash Flow

Verlagen
Kosten
Activiteit

Waardedrijver

Waardedrijver

Figuur 1 Voorbeeld Benefits Logic
Op basis van de Benefits Logics zijn bij drie sectorinstellingen specifieke gegevens uitgevraagd. Vervolgens zijn
met een rekenmodel de voornaamste kosten en baten in financiële zin in kaart gebracht. In het rekenmodel
ligt de focus op de baten die ontstaan door de reductie van verzuim en de WIA-instroom. Andere factoren
zoals gezondheid, de tevredenheid en het inkomen van werknemers en productiviteit zijn niet kwantitatief
meegenomen, omdat deze lastig of niet kwantificeerbaar zijn. Daarmee is ook gekozen voor een conservatieve
inschatting van de baten.
Voor het calculeren van de baten van verzuimreductie zijn in de literatuur twee algemeen geaccepteerde
methodes te vinden. De eerste gaat uit van het productieverlies dat geleden wordt door het niet inzetbaar zijn
van de werknemer. Deze methode is goed bruikbaar wanneer het aantal bedrijven gering is en de relatie
tussen arbeid en omzet duidelijk is. De tweede methode gaat ervan uit dat de productie van de afwezige
werknemer wordt opgepakt door (ingehuurde) vervanging. Het voordeel van deze methode is dat hij geschikt
is voor analyse op grotere aantallen bedrijven. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de tweede
methode. Om de economische waarde van de reductie te kunnen berekenen wordt hierbij (tenzij anders
aangegeven), aangenomen dat voor iedere ziektedag een vervanger wordt ingeschakeld.
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 7 worden de aanpakken van bedrijfsgezondheidszorg van de sectoren en
branches beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod:
-

Gezond Transport – Transport en logistiek sector (hoofdstuk 2)

-

Stichting ArboFlexbranche (STAF) – Uitzendbranche (hoofdstuk 3)

-

Arbouw – Bouwsector (hoofdstuk 4)

-

Fonds Collectieve Belangen (FCB) – Jeugdzorg (hoofdstuk 5)

-

Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) – Agrarische en groene sectoren (hoofdstuk 6)

-

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Bedrijfschap Horeca & Catering – Horeca (hoofdstuk 7)

Hoofdstuk 8 sluit het rapport af met (een samenvatting van) de bevindingen en conclusies. In bijlage A is een
schematische samenvatting van elk van de casussen opgenomen.

© 2014 Capgemini. All rights reserved.
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2 Gezond Transport: Transport en logistiek
Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van het sectorinitiatief Gezond Transport. Deze paritaire stichting is
verantwoordelijk voor veilig en gezond werken in de sector Transport en Logistiek en het bevorderen van
duurzame inzetbaarheid. Na een korte beschrijving van de sector wordt de aanpak van Gezond Transport, het
bereik en de effecten beschreven.
2.1

De transport en logistiek sector

2.1.1

Kenmerken bedrijven en werknemers

De sector Transport en Logistiek bestaat uit circa 6.000 bedrijven met werknemers en circa 4.000 zzp’ers.4 De
sector omvat bedrijven die tegen betaling goederen opslaan en vervoeren voor derden en bedrijven die
mobiele kranen verhuren (verticaal transport). De 6.000 ondernemingen met werknemers vallen onder de
verplichtstelling van de CAO Beroepsgoederenvervoer en dragen derhalve af aan Stichting Opleidings- en
Ontwikkelingfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB).
70% van de bedrijven (inclusief eenmansbedrijven) heeft vijf of minder vergunningbewijzen.5 Deze ruim 8.000
kleinere bedrijven bezitten samen ruim 15.000 vergunningbewijzen, dat is 15% van het totaal. De 92 grootste
bedrijven (nog geen 1% van het totaal bedrijven) bezitten samen bijna 20.000 vergunningbewijzen, maar liefst
20% van het totaal.6 De gemiddelde bedrijfsgrootte ligt rond de 20 werknemers (slechts 350 bedrijven hebben
meer dan 50 vergunningen). De bedrijven in de logistiek zijn over het algemeen wat groter. De transport en
logistiek sector is dus een MKB sector.
Er zijn ongeveer 130.000 werknemers werkzaam in de bovenstaande 6.000 bedrijven.7 Hoewel de sector een
trend vertoont waarbij steeds meer bedrijven de gehele keten bestrijken (zowel in- en uitladen, logistiek, als
het vervoer zelf), blijven chauffeurs de grootste groep werknemers (circa 90.000). De werkgelegenheid in de
sector is afgelopen jaren door de crisis sterk gedaald: sinds begin 2012 zijn er 6.000 chauffeurs minder
werkzaam in de sector. Daarnaast is er in de sector sprake van vergrijzing en ligt ontgroening op de loer. De
sector verwacht dat er bij het aantrekken van de economie weer veel instroom nodig zal zijn.8 De gemiddelde
leeftijd onder chauffeurs ligt iets hoger dan in de totale werkzame beroepsbevolking van Nederland.9 Het
gemiddelde opleidingsniveau is LBO.
2.1.2

Ziekteverzuim en WIA-instroom

Volgens gegevens van Gezond Transport, gebaseerd op de voor verzuimbegeleiding aangesloten bedrijven
(1.400 bedrijven; 25.000 werknemers), lag het verzuimpercentage in 2011 op 4,29% en is dit in 2013 gedaald
naar onder de 4%. Voor de vergelijking zijn de CBS-cijfers van de sector Vervoer en Opslag opgenomen.

4
5
6
7
8
9

Sectorplan Transport en Logistiek, 2013
Een vrachtwagen moet altijd een vergunningsbewijs aan boord hebben om vergunningplichtig vervoer voor derden te
mogen doen. De vergunningplicht geldt voor vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kg .
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printPdf&id=ae7ca521-f7c0-4fea-8def-8e4e50f9a253
Sectorplan Transport en Logistiek, 2013
Sectorplan Transport & Logisitiek
VTL, arbeidsmarktrapportage 2013
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Tabel 1: Ziekteverzuimpercentage Transport en logistiek
2008

2009

2010

2011

2012

nb

nb

4,12%

4,29%

4,10%

4,5%

4,3%

4,7%

4,5%

4,2%

2013
I

2013
II

2013
III

Verzuimpercentage naar bron
-

Gezond Transport

-

CBS (Vervoer en opslag)

3,7%
4,7%

4,4%

4,0%

Bron: Gezond Transport/CBS, Statline
De instroom in de WIA is tussen 2008 en 2012 gestegen van 590 naar 810 nieuwe uitkeringen. In 2010 en 2011
lag het aantal nieuwe uitkeringen boven de 900 per jaar. Ten opzichte van het aantal verzekerde personen ligt
het aantal nieuwe uitkering in 2012 op 0,61%.
Tabel 2: Nieuwe uitkeringen WIA Overig goederenvervoer te land en in de lucht

Nieuwe uitkeringen
Verzekerde personen
Percentage WIA uitkering t.o.v.
verzekerde personen

2008

2009

2010

2011

2012

590

671

927

906

810

151.608

136.87410

136.874

134.734

133.446

0,39%

0,49%

0,68%

0,67%

0,61%

Bron: UWV, Sociale verzekeringen naar sectoren 2008-2012
2.1.3

Kenmerken sector die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg

Deze paragraaf en de paragrafen in de volgende hoofdstukken met dezelfde titel, bevatten punten die de
sector- of brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van
de paragrafen.
Kenmerkend aan het werk in de transport en logistiek sector is het fysieke karakter van het werk. Volgens de
NEA Monitor (2012) zegt 48% van de werknemers zwaar werk uit te voeren. Uit het Trendrapport 2013 van
Gezond Transport blijkt dat werkgevers fysieke belasting als gevolg van de hele dag zitten, tillen, duwen en
trekken van goederen (volgens 64% van de werkgevers) en verkeersveiligheid (volgens 64% van de
werkgevers) als meest voorkomende arbeidsrisico’s noemen. Wat opvalt is de verschillende beleving tussen
werkgevers en werknemers in de ervaren risico’s. Gemiddeld genomen worden risico’s vaker benoemd door
werknemers dan door werkgevers. Een voorbeeld daarvan is het beleven van het arbeidsrisico ‘psychosociale
arbeidsbelasting’ (onder andere werkdruk, agressie). Zo ziet 9% van de werkgevers dit als een risico en 44%
van de werknemers. Met name werkgevers van kleinere bedrijven schatten de risico’s laag in.
Gezond Transport geeft aan dat bedrijven in de sector zich bewust zijn van de nut en noodzaak van preventie.
Zo blijkt uit het Trendrapport 2013 van Gezond Transport dat 81% van de werkgevers maatregelen heeft
genomen met betrekking tot fysieke belasting en 75% heeft maatregelen genomen met betrekking tot de
verkeersveiligheid, de twee belangrijkste risico’s in de sector. Ook geeft 60% van de bedrijven aan dat er een

10 Het aantal verzekerde personen voor 2009 is niet bekend. Daarom is het aantal van 2010 overgenomen. Dit is mogelijk

aangezien het percentage slechts een indicatie is voor de ontwikkeling van de WIA-instroom in de sector.
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preventiemedewerker is aangesteld en de bekendheid van de preventiewerker onder werknemers is
toegenomen.
Gezond Transport geeft aan dat de sector financiële drempels voor verzuim kent. De eerste drempel hangt
samen met het feit dat er in de transport en logistiek veel wordt overgewerkt. In de cao zijn hiervoor opslagen
opgenomen. Bij ziekte worden de overuren niet volledig doorbetaald. De loondoorbetaling is gebaseerd op het
gemiddeld aantal overuren in het jaar voorafgaand aan de ziekmelding met een maximum van zeven overuren
per week. Ook is er een wachtdag waarbij de eerste dag van het verzuim niet betaald wordt. Daardoor zakken
chauffeurs bij ziekte deels terug in inkomen.
2.2

De organisatie Gezond Transport

Gezond Transport is een sectorinitiatief dat antwoord wil geven op de vraag: ‘Hoe houden we mensen gezond,
gemotiveerd en gelukkig in hun huidige en toekomstige werk, zodat zij zonder fysieke en mentale kleerscheuren
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken?’ De ambitie van Gezond Transport daarbij is een vanzelfsprekende
partner zijn voor werkgevers, werknemers en de sector op het gebied van duurzame inzetbaarheid,
arbeidsomstandigheden, preventie, verzuimbeleid en re-integratie.
Sinds 2009 is Gezond Transport de gezamenlijke naam van BGZ Wegvervoer, kennis- en adviescentrum voor
arbeid en gezondheid en het Re-integratie Centrum Wegvervoer (RCW). BGZ wegvervoer is in 1988 op initiatief
van werkgevers en werknemers, opgericht. De sociale partners achten een sectoraanpak van belang omdat de
sector veelal uit kleine ondernemingen bestaat en deze onvoldoende in staat zijn (zowel door gebrek aan
kennis als door capaciteit) om preventieve bedrijfsgezondheidszorg voor hun werknemers in te richten. Deze
expertise en kennis wordt door Gezond Transport ontwikkeld en gedeeld. Op deze wijze kunnen MKB
bedrijven in de sector worden ontzorgd en kunnen zij gebruik maken van expertise die anders niet voor hen
toegankelijk zou zijn. Vanaf 1996 is, naar aanleiding van de veranderde wetgeving (verplichte aansluiting bij
arbodienst en uitbreiding loondoorbetalingsverplichting), sectorale regie gevoerd bij het inkopen van
arbodienstverlening. In 2003 is RCW opgericht, nadat in het kader van de wet SUWI en de Wet Verbetering
Poortwachter de verplichtingen voor werkgever en werknemer bij verzuim waren aangescherpt, en de sociale
partners bedrijven wilden faciliteren met het beperken van dreigend langdurig verzuim. Toen de markt voor
arbodienstverlening werd vrijgegeven hebben sociale partners in de transport en logistiek RCW neergezet als
maatwerkalternatief voor de traditionele arbodienstverlening door gecertificeerde Arbodiensten.
Gezond Transport wordt paritair bestuurd door sociale partners. De organisaties Transport en Logistiek
Nederland (TLN), vereniging Verticaal Transport, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen zijn vertegenwoordigd
in het bestuur van Gezond Transport.
Bij Gezond Transport zijn bijna 50 werknemers (40-45 fte) in dienst. Voor de verzuimbegeleiding beschikt
Gezond Transport over een eigen landelijk netwerk van 14 casemanagers. Daarnaast is er een kennis- en
adviescentrum bestaande uit circa 12 personen die dagelijks bedrijven bezoeken en daarnaast programma’s en
projecten gericht op preventie uitvoeren. De bedrijfsartsen worden extern ingehuurd.
Gezond Transport zal per 1 juli 2014 fuseren met VTL (Stichting Vakopleiding Transport & Logistiek) en de
Stichting Functiewaardering voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen
(FUWA Wegvervoer) vanwege de overlappende en aansluitende doelstellingen van deze sectorinstituten. Dit
levert straks een totaalpakket aan arbeidsmarktdienstverlening op dat gericht is op instroom, doorstroom en
duurzame inzetbaarheid.
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2.3
2.3.1

De aanpak van Gezond Transport omtrent bedrijfsgezondheidszorg
Karakteristieken aanpak

Sterke binding met dagelijkse praktijk
De aanpak van Gezond Transport kenmerkt zich door een sterke binding met de dagelijkse praktijk. Om te
zorgen dat de dienstverlening aansluit op de behoeften van werkgevers en werknemers, ontwikkelt Gezond
Transport de dienstverlening in samenspraak met klanten. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld met
klankbordgroepen wordt gewerkt en dat er in samenspraak met bedrijven pilots worden georganiseerd. In het
verleden heeft Gezond Transport bijvoorbeeld onderzocht of nieuwe internationale normering ten aanzien van
cabine ergonomie kon worden ontwikkeld. Gezond Transport is toen met afnemers in gesprek gegaan om te
bespreken waar een cabine aan moet voldoen. Gezond Transport heeft daarmee zoveel kennis opgebouwd dat
ook het busvervoer Gezond Transport inhuurt om te kijken of nieuwe bussen voldoen aan de Nederlandse
normen.
Sectorspecifieke kennis gecombineerd met brede kennis van bedrijfsgezondheidszorg
Een tweede belangrijk aspect van de aanpak is dat Gezond Transport naast brede kennis van de
bedrijfsgezondheidszorg (o.a. oplossingenboek en arbocatalogus) beschikt over sectorspecifieke kennis. Die
combinatie maakt dat zij hét kennis- en adviescentrum zijn binnen de sector op het gebied van
bedrijfsgezondheidszorg. Casemanagers en adviseurs met sectorspecifieke kennis en dienstverlening helpen
bedrijven om bedrijfsspecifieke oplossingen te vinden en in te voeren. Zo worden de bedrijfsartsen
bijvoorbeeld door een toxicologisch expert getraind in specifieke gezondheidseffecten zoals
gezondheidsproblemen als gevolg van dampen in zeecontainers. Ook heeft Gezond Transport speciaal voor de
sector trainingen ontwikkeld op het gebied van fysieke belasting, leefstijl en veiligheidsbewustzijn. Deze
trainingen leveren chauffeurs punten op voor de verplichte nascholing in het kader van de Europese richtlijn
Vakbekwaamheid.
Positieve beïnvloeding
Gezond Transport werkt met positieve beïnvloeding. Goed gedrag belonen en onder de aandacht brengen
doet zij bijvoorbeeld door middel van het uitreiken van prijzen: de Gezond Transport prijs, Arbotip of een prijs
voor het bedrijf met het veiligste magazijn. De Arbotip is bijvoorbeeld een prijs die wordt toegekend aan
innovatieve hulpmiddelen om werkzaamheden in de sector op een minder belastende manier uit te voeren
zoals de Tilhulp. Op deze manier wil Gezond Transport de ontwikkeling van dit soort innovatieve hulpmiddelen
stimuleren en onder de aandacht brengen.
Ook geeft Gezond Transport bedrijven die iets positiefs doen binnen de sector een platform in de eigen
digitale nieuwsbrief, die verspreid wordt onder alle werkgevers in de sector en andere geïnteresseerden.
Gezond Transport heeft positieve ervaringen met het stimuleren van goed gedrag, voorbeelden zijn: heftruck
helden; gegaste zeecontainers en veiligheidsbewustzijn.
Bewustzijn werknemers
Een nieuwe ontwikkeling is dat Gezond Transport zich meer direct richt op werknemers. Dit gebeurde al via
het blad 'Ton' dat specifiek voor werknemers in de sector wordt gemaakt, en waarbij Gezond Transport ook in
de redactie zit. Daarnaast is de campagne DRIVE gestart die onder andere middels een op werknemers
gerichte website,duurzame inzetbaarheid onder de aandacht brengt.
2.3.2

Producten en diensten van Gezond Transport

De activiteiten van Gezond Transport zijn onder te verdelen in: 1) de functie van kennis- en adviescentrum en
e
e
2) de verzuimbegeleiding en re-integratie 1 en 2 spoor door het onderdeel Re-integratie Centrum
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Wegvervoer (RCW). Het kennis- en adviescentrum omvat zowel producten en diensten gericht op preventie als
producten en diensten gericht op verzuim. De producten en diensten van het kennis- en adviescentrum zijn
gratis of tegen gereduceerd tarief beschikbaar. Voor het RCW betalen bedrijven een (marktconforme)
vergoeding per werknemer en/of een tarief per afgenomen verrichting.
Kennis- en adviescentrum
Als kennis- en adviescentrum is Gezond Transport verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschikbaar
stellen van sectorspecifieke bedrijfsgezondheidsinformatie, het uitvoeren van projecten die de duurzame
inzetbaarheid in de sector ten goede komen en adviesopdrachten (zoals trainingen, verzuimpreventie,
begeleiden risico-inventarisatie, werkplekonderzoeken).
Om hier uitvoering aan te geven werkt Gezond Transport met vier meerjarenprogramma’s:
a.

Duurzame inzetbaarheid

b.

Veilig en gezond werken

c.

Onderzoek en analyse

d.

Verzuimaanpak en schadelastbeheersing

De eerste twee programma’s Duurzame inzetbaarheid en Veilig en gezond werken zijn specifiek gericht op
preventie. Het programma Verzuimaanpak en schadelastbeheersing bevat activiteiten gericht op het verkorten
van verzuim. Het programma Onderzoek en analyse bevat zowel elementen die gericht zijn op preventie als op
verzuim.
ad. a. Duurzame inzetbaarheid
Voor duurzame inzetbaarheid zet Gezond Transport in op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers door organisaties te ondersteunen met het neerzetten van hun gezondheidsbeleid. Het
bespreekbaar maken van gezondheid vormt daarin een belangrijk onderdeel. Om de verantwoordelijkheid en
vitaliteit van werknemers te vergroten, kunnen bedrijven onderzoeken inzetten naar de gezondheid en
inzetbaarheid van hun werknemers (Health Check/inzetbaarheidsonderzoek/Preventief Medisch Onderzoek).
Gezond Transport stelt vervolgens gezamenlijk met de bedrijven een plan van aanpak op . Daarbij adviseert
Gezond Transport zowel bedrijven als individuele werknemers over leefstijl, bijvoorbeeld met individuele
leefstijlcoaching, de training leefstijl en de handreiking Alcohol en Drugs beleid. De training telt mee voor de
nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs.
In het kader van het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en inzetbaarheid gaat Gezond Transport in
2014 werknemers vragen online een vragenlijst in te vullen (inzetbaarheidscheck met onder andere de
workability index). Het doel is om zo’n 13.000 medewerkers deel te laten nemen aan het onderzoek. Het plan
is om vervolgens met de werknemers met een hoger risico (at risk) een gesprek aan te gaan gevolgd door
eventuele interventies om op die manier de inzetbaarheid sectorbreed te verbeteren.
Een ander onderdeel van het programma duurzame inzetbaarheid is het ontwikkelen van visie en leiderschap
bij werkgevers. Gezond Transport biedt de volgende diensten aan:


Bedrijfscan Duurzame Inzetbaarheid: Dit is een online vragenlijst om inzicht en richting te bieden bij het
vergroten van de inzetbaarheid van werknemers. De scan richt zich op de volgende thema’s: gezondheid,
preventie, verzuim, opleiding, ontwikkeling/mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en organisatie van het werk,
leiderschap en management en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Gebruik van de scan is
kosteloos voor zogenaamde SOOB-bedrijven. Dit zijn bedrijven die conform de SOOB CAO afdragen aan de
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB).
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Individueel bedrijfsbezoek met de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid: Een deskundige van Gezond
Transport levert op basis van de bedrijfsscan bouwstenen voor een visie op duurzame inzetbaarheid en
een plan van aanpak.
Masterclass Duurzame Inzetbaarheid voor directieleden.
Interne Workshop Duurzame Inzetbaarheid: In een workshop met leidinggevenden binnen het bedrijf
wordt gewerkt aan een visie en een plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in
het bedrijf te verbeteren.
Training Effectief communiceren: De training richt zich op het midden management van bedrijven
(planners, leidinggevenden in de loods, etc.). De focus ligt op de communicatie tussen leidinggevenden,
planners en medewerkers. Het gaat in de training om bewustwording van de invloed van leidinggevenden
op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers.

Een recente ontwikkeling binnen dit thema is dat Gezond Transport samen met VTL een sectorplan heeft
opgesteld gericht op (toekomstige) inzetbaarheid van werknemers in de sector. Aanleiding voor dit sectorplan
is onder andere de toenemende vergrijzing en daarmee het risico dat het verzuim stijgt. Cijfers van het RCW
laten zien dat het verzuim sterk toeneemt op oudere leeftijd. SOOB heeft in het Sectorplan berekend dat
zonder aanvullende maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, de kosten van het ziekteverzuim
door de vergrijzing toenemen. Gezond Transport wil voorkomen dat het verzuimpercentage gaat stijgen. Uit
recent onderzoek van Gezond Transport blijkt dat oudere werknemers in te delen zijn in twee groepen:
1) Healthy workers
2) Groep met behoefte/ noodzaak tot aanpassingen.
In de uitvoering van het sectorplan richt Gezond Transport zich binnen de groep oudere werknemers op het
aan de slag houden van de tweede groep.
ad b. Veilig en gezond werken
In de categorie veilig en gezonde werkplek biedt Gezond Transport (preventieve) adviezen en trainingen over
het voorkomen of reduceren van gezondheidsklachten op basis van analyses van fysiek belastende
werkzaamheden. Dit kan op individueel, bedrijfs-, deelmarkt- en sectorniveau. Gezond Transport biedt de
volgende diensten om risico’s op te sporen en adviezen te formuleren ten behoeve van het voorkomen van
uitval:








Werkplekonderzoek (WPO) en werkplekinstructie (WPI): Een WPO spoort veiligheids- en
gezondheidsrisico’s op en geeft oplossingen. Vervolgens krijgt een werknemer instructie hoe om te gaan
met de dagelijkse praktijk van het werk.
Branche RI&E: Gebruik van de digitale Branche RI&E is gratis voor SOOB aangesloten bedrijven (6.000
bedrijven). Bedrijven die geen SOOB-premie afdragen, betalen eenmalig € 150,- voor het gebruik van de
Branche RI&E.
RI&E toetsing: Voor bedrijven met 25 of méér werknemers biedt Gezond Transport de toetsing tegen een
voordelig tarief.
Arbocatalogus en oplossingenboek
Adviesmodule veilig verladen: Deze gratis digitale adviesmodule geeft inzicht in de gezondheidsgevaren bij
het laden/lossen van vloeistoffen met tankauto’s.

Zoals eerder aangegeven, zet Gezond Transport ook in op bewustwording bij werkgevers en werknemers met
activiteiten als de Toolbox en Roadshow Heftruckhelden en het Programma ‘Een veiligheidsbewust bedrijf’.Tot
slot worden er verschillende trainingen aangeboden, zoals de training fysieke belasting, de training
veiligheidsbewustzijn en de trainingen gegaste containers.
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ad. c. Onderzoek en analyse
Om inzicht te krijgen in relevante trends en ontwikkelingen doet Gezond Transport ook zelf onderzoek en
onderhoudt contacten met deskundigen, onderzoeks- en kennisinstituten, verwante sectoren en de
werkgevers en werknemers in de sector. Gezond Transport gebruikt de gegevens om de dienstverlening af te
stemmen op de situatie in de sector en de behoeften van individuele werkgevers en werknemers. Het
trendrapport en de halfjaarrapportage zijn daar voorbeelden van.
Binnen het programma Onderzoek en analyse heeft Gezond Transport diverse meetinstrumenten ontwikkeld,
zoals de besparingscalculator, Grip op verzuim, health checks om de situatie in het bedrijf te analyseren en
vervolgens te bepalen welke activiteiten in te zetten.
ad. d. Verzuimaanpak en schadelastbeheersing
Binnen dit programma biedt Gezond Transport diensten voor het beheersen en reduceren van verzuim en het
beperken van de schadelast:
 Keuringen en scans: In het kader van preventie van verzuim verzorgt Gezond Transport een aantal
keuringen en scans. Gezond Transport verzorgt daarbij het hele traject: van de selectie van bedrijfsartsen
tot het inplannen van de keuringsafspraken. PMO’s zijn verplicht volgens de wet, evenals de
rijbewijskeuring.
 Grip op verzuim: Voor bedrijven met een verzuimpercentage van meer dan 5% heeft Gezond Transport
het project Grip op verzuim ontwikkeld. Gezond Transport biedt bedrijven ondersteuning bij het
beheersen en het reduceren van verzuim door het structureel aanpakken van de (organisatorische)
oorzaken van verzuim. Een adviseur analyseert het verzuim en maakt een plan van aanpak voor
aanpassingen en verbeteringen binnen de organisatie.
 One stop shop: Gericht op het versnellen van het keuren van chauffeurs die door een beperking meerdere
keuringen nodig hebben..
 Besparingscalculator: Deze methodiek geeft inzicht in de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Ook laat de calculator zien of investeringen om het verzuim te verlagen in verhouding staan tot de
opbrengsten. Een bedrijf kan de besparingscalculator kosteloos samen met een deskundige van Gezond
Transport invullen.
 Pilot vangnetters11: Met deze pilot wil de sector laten zien dat reductie van verzuim mogelijk is door een
andere begeleiding van vangnetters. De sector kan hiermee besparen op de gedifferentieerde premie
Ziektewet.
 Workshop eigen risicodragerschap Ziektewet en WGA: Dit is een sessie voor werkgevers over de
ontwikkelingen rond de modernisering Ziektewet en risicomanagement bij eigenrisicodragerschap
Ziektewet en WGA.
Verzuimbegeleiding (RCW)
Het onderdeel Re-integratie Centrum Wegvervoer van Gezond Transport biedt verschillende arrangementen
voor verzuimbegeleiding. Bedrijven kunnen de arrangementen in combinatie met een (korting op een)
verzuimverzekering inkopen. Gezond Transport heeft hierover afspraken met een aantal verzuimverzekeraars.
De arrangementen kunnen ook zonder de koppeling met een verzekering ingekocht worden. Voor het
begeleiden van het verzuim, biedt Gezond Transport drie typen contracten aan, te weten:

11 Voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, geldt de Ziektewet als vangnet. In de pilot zijn vangnetters

1) Mensen die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders) en 2) Mensen die binnen 28 dagen na hun einde
dienstverband nog geen nieuwe werkgever en geen WW hebben en zich ziek melden bij het UWV (nawerkers).
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Rem op verzuim minimaal: Dit pakket biedt verzuimadministratie, arbospreekuur, een telefonische
helpdesk, verzuimrapportages, de 42 weeks melding aan UWV, melding van een frequent verzuim,
traumabegeleiding en signalering van rijbewijskeuring. Het kost € 25,90 per werknemer per jaar (tarief
2014).
Rem op verzuim optimaal: Naast bovenstaande biedt dit pakket verzuimbegeleiding door een
casemanager en inzet van een bedrijfsarts gedurende eerste 104 weken verzuim. Het kost € 119,00 per
werknemer per jaar (tarief 2014).
Rem op verzuim bedrijfsspecifiek: Dit pakket is voor bedrijven die meer maatwerk willen.

Gezond Transport gaat er vanuit dat verzuim niet alleen ontstaat vanwege specifieke arborisico’s en
gezondheidsproblemen, maar bijvoorbeeld ook door privé problemen of conflicten op het werk. Hier zijn,
naast de reguliere verzuimbegeleiding, de volgende producten en diensten voor:
 Schuldhulpverlening. Bij de werknemer thuis wordt de administratie op een rij gezet, de schulden weer
inzichtelijk gemaakt en een passend Plan van Aanpak opgesteld.
 Traumabegeleiding. Door de eerste opvang na een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ernstig
ongeluk, snel en praktisch te regelen, wil Gezond Transport voorkomen dat de werknemer in een
negatieve spiraal belandt. De eerste telefonische opvang (alarmnummer) is voor de gehele bedrijfstak
kosteloos geregeld. De door een expertisecentrum voor traumazorg (Lourtas) geboden eerste opvang is
door Gezond Transport zonder meerkosten in de Rem-op-Verzuim-arrangementen opgenomen. Een niet
bij Gezond Transport aangesloten bedrijf betaalt voor de opvang een vast bedrag.
 Scholing voor re-integratie buiten de bedrijfstak. Als een werknemer als gevolg van ziekte niet kan
terugkeren naar werk binnen de sector kan omscholing aan de orde zijn. Bedrijven die aan SOOB afdragen
(6.000 bedrijven) kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van max. 50%.
Samenwerking met curatieve zorg
Gezond Transport heeft zelf geen collectieve contracten met zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Wel bieden
sociale partners in de sector, TLN, VVT, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, een collectieve zorgverzekering
van Zilveren Kruis Achmea met een pakket dat sector specifiek is.12 Met de verzekeraar is afgesproken dat deze
preventieactiviteiten in de sector vergoedt. Het betreft CCV trainingen13 (o.a. leefstijl, fysieke belasting) die
punten opleveren voor de rijbewijsverlenging en werkplekonderzoeken. Daarnaast is afgesproken dat de
verzekeraar eens in de vijf jaar een deel van de medische keuring ten behoeve van de rijbewijskeuring voor
beroepschauffeurs vergoedt. Zilveren Kruis Achmea heeft samen met het Integraal Centrum voor
Arbeidsrelevante Aandoeningen (ICARA) en de Polikliniek Mens en Arbeid AMC het Medisch Expertise
Centrum Vervoer (MECV) opgericht om snel de juiste diagnose te kunnen stellen bij vervoersspecifieke
klachten. Daarbij is ook verwijzing naar het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA Ned) mogelijk.
2.4

Financiering van Gezond Transport

De totale begroting van Gezond Transport bedraagt € 5,75 mln. Globaal is de helft hiervan afkomstig vanuit de
14
stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB). In de algemeen verbindend
verklaarde SOOB CAO is afgesproken dat zowel werkgevers als werknemers een bijdrage aan SOOB betalen

12 http://www.zilverenkruis.nl/BEDRIJVEN/PRODUCTENENDIENSTEN/GEZONDHEIDSMANAGEMENT/BETER-AF-

WERKGEVERSPAKKET-VERVOER/Pages/default.aspx.
13 CCV staat voor ContactCommissie Vakbekwaamheid. CCV is de divisie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

(CBR) die vrijwel alle examens voor beroepschauffeurs, schippers, logistiek medewerkers, ondernemers in het
transport en de theorie-examens voor beroeps- en privé-vliegers afneemt.
14 http://gezondtransport.nl/werkgever/over-gezond-transport/historie/
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van 0,615% respectievelijk 0,245%, in totaal 0,86% van de bruto loonsom. Een deel van deze bijdrage (€ 3 mln)
zet SOOB in voor de activiteiten van Gezond Transport. Het gaat dan om de volgende activiteiten:
ondersteuning bij RIE’s, bedrijfsbezoeken, adviestrajecten, informatieverstrekking op verzoek, werkplekonderzoeken, media-uitingen, voorlichtingsbijeenkomsten en scholing voor re-integratie buiten de sector.
Uitgangspunt is dat dienstverlening vanuit collectieve gelden (dit betreft de diensten die vanuit het kennis- en
adviescentrum worden geboden) alleen gratis of tegen een gereduceerd tarief geboden wordt aan bedrijven
die afdragen aan het SOOB fonds. Niet SOOB-bedrijven betalen hiervoor een vergoeding. De overige € 2,6 mln
komt voort uit de gecontracteerde dienstverlening en subsidies. Hiervan is € 2,2 mln afkomstig van bedrijven
die verzuimbegeleiding afnemen en € 0,4 mln voor extra diensten en subsidies (onder andere ESF subsidies
voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld de campagne Heftruckhelden).
2.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

De producten en diensten van Gezond Transport zijn in de eerste plaats toegankelijk voor de bedrijven die
conform de CAO Beroepsgoederenvervoer en de SOOB CAO afdragen aan SOOB. Dit betekent dat zzp’ers niet
tot de doelgroep van Gezond Transport behoren, omdat zij per definitie niet onder een cao vallen. De SOOBgefinancierde producten en diensten (kennis- en adviescentrum) zijn voor de SOOB-bedrijven gratis of tegen
een gereduceerd tarief beschikbaar. Voor verzuimbegeleiding vraagt Gezond Transport een vergoeding per
werknemer en een verrichtingentarief.
e

e

Gezond Transport verzorgt voor 1.400 bedrijven de verzuimbegeleiding en re-integratie 1 en 2 spoor. Dit is
23% van de in totaal 6.000 bedrijven. Bij deze bedrijven werken 25.000 werknemers. Dit is ongeveer 20% van
het aantal werknemers in de gehele sector. De verzuimbegeleiding wordt aangeboden in samenhang met de
overige diensten van Gezond Transport. Verzuim vormt daarbij vaak een aanleiding om met bedrijven over
preventie en verzuimmanagement in gesprek te gaan. Het helpt daarbij volgens Gezond Transport om de
kosten en baten van een investering in preventie of verzuimbegeleiding inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld
door de investeringen in hulpmiddelen af te zetten tegen de kosten van het aantal manjaren dat deze extra
opleveren. Dit willen zij zo concreet mogelijk maken, zodat werkgevers niet hele rapporten hoeven te lezen.
Buiten deze groep bedrijven maken ook andere bedrijven binnen de sector gebruik van de diensten van
Gezond Transport als kennis- en adviescentrum. Niet alle bedrijven kunnen of willen naar Gezond Transport
overstappen voor verzuimbegeleiding. Bedrijven zijn via hun verzuimverzekering vaak verplicht bij een
bepaalde arbodienst aangesloten of zijn gewoon tevreden over de dienstverlening van hun eigen arbodienst.
Een deel van deze bedrijven maakt wel gebruik van de diensten van Gezond Transport.
Hierbij gaat het met name om de branche RI&E en de trainingen. Het aantal RI&E-plichtige bedrijven in de
transport en logistiek sector wordt geschat op ongeveer 5.000 bedrijven. Daarvan maakt ongeveer 64%
gebruik van het branche-instrument bij het opstellen van hun RI&E. Jaarlijks worden ruim 500 bedrijven in de
sector door Gezond Transport begeleid met een risico inventarisatie en evaluatie. Aan de trainingen nemen elk
jaar ruim 1.250 personen deel. Bovendien zijn de ruim 300 bedrijfsbezoeken aanvullend op de contacten met
de bedrijven die voor verzuimbegeleiding zijn aangesloten bij Gezond Transport.
Uit de klanttevredenheidsonderzoeken van Gezond Transport blijkt dat klanten de persoonlijke benadering
waarbij een vaste bedrijfsadviseur met kennis van de sector bij het bedrijf langsgaat zeer waarderen. Bedrijven
zijn vaak al jaren bij Gezond Transport aangesloten.
Gezond Transport verwacht de komende jaren ook een nieuwe groep bedrijven aan te spreken. Voor 2014 en
2015 is het streven vanuit het sectorplan Transport en Logistiek dat de bedrijfsadviseurs van Gezond Transport
en VTL bij circa 1.000 bedrijven bedrijfsbezoeken afleggen voor advies op maat, informatieverstrekking en
dergelijke over arbeidsmarktthema’s in brede zin. Ook verwacht Gezond Transport vanuit de fusie met VTL bij
een nieuwe groep bedrijven aan tafel te komen, omdat beide organisaties een eigen klantenkring hebben.
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Verzuim & re-integratie

Preventie

Tabel 3 Gebruik dienstverlening Gezond Transport
Producten en diensten

Gebruik (2013) en Bereik

Kennis- en adviescentrum
 Voorlichting & publicaties oa gericht op
bewustwording werknemers (oa. magazine
TON, campagne DRIVE)
 Stimuleren innovatieve hulpmiddelen dmv
uitreiken prijzen
 Duurzame inzetbaarheid
- advies DI bedrijfsadviseur (bedrijven en
individuele werkn.)
- diverse inzetbaarheidschecks
- workshops DI
 Veilig en gezond werken
- werkplekonderzoek en -instructie
- branche RI&E en toetsing
- arbocatalogus & oplossingenboek
- diverse trainingen (oa fysieke bel., leefstijl,
veiligh.bewustzijn)
 Onderzoek & analyse
- sector dashboard (Trendrapport)
- ontwikkeling instrumenten
Kennis- en adviescentrum
 Verzuimaanpak en schadelastbeperking
- Grip op verzuim: adviseur maakt analyse
verzuim en pva bij >5% verzuim
- Besparingscalculator (kosten verzuim)
- PMO’s
- workshops eigenrisicodragerschap ZW

Kennis- en adviescentrum
- magazine TON oplage van 140.000

Verzuimbegeleiding en re-integratie (RCW)
Eigen landelijk netwerk van 14 casemanagers met
sectorspecifieke kennis en dienstverlening.
Bedrijfsartsen worden extern ingehuurd en
sectorspecifiek getraind.
- arrangementen verzuimbegeleiding, incl.
arbospreekuur
- schuldhulpverlening
- traumabegeleiding
- re-integratie 2e spoor (omscholing)

 Duurzame inzetbaarheid
- bedrijfsbezoeken: 311 bedrijven
- adviestrajecten: 11 bedrijven
- healthchecks: 47 werknemers
 Veilig en gezond werken
- 47 onderzoeken
- 64% van 5000 bedrijven (500 met ondersteuning van GT)
- nb
- 1.258 deelnemers
 Onderzoek & analyse
nb
nvt
Kennis- en adviescentrum
 Verzuimaanpak en schadelastbeperking
- Grip op verzuim: 1 bedrijf
- besparingscalculator: 85 bedrijven
- PMO: 1.368 onderzoeken
- workshops ERD: nb
.400 bedrijven (23%)
met 25.000 werknemers (19%)

Een andere ambitie is het nog beter bereiken van werknemers en ze zelf verantwoordelijk te laten zijn voor
hun gezondheid. Op dit moment ervaart Gezond Transport nog te veel dat werknemers naar hun werkgever
kijken in plaats van naar zichzelf als het gaat om gezondheidsklachten. Gezond Transport wil meer toe naar het
rechtstreeks bereiken van werknemers. De inzet van de recent ontwikkelde inzetbaarheidscheck onder 13.000
werknemers is hierbij naast de bestaande voorlichting (bijvoorbeeld via het magazine TON met een oplage van
140.000) een belangrijk instrument. Ook is een ambitie van Gezond Transport voor de komende tijd het beter
meten van effecten van projecten door onder andere het ontwikkelen van een business case methodiek.
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2.6

De effecten van de aanpak

Voor Gezond Transport is de volgende Benefits Logic opgesteld (zie figuur 2). We beschrijven eerst op welke
wijze de activiteiten van Gezond Transport ‘waarde’ toevoegen oftewel wat de waardedrijvers zijn en
vervolgens hoe de waardedrijvers leiden tot baten.
2.6.1

Benefits Logic Gezond Transport

Waardedrijvers
Gezond Transport biedt binnen de programma’s duurzame inzetbaarheid en veilig en gezond werken
verschillende activiteiten gericht op het voorkomen van verzuim. Het gaat daarbij zowel om de inzet van
producten als een healthcheck of een werkplekonderzoek als sectorspecifiek advies van een bedrijfsadviseur
van Gezond Transport. Naar verwachting leiden deze preventieve diensten en het gespecialiseerde advies tot
het tijdig voorkomen van klachten en het verminderen van ongevallen en schadegevallen. Deze twee
waardedrijvers leiden naar verwachting tot gezondere werknemers, een lager aantal verzuimgevallen en een
kortere hersteltijd omdat de aard van de klachten minder ernstig is.
Vanuit de verzuimbegeleiding die Gezond Transport biedt, beschikt Gezond Transport over verzuimdata die
binnen het programma onderzoek en analyse wordt geanalyseerd. Dit biedt een beter inzicht in de aard en
oorzaken van verzuim. Hierdoor kan Gezond Transport gericht preventief aanbodontwikkelen en bij verzuim
gericht interventies inzetten. Dit leidt naar verwachting ook tot gezondere werknemers, een lager aantal
verzuimgevallen en een kortere hersteltijd.
Met behulp van de analyses van de verzuimdata aangevuld met het ontwikkelen van specifieke sectorkennis
zoals de kennis over cabine-ergonomie of giftige dampen in zeecontainers, kan Gezond Transport case
managers en bedrijfsartsen bovendien voorzien van specifieke kennis. Bedrijfsartsen kunnen daardoor naar
verwachting sneller de diagnose stellen en gerichte begeleiding bieden, waardoor de duur van het verzuim
(hersteltijd) korter is. Gespecialiseerde casemanagers kunnen betere re-integratie bieden, waardoor
werknemers op de juiste tijd en de juiste plek re-integreren. Hierdoor is naar verwachting de terugval lager en
worden er meer plaatsingen gerealiseerd.
De specifieke sectorkennis verspreidt Gezond Transport ook onder werkgevers en werknemers door middel
van voorlichting onder alle bij SOOB aangesloten bedrijven en hun werknemers. Dit draagt bij aan een hoger
bewustzijn onder werkgevers en werknemers en naar verwachting aan het nemen van preventieve
maatregelen al dan niet met ondersteuning van Gezond Transport.
Batengebieden
Een betere gezondheid van werknemers brengt voor werknemers met zich mee dat zij zo lang mogelijk
klachtenvrij aan het werk kunnen blijven en niet verzuimen (betere inzetbaarheid). Als zij niet verzuimen,
vallen ze niet in inkomsten terug, onder andere omdat overwerk in de transportsector slechts gedeeltelijk
wordt meegerekend in de loondoorbetaling (zie paragraaf 2.1.3) en zijn zij uiteindelijk ook meer tevreden. Ook
draagt een betere inzetbaarheid van werknemers bij aan de productiviteit van werknemers en daardoor een
hogere omzet voor de werkgever. Dit draagt bij aan een positieve cashflow voor de werkgever en de
continuïteit van de onderneming.
Een lager aantal verzuimgevallen, kortere hersteltijd/verzuimduur en meer en duurzame re-integratieplaatsingen verlagen het verzuim in zijn totaal. Lager verzuim draagt bij aan een hogere productiviteit, lagere
vervangingskosten, lagere premies voor de verzuimverzekering en uiteindelijk aan een lagere WIA instroom en
daardoor lagere WGA-premies. Dit drukt de kosten van werkgevers, wat bijdraagt aan een positieve cashflow
voor de werkgever en de continuïteit van de onderneming.
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Figuur 2 Benefits Logic Gezond Transport
2.6.2

De business case

Op basis van deze benefits logic worden de voornaamste kosten en baten in beeld gebracht. In de business
case van Gezond Transport wordt de focus gelegd op de 1.400 bedrijven die naast het preventieve aanbod ook
voor verzuimbegeleiding bij Gezond Transport aangesloten zijn. Gezond Transport biedt deze groep bedrijven
verzuimbegeleiding in samenhang met de preventieve diensten. Het blijkt dat de groep bedrijven die
verzuimbegeleiding afnemen verhoudingsgewijs meer gebruik maken van het aanbod van preventieve
diensten en producten dan andere bedrijven in de sector. Deze groep bedrijven maakt profiteert daarmee van
de sectorspecifieke kennis van de bedrijfsadviseurs, casemanagers en bedrijfsartsen. Bij de 1.400 aangesloten
bedrijven werken ongeveer 25.000 van de 130.000 werknemers in de sector. Deze groep bedrijven en
werknemers wordt vergeleken met de andere bedrijven en werknemers binnen de transport en logistiek
sector, die geen gebruik maken van de verzuimbegeleiding van Gezond Transport. Een deel van deze bedrijven
doet wel een beroep op Gezond Transport voor de preventieve diensten. Gezond Transport geeft aan dat de
25.000 aangesloten werknemers representatief zijn voor de sector als geheel. Wel is onder de bij Gezond
Transport aangesloten bedrijven het aantal werknemers per bedrijf (18) wat lager dan bij de overige bedrijven
(22 werknemers per bedrijf). Hoewel het verschil niet heel groot is, zitten in de eerste groep dus wat meer
kleinere bedrijven.
Om de effecten van de aanpak van Gezond Transport te kunnen meten, zijn de verzuim en WIA-instroom
cijfers van de bij Gezond Transport aangesloten bedrijven vergeleken met de verzuim en WIA-instroom cijfers
van de rest van de sector. Om tot een goede vergelijking tussen de wel en niet bij Gezond Transport
aangesloten bedrijven te komen zijn de CBS cijfers gecorrigeerd voor invloed van de bij Gezond Transport
aangesloten bedrijven. Het CBS cijfer is het gemiddelde van alle bedrijven in de sector, dus ook van de bij
Gezond Transport aangesloten bedrijven. Het verzuim van deze laatste groep is echter lager dan gemiddeld,
daarom wordt het CBS cijfer gecorrigeerd zodat het verzuim exclusief de bij Gezond Transport aangesloten
groep bedrijven wordt weergegeven.
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Het verzuim is voor de bij Gezond Transport aangesloten bedrijven over meerdere jaren lager dan voor de
andere bedrijven in de sector (zie tabel 4). Met uitzondering van 2012 was dit minimaal 0,26% punt lager dan
in de rest van de sector.
Tabel 4: Ziekteverzuim cijfers in de sector Transport en Logistiek
Ziekteverzuim cijfers

2010

2011

2012

2013

Gezond Transport

4,12%

4,29%

4,10%

3,70%

CBS gemiddeld

4,70%

4,50%

4,15%

4,40%

CBS Gecorrigeerd

4,81%

4,55%

4,16%

4,57%

Gemiddeld verschil
(procentpunt)

0,69%

0,26%

0,06%

0,87%

Bron: Gezond Transport/CBS, Statline
Baten en kosten
De voornaamste kwantitatieve baten voor werkgevers aangesloten bij Gezond Transport zijn:
Verzuimreductie:
Het verschil in verzuim tussen de sector als geheel en de bedrijven die naast preventie ook voor hun
verzuimbegeleiding zijn aangesloten bij Gezond Transport (19% van de werknemers) was in 2013 0,87%-punt.
Hoewel het verschil van 0,87% punt in historisch perspectief niet uitzonderlijk hoog is (in 2005 was het zelfs
1,07%) is er gekozen om met het gemiddelde verschil (0,47%) over de afgelopen vier jaar te rekenen. Dit
percentage is vervolgens verder afgezet tegen de cijfers van 2013.
Vervolgens is er gekeken naar de gemiddelde tijd waarna een werknemer vervangen wordt. Hiervoor zijn de
werknemers verdeeld in drie groepen (chauffeurs (69%), planners (5%), loodsmedewerkers (26%) en is
gekeken naar het gemiddeld aantal dagen waarna iemand vervangen wordt (chauffeurs direct en planners en
loodsmedewerkers na twee dagen). Deze wachtdagen zijn vervolgens van het totaal aantal ziektedagen
afgetrokken. Dit levert per saldo 25.400 voorkomen ziektedagen op. Gezond Transport geeft aan dat in de
sector de gemiddelde kosten om een werknemer te vervangen neerkomen op € 250,- per dag. Hiermee levert
het verschil in verzuim tussen de bedrijven die voor preventie en verzuimbegeleiding zijn aangesloten bij
Gezond Transport en de overige bedrijven een besparing op van € 6,3 mln in vervangingskosten voor de bij
Gezond Transport aangesloten werkgevers.
Reductie WIA instroom:
In 2013 zijn conform opgave van Gezond Transport, 26515 werknemers uit de transportsector de WIA
ingestroomd. Op grond van het aandeel werknemers dat bij Gezond Transport aangesloten bedrijven werkt
(19%), zou je verwachten dat het aandeel in de WIA instroom ook 19% is. In 2013 was het aandeel in de WIA
instroom echter 16%. Indien een vergelijkbaar instroompercentage zou gelden, zouden er negen personen
extra zijn ingestroomd in de WIA. Met een gemiddelde uitkering van € 15.000,- en een gemiddelde duur van
12,5 jaar betreft dit een besparing van € 1,7 mln aan voorkomen WIA lasten. Deze besparing is meegenomen
als jaarlijkse besparing, waarbij de aanname is dat elk jaar een lagere WIA instroom wordt gerealiseerd. Na
12,5 jaar zal de jaarlijkse lagere instroom dan resulteren in een gelijke lagere uitstroom. Nadat 12,5 jaar lang

15 Dit aantal wijkt af van de reeks in tabel 2, omdat de sectorindeling van UWV voor de rapportage Sociale Verzekeringen

naar sectoren een groter aantal bedrijven en verzekerden omvat dan wat Gezond Transport tot de sector rekent.
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dus elk jaar negen personen minder zijn ingestroomd is de structurele situatie bereikt. Als er elk jaar negen
personen minder instromen is het jaarlijkse structurele resultaat negen personen x 12,5 jaar x € 15.000.
Naast financiële baten zijn er ook nog kwalitatieve baten benoemd:










Bedrijven aangesloten bij Gezond Transport hebben toegang tot sectorspecifieke bedrijfsgezondheidszorg.
Deze expertise zou anders niet voor hen beschikbaar zijn.
Gezond Transport zet in op het creëren van bewustwording bij zowel werkgevers als werknemers, wat
leidt tot het nemen van verantwoordelijkheid over gezondheid door werknemers en verantwoordelijkheid
over een gezonde werkplek door werkgevers.
Doordat Gezond Transport voor bedrijven concreet in kaart brengt wat de opbrengsten en kosten zijn van
investeringen in (bijvoorbeeld) preventie, trekt dit organisaties vaker over de streep om de investering te
doen.
Binnen Gezond Transport is het mogelijk om sectorspecifieke kennis op te bouwen, wat de kwaliteit van
de dienstverlening ten goede komt. Bedrijfsartsen zijn bijvoorbeeld beter op de hoogte van
sectorspecifieke gezondheidsklachten.
Door het sectorinitiatief is er meer ruimte en zijn er meer middelen om te investeren in preventie.
Preventie wordt daardoor voor een grotere groep bedrijven en werknemers toegankelijk.
Voor werknemers leiden de investeringen in preventie en verzuimbegeleiding tot betere inzetbaarheid
waardoor zij langer gezond kunnen doorwerken, een betere gezondheid, hogere inkomsten en een hogere
tevredenheid.

De voornaamste kosten om de aanpak van Gezond Transport te realiseren zijn:


De totale kosten van Gezond Transport voor de sector bedragen € 5,75 mln op jaarbasis.

De bovenstaande kosten (€ 5,75 mln) en baten (€ 6,3 mln plus € 1,7 mln is totaal € 8,0 mln) in ogenschouw
nemend, heeft de business case een positieve waarde voor de sector van € 2,3 mln op jaarbasis. Hierbij is
uitsluitend gekeken naar baten in termen van verzuimreductie en reductie WIA-instroom en is wel de totale
investering van Gezond Transport als kosten opgenomen. In de business case is gerekend met een gemiddeld
verschil in verzuim over de afgelopen vier jaar van 0,47%-punt.
Nu is aan te tekenen dat de bij Gezond Transport aangesloten bedrijven (18 werknemers) gemiddeld wat
kleiner zijn dan in de rest van de sector (22 werknemers) en kleine bedrijven over het algemeen een lager
verzuim hebben dan grote bedrijven. Mogelijk dat een deel van het verschil in verzuim hierdoor wordt
verklaard. Het verschil in aantal werknemers is echter ook weer niet zo groot dat we verwachten dat dit het
gehele verschil verklaard. Bovendien gaat het om een behoorlijk positief resultaat. Indien met het verschil in
2013 was gerekend (0,87%-punt) was de positieve waarde € 5,4 mln hoger uitgekomen op € 7,7 mln.

10.000.000

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

Reductie vervangingskosten
Verlaging WIA instroom
Kosten Gezond Transport
Toegevoegde waarde

Figuur 3 Overzicht kosten, baten en toegevoegde waarde Gezond Transport
© 2014 Capgemini. All rights reserved.

Pagina 22 van 84

3

Stichting Arbo Flexbranche: Uitzendbranche

In dit hoofdstuk komt de aanpak van de Stichting Arbo Flexbranche (STAF) aan bod. De paritaire stichting
maakt zich als onafhankelijke partij sterk voor veilig en gezond werken in de uitzendbranche. Dit doet STAF
zowel voor uitzendkrachten als voor de vaste medewerkers van uitzendorganisaties.
3.1
3.1.1

De uitzendbranche
Kenmerken bedrijven en werknemers

Uitzendbureaus brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar, waarbij werknemers tijdelijk worden
uitgezonden of gedetacheerd naar werk. Naast uitzenden en detacheren hebben uitzendbureaus ook steeds
16
meer aandacht voor andere HR diensten als werving en selectie, re-integratie en opleiding en advies. Zo
werken uitzendbureaus bijvoorbeeld samen met gemeenten en UWV bij de re-integratie van
17
uitkeringsgerechtigden.
In 2013 dragen ongeveer 4.600 uitzendbedrijven af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU). Daarvan
hebben er ongeveer 2.200 certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze certificering betreft een
betrouwbaarheidskeurmerk. Het geeft aan dat de ingeschreven ondernemers hun (personeels)administratie
op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers
gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.
Dagelijks zijn er zo’n 172.000 flexwerknemers aan de slag in de uitzendbranche en in een jaar tijd gaan er
ongeveer 750.000 werknemers aan het werk via de uitzendbranche. Daarmee is de uitzendbranche de
grootste werkgever van Nederland. 2,3% van de Nederlandse beroepsbevolking is werkzaam als
18
uitzendkracht. Deze werknemers worden gekenmerkt door een relatief jonge leeftijd: 62% is jonger dan 35
jaar. 35% van deze werknemers is laag opgeleid, 46% is middelbaar opgeleid en 19% is hoog opgeleid.
Werknemers hebben verschillende motieven om in de uitzendbranche te werken; de meest voorkomende is
het zoeken naar een vaste baan via het uitzendbureau (28%), gevolgd door werkervaring opdoen (18%) en
19
vakantiewerk (16%). Andere redenen zijn tijdelijk werk (15%) en een bijbaan naast de studie (15%). Opvallend
is dat een steeds groter percentage van de uitzendkrachten een opleiding volgt: dit betreft namelijk 15,8%.
Uitzendkrachten doen daarmee nauwelijks onder voor werknemers met een vast dienstverband, daarvan volgt
20
16,4% een opleiding. Daarnaast zijn er ongeveer 40.000 vaste werknemers werkzaam op de vestigingen van
de uitzendbedrijven. Dit zijn intercedenten, consulenten, filiaalhouders, vestigingsmanagers, administratief
personeel, directie, stafleden et cetera.
3.1.2

Ziekteverzuim en WIA-instroom

Voor de uitzendbranche zijn beperkt verzuimcijfers beschikbaar. Tot en met 2012 berekende UWV het
verzuimcijfer op basis van de schadelast ZW (binnen het sectorfonds) afgezet tegen de totale verloning
(loonsom sector). Met ingang van 2013 wordt het verzuimcijfer bepaald op basis van de loonsom van alleen de
publiek verzekerde werkgevers en niet meer op basis van de loonsom van alle werkgevers. Omdat steeds

16 https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Uitzendbureaus
17 Uitzendwerk werkt! De economische en maatschappelijke rol van het uitzendwerk in Nederland. ABU, februari 2013
18 Uitzendwerk werkt! De economische en maatschappelijke rol van het uitzendwerk in Nederland. ABU, februari 2013
19 http://www.abu.nl/feiten-cijfers/uitzendbranche
20 Uitzendwerk werkt! De economische en maatschappelijke rol van het uitzendwerk in Nederland. ABU, februari 2013
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minder werknemers binnen het publieke bestel vallen (13% van de uitzendbedrijven waar 65% van de
werknemers werken is eigenrisicodrager voor de Ziektewet) is er geen betrouwbaar cijfer voor 2013.
21

Tabel X geeft het gemiddelde verzuimcijfer van alle premiegroepen binnen de Ziektewet. Dit zijn zowel
uitzendkrachten met uitzendbeding als uitzendkrachten zonder uitzendbeding als vaste medewerkers. In de
periode van 2010 op 2012 ligt het verzuimpercentage rond de 3%. Het verzuimpercentage van
uitzendkrachten met uitzendbeding ligt hoger dan van de andere premiegroepen. Het verzuimpercentage van
vaste medewerkers (werkzaam op de vestigingen) is niet bekend. CBS heeft geen cijfers beschikbaar op het
niveau van de uitzendbranche.
Tabel 5: Ziekteverzuimpercentage uitzendbranche
2008

2009

2010

2011

2012

2013
I

2013
II

2013
III

totaal uitzendbranche

nb

nb

3,09%

2,95%

2,94%

nb

nb

nb

uitzendkrachten met uitzendbeding,
administratief en (para)medisch

nb

nb

nb

3,65%

3,58%

nb

nb

nb

uitzendkrachten met uitzendbeding,
industrieel en technisch

nb

nb

nb

5,05%

5,42%

nb

nb

nb

Verzuimpercentage naar bron:
-

UWV/STAF

Bron: UWV/STAF
Het aantal nieuwe WIA uitkeringen voor werknemers uit de uitzendbranche stijgt van 2.500 in 2008 naar bijna
3.700 in 2010 om vervolgens weer te dalen naar 2.700 nieuwe uitkeringen. Deze trend is ook te zien als het
aantal nieuwe uitkeringen wordt afgezet tegen het aantal verzekerde personen. In 2012 is het percentage
nieuwe WIA uitkeringen ten opzichte van het aantal verzekerde personen 0,69%.
Tabel 6: Nieuwe uitkeringen WIA Uitzendbedrijven

Nieuwe uitkeringen
Verzekerde personen
Percentage WIA uitkering t.o.v.
verzekerde personen

2008

2009

2010

2011

2012

2554

3342

3687

3372

2731

410.001

407.897

393.181

0,90%

0,83%

0,69%

467.584
0,55%

410.001
0,82%

22

Bron: UWV, Sociale verzekeringen naar sectoren 2008-2012

21 Premiegroepen: IA uitzenden met uitzendbeding, administratief en (para)medisch; IIA uitzenden met uitzendbeding,

industrieel en technisch; 7 Detachering; 8 Intermediaire diensten; 9 uitzenden zonder uitzendbeding (IB en IIB, fase 3-4
of B-C van CAO).
22 Het aantal verzekerde personen voor 2009 is niet bekend. Daarom is het aantal van 2010 overgenomen. Dit is mogelijk
aangezien het percentage slechts een indicatie is voor de ontwikkeling van de WIA-instroom in de sector.
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3.1.3

Kenmerken branche die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg in de branche

Deze paragraaf en de vergelijkbare paragrafen in de andere hoofdstukken, bevatten punten die de sector- of
brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van de
paragrafen.
De uitzendbranche heeft in relatie tot arbeidsomstandigheden en verzuim een aantal specifieke kenmerken.
De eerste is de rolverdeling tussen het uitzendbureau en het inlenende bedrijf. Bij uitzendwerk zijn altijd drie
partijen betrokken: de uitzendkracht, het uitzendbureau en het inlenende bedrijf. De uitzendkracht heeft een
arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau; dit is de werkgever. Volgens de Arbowet treedt echter in het
geval van uitzendkrachten het inlenende bedrijf op als werkgever. Het inlenende bedrijf moet derhalve zorg
dragen voor de omstandigheden waaronder de uitzendkracht werkt. Het uitzendbureau heeft een
doorgeleidingsplicht. Dat betekent dat het uitzendbureau de uitzendkracht van tevoren (schriftelijk) moet
inlichten over de arbeidsomstandigheden bij de inlener. Het inlenende bedrijf informeert de
uitzendonderneming uiterlijk één dag voor aanvang van het werk over de risico's van de door de uitzendkracht
in te nemen werkplek. Zo kan het uitzendbureau de uitzendkracht de juiste voorlichting geven.
Een ander belangrijk verschil tussen uitzendkrachten en andere werknemers is dat bij ziekmelding van een
uitzendkracht (nog geen 78 weken voor uitzendbureau gewerkt) met een uitzendovereenkomst met een
uitzendbeding de overeenkomst eindigt bij het intreden van arbeidsongeschiktheid. De uitzendkracht heeft
dan geen werkgever die zijn loon tijdens ziekte doorbetaalt en valt terug op het vangnet Ziektewet. Als iemand
een bepaalde periode bij het uitzendbureau werkt, kan het zijn dat het uitzendbureau wel loon doorbetaalt.
Dit is per cao vastgelegd. Conform de Ziektewet ontvangt een uitzendkracht van UWV 70% van het
laatstverdiende loon. Als het uitzendbureau de ABU CAO hanteert, wordt dit aangevuld tot 91% in het eerste
jaar en 80% in het tweede ziektejaar. Uitzendbureaus die de NBBU CAO hanteren, geven in het eerste jaar een
aanvulling tot 90% en in het tweede jaar geen aanvulling. De Ziektewetuitkering gaat in twee wachtdagen
nadat de uitzendkracht ziek is geworden. Conform de cao’s wordt één wachtdag gecompenseerd. De bij ABU
aangesloten bedrijven hebben een marktaandeel van 60%. De ABU CAO is algemeen verbindend verklaard en
geldt daardoor ook voor uitzendondernemingen die niet bij ABU of NBBU (eigen CAO gedispenseerd van de
ABU CAO) zijn aangesloten.
Als een uitzendkracht een Ziektewetuitkering ontvangt, is UWV verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en
re-integratie van de zieke uitzendkracht. Sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) per 1 januari 2013 moeten werkgevers en UWV zich meer
inspannen om zieke tijdelijke werknemers weer aan het werk te helpen. De (ex-)werkgever kan betrokken
worden bij de re-integratie. Daarnaast betalen uitzendbedrijven meer premie voor de Ziektewet en WGA Flex
als meer werknemers een Ziektewetuitkering krijgen respectievelijk de WGA instromen.
Uitzendbedrijven hebben ook de mogelijkheid om Eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Dan betaalt
niet UWV maar het uitzendbedrijf zelf de Ziektewetuitkering, regelt zelf de verzuimbegeleiding en is samen
met de werknemer verantwoordelijk voor re-integratie. 13% van de uitzendorganisaties is eigenrisicodrager
voor de Ziektewet (ongeveer 65% van de uitzendkrachten). Uitzendorganisaties kiezen voor eigen risico dragen
om de kosten te beperken, meer regie te hebben op het verzuim en de instroom in de WGA te beperken.

© 2014 Capgemini. All rights reserved.

Pagina 25 van 84

3.2

De organisatie Stichting Arbo Flexbrache

STAF richt zich op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verlagen van het ziekteverzuim en het
vergroten van de re-integratiemogelijkheden in de uitzendbranche. Middels de website biedt STAF informatie,
23
actualiteiten en instrumenten over gezond en veilig werken.
Stichting Arbo Flexbranche (STAF) is in 2007 opgericht door sociale partners uit de uitzendbranche. Het
oprichten van de stichting is één van de uitkomsten van het Arboconvenant Uitzendbranche. Tussen 1999 en
2007 hebben werkgevers, werknemers en de overheid in verschillende sectoren arboconvenanten gesloten.
Het Arboconvenant Uitzendbranche, afgesloten in 2003, had tot doel preventie van verzuim te bevorderen, de
verzuimbegeleiding te verbeteren en WAO-instroom te verminderen. Met het oprichten van de stichting kon
de sector de projectorganisatie en haar werkzaamheden behouden met als doel de succesvolle uitkomsten van
het arboconvenant te borgen en verbreden.
STAF kent een paritair bestuur waarin de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV
en de werkgeversorganisaties ABU (3 zetels) en NBBU (1 zetel) vertegenwoordigd zijn. Het bureau van STAF
bestaat uit drie medewerkers. STAF organiseert haar activiteiten in projectvorm en werkt daarbij met UWV,
ABU, NBBU en (onderzoeks)bureaus.
3.3

De aanpak van STAF omtrent bedrijfsgezondheidszorg

STAF biedt informatie en instrumenten om het ziekteverzuim en de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid
terug te dringen. STAF richt zich zowel op de vaste medewerkers van de uitzendbranche (werkzaam op de
vestigingen) als op de uitzendkrachten.
3.3.1

Producten en diensten gericht op vaste medewerkers

Voor vaste medewerkers heeft STAF ter preventie van verzuim een RI&E ontwikkeld en bracht STAF in 2009 de
24
arbocatalogus uit om werkgevers en werknemers te helpen met het verminderen van risico’s. De
arbocatalogus is gericht op de twee belangrijkste risico’s waarmee werknemers binnen uitzendondernemingen
te maken kunnen krijgen: werkdruk en agressie. Daarnaast bevat de arbocatalogus informatie over
bedrijfshulpverlening en het combineren van werk en zwangerschap. Ook stelt STAF een toolbox ter
beschikking met handvatten en werkwijzen, zoals voorbeeldprocedures, checklists en testen, zodat
uitzendondernemingen zelf aan de slag kunnen met bedrijfsgezondheidsmanagement.
Daarnaast heeft STAF in 2012 het project Zicht op verzuim georganiseerd om te achterhalen waar
uitzendondernemingen in de praktijk tegenaan lopen wanneer sprake is van verzuim of verminderde
inzetbaarheid door vaste medewerkers. Vervolgens kregen uitzendondernemingen gratis advies hoe de
verzuimaanpak verbeterd kon worden. In het kader van dit project is ook een verzuimcalculator gemaakt om
de financiële gevolgen van verzuim in beeld te brengen en daardoor bewustwording te creëren. De
verzuimcalculator is nog steeds beschikbaar.

23 http://www.arboflexbranche.nl/nl/page/over-staf
24 http://www.arboflexbranche.nl/nl/thema/arbocatalogus
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3.3.2

Producten en diensten voor flexwerkers

Ook voor uitzendkrachten biedt STAF diverse instrumenten om verzuim te verkomen of re-integratie te
bevorderen.
Activiteiten gericht op preventie van verzuim
Ter preventie van verzuim heeft STAF de arbochecklists ontwikkeld. Uitzendbureaus kunnen deze checklists
gebruiken als het inlenende bedrijf geen specifieke arboinformatie beschikbaar stelt om snel risico’s en
maatregelen op de werkplek van de uitzendkracht te inventariseren. Naast een algemene checklist zijn er drie
specifieke werkinhoudelijke lijsten, voor administratief werk, medisch werk of voor werken in technische,
logistieke of productiefuncties en zes checklists specifiek voor sectoren (Bouw, Horeca, Land- en Tuinbouw,
Metaal, Goederenvervoer en Personenvervoer). STAF heeft hier onder andere samengewerkt met Arbouw,
Stigas en Gezond Transport.
Daarnaast zet STAF in op bewustwording bij diverse partijen:






Inlenende bedrijven: Om bewustwording te creëren bij inlenende bedrijven zet STAF de brochure
Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? in. Deze brochure informeert inlenende
bedrijven over hoe een uitzendonderneming werkt en wie welke verantwoordelijkheid draagt wat betreft
veilig en gezond werken.
Sociale partners op sectorniveau: De sociale partners van STAF hebben een handreiking ontwikkeld die
ingezet kan worden bij de ontwikkeling van arbocatalogi door andere sectoren of branches. De
handreiking biedt handvatten om in eigen arbocatalogi afspraken te maken over de veiligheid en
gezondheid van uitzendkrachten. De handreiking is door de Stichting van de Arbeid (Star) uitgegeven en
vanaf juli 2010 onder sectoren en branches verspreid.
Uitzendkrachten: Gericht op de bewustwording van uitzendkrachten zelf biedt STAF de Hoe-veilig-werk-jijkaart, de Flex-test en de game jouwwerkjouwveiligheid.nl. Deze instrumenten bieden inzicht in de
arbeidsomstandigen en tips en advies over hoe uitzendkrachten zelf hun arbeidsomstandigheden kunnen
verbeteren.

Activiteiten gericht op verzuimbegeleiding kort en langdurend verzuim
Om de verzuimduur te verkorten, werkt de uitzendbranche intensief samen met UWV. Gedurende het
arboconvenant is samen met UWV een werkproces ontwikkeld om het ziekteverzuim gedurende de eerste zes
weken terug te dringen. Dit werkproces is overgegaan in de standaardwerkwijze van UWV en is nog steeds in
gebruik. Regionale samenwerking, effectieve controleprocedures, één aanspreekpunt, goede
geautomatiseerde ondersteuning van ziekmeldingen en snelle werkhervatting in de eerste zes weken van
verzuim zijn daarbij sleutelwoorden. Zo blijft de intercedent bijvoorbeeld betrokken bij de ziekmelding
ondanks dat er geen dienstverband meer is, worden ziekmeldingen automatisch vanuit het personeelssysteem
van het uitzendbedrijf doorgegeven en geregistreerd bij UWV, neemt UWV uiterlijk één dag na de ziekmelding
contact op met de uitzendkracht voor beoordeling en controle van de reden van het verzuim, maakt UWV een
risico-inschatting op basis van het verzuimverleden en het gesprek en worden na vier tot zes weken de
arbeidsmogelijkheden onderzocht. STAF zorgt dat er voldoende aandacht blijft voor goede
verzuimbegeleiding.
In 2012 heeft STAF met UWV het convenant ‘Beter aan het werk’ afgesloten. Dit convenant is gericht op het
langdurig verzuim. Het doel is de mogelijkheden voor werkhervatting van zieke uitzendkrachten te vergroten
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25

en zo het langdurig verzuim structureel te verlagen. UWV en uitzendbedrijven werken daarbij samen. Bij vier
weken verzuim kijkt UWV of de uitzendkracht weer aan het werk kan en geeft daarbij middels
voorbeeldfuncties aan waar de kansen liggen om weer aan de slag te gaan. De wet Bezava verplicht
uitzendkrachten ook ander, ‘passend’ werk te aanvaarden. UWV legt de mogelijkheden voor re-integratie vast
in een plan van aanpak. Vervolgens verwijst UWV de uitzendkracht naar het uitzendbureau van waaruit
iemand ziek is gemeld. Dit uitzendbureau doet de uitzendkracht indien beschikbaar een werkaanbod. Als een
uitzendonderneming eigenrisicodrager is voor de Ziektewet dan stuurt de verzuimbegeleider van de
verzekeraar uitzendkrachten die beter zijn terug naar het uitzendbureau. Indien er geen passend werk wordt
gevonden, verwijst het uitzendbedrijf de uitzendkracht terug naar UWV of de verzekeraar voor verdere reintegratiebegeleiding. Doel van het convenant is de instroom in de WIA te verkleinen.
3.4

Financiering van STAF

De financiering van STAF is afkomstig van het Sociaal Fonds Uitzendbranche. Middels de CAO Sociaal Fonds
Uitzendbranche is een afdracht van 0,2% van de loonsom door werkgevers afgesproken. Deze afdracht is
bestemd voor verbeteren van arbeidsomstandigheden belegd bij STAF, opleidingen belegd bij STOOF en SNCU
die toeziet op naleving van de cao. STAF dient jaarlijks een jaarplan en begroting voor projecten die zij willen
uitvoeren. Het jaarlijkse budget van STAF is voor dit onderzoek niet beschikbaar gesteld.
3.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

De producten en diensten van STAF gericht op preventie van verzuim, zijn voor alle 4.600 uitzendbedrijven die
afdragen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche beschikbaar. Een groot deel is ook voor derden buiten de
branche beschikbaar, aangezien deze zijn online beschikbaar zijn en voor iedereen gratis te downloaden.
Specifieke producten, zoals de online RI&E, worden alleen aan die bedrijven beschikbaar gesteld die afdragen
aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche. Cijfers over gebruik op productniveau zijn niet voor alle producten
beschikbaar. Wel is het aantal bezoekers en downloads van verschillende websites van STAF bekend. De tabel
hieronder geeft een overzicht hiervan. De website van STAF waarop een groot deel van de producten gericht
op preventie te vinden zijn, is in 2013 20.000 keer bezocht en er zijn bijna 4.700 unieke downloads van
producten als de Arbochecklist.
TNS NIPO heeft in opdracht van STAF onderzocht in welke mate uitzendkrachten voorlichting hebben gekregen
over risico’s van en op het werk. Hieruit blijkt dat 72% van de uitzendkrachten hierover is voorgelicht. Daarbij
is vrijwel altijd aandacht besteed aan hoe uitzendkrachten de risico’s kunnen voorkomen. Uitzendkrachten
werkzaam op risicovolle werkplekken zoals een fabriekshal, opslag/magazijn of werkplaats, worden het meest
voorgelicht over de risico’s. Ook blijkt dat vier op de vijf uitzendkrachten weten wat zij moeten doe bij een
ongeval of calamiteit. Het is niet bekend in hoeverre het materiaal van STAF gebruikt is bij de voorlichting.
De activiteiten van STAF gericht op begeleiding van kort en langdurend verzuim bereiken in principe alle
publiek gefinancierde uitzendbedrijven (87%) en de uitzendkrachten die daar werkzaam zijn (35%). De aanpak
van kortdurend verzuim, ontwikkeld tijdens het Arboconvenant Uitzendbranche, is immers opgenomen in de
reguliere aanpak van UWV. Ook de aanpak van langdurend verzuim vastgelegd in het convenant ‘Beter aan het
werk’ zet UWV na een eerdere pilot branchebreed in. Met het toenemende aantal uitzendbedrijven dat kiest
voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet neemt het bereik van de afspraken met UWV af.

25 http://www.arboflexbranche.nl/nl/thema/convenant-beter-aan-het-werk
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Tabel 7 Gebruik dienstverlening STAF
Producten en diensten

Gebruik (Bezoekers en downloads websites 2013)

Preventie

Voor vaste medewerkers :
 RI&E

717 unieke downloads
1073 vestigingen geregistreerd voor gebruik van RI&E via
internet
516 unieke downloads van medewerkersvragenlijst RI&E
1.377 bezoeken, 1.176 downloads
nb

 Arbocatalogus

Preventie

Verzuim

 Toolbox bedrijfsgezondheidsmanagement
oa. e-learning bedrijfshulpverlening (BHV)

nb

 Zicht op verzuim, incl. gratis advies hoe
verzuimaanpak te verbeteren (project 2012)
 Verzuimcalculator

nb

Voor flexwerkers:
 Arbochecklists
 Voorlichting
- Brochure Arbeidsomstandigheden en
uitzendkrachten hoe is dat geregeld
- Handreiking voor ontwikkelen arbocatalogi
andere sectoren
- Hoe-veilig-werk-jij?-kaart

www.arboflexbranche.nl
20.008 bezoeken
in totaal 10.208 downloads
4.693 unieke downloads van pdf’s (meest populair:
Arbochecklist Alg.)

1.442 bezoeken

- Flex-test (www.veiligflexwerk.nl)

Verzuim &
re-integratie

- game www.jouwwerkjouwveiligheid.nl

3.6

-

 Afspraken met UWV over verzuimbegeleiding
- werkproces kortdurend verzuim
(arboconvenant)
- convenant Beter aan het werk; gericht op
langdurig verzuim

2.027 bezoeken

87% van de bedrijven is publiek verzekerd voor de Ziektewet.
Dit betreft 35% van de flexwerknemers. Met het toenemende
aantal uitzendbedrijven dat kiest voor eigenrisicodragerschap
voor de Ziektewet neemt het bereik van de afspraken met
UWV af.

De effecten van de aanpak

Voor de uitzendbranche is in dit onderzoek geen business case uitgewerkt. Onderzoek in opdracht van STAF en
cijfers van UWV laten wel trends zien die duiden op effecten van de activiteiten van STAF:
-

-

Uit onderzoek van TNO26 op basis van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)
blijkt dat het percentage arbeidsongevallen onder uitzendkrachten daalde van 11% in 2005 naar 6% in
2012. Het percentage arbeidsongevallen onder andere werknemers bleef stabiel op 7%.27 Hierbij is de
relatie met activiteiten van STAF niet één op één gelegd, maar STAF acht het wel aannemelijk dat deze
resultaten mede zijn bereikt door de inzet op voorlichting op arbeidsongevallen (bijvoorbeeld via de
arbochecklists en het materiaal om het arbobewustzijn onder werknemers en inlenende bedrijven te
verhogen).
Uit de eerste voorlopige evaluatie van STAF en UWV blijkt dat het convenant Beter aan het werk, waarbij
uitzendbedrijven samenwerken met het UWV aan langdurig verzuim in het eerste jaar heeft geleid tot een
toename van het aantal mensen dat binnen 13 weken hersteld. Uit cijfers van UWV blijkt dat in 2013 het
herstel binnen 13 weken met 10 tot 15% is toegenomen. Daarnaast plaatsten uitzendbureaus 15 tot 20%

26 Hooftman, W. en L. van der Meer, Arbeidsongevallen van uitzendkrachten 2005-2012, TNO: 2013
27 TNO op basis van Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)
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van de langdurige verzuimende werknemers in passend werk. In de pilot voorafgaand aan het convenant
vond 50% van de langdurig zieke uitzendkrachten met behulp van zijn uitzendorganisatie passend werk.
-

Gedurende de looptijd van het Arboconvenant Uitzendbranche, in de periode 2003 tot 2006, is het verzuim
onder uitzendkrachten gedaald van 7,5% naar 3,8% (cijfers UWV). STAF gaat er vanuit dat het
Arboconvenant en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke inzet van uitzendondernemingen en UWV
gericht op het terugdringen van verzuim in de eerste zes weken daar aan heeft bijgedragen.
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4

Arbouw: Bouw sector

In dit hoofdstuk wordt het sectorinitiatief Arbouw besproken. De paritair aangestuurde stichting Arbouw is
binnen de bouwsector verantwoordelijk voor de zorg voor gezond en veilig werken.
4.1
4.1.1

De bouwsector
Kenmerken bedrijven en werknemers

De bouwsector omvat een diversiteit aan bedrijven. Binnen de bouwnijverheid ondersteunt Arbouw de
uitvoering van de arbo-afspraken vastgelegd in de CAO’s Afbouw, Bouwnijverheid, Natuursteenbedrijf en
Schilders-Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Deze cao’s hebben betrekking op circa 12.000 bedrijven. Hierbinnen
zijn drie belangrijke bedrijfsgroepen te onderscheiden: Burgerlijke en Utiliteitsbouw, Grond-, Water- en
Wegenbouw en Afbouw en Onderhoud (schilders, stukadoors, overige vloeren- en wandafwerkingsbedrijven).
De sector Bouwnijverheid zoals CBS hanteert in de SBI 2008 sectorindeling omvat een groter aantal
bedrijfstakken. Hierin is bijvoorbeeld ook de bedrijfstak Installatietechniek opgenomen.
In de bouwsector zijn relatief veel kleine ondernemingen actief. In 2013 bedroeg het aantal bedrijven in de
sector bouwnijverheid (CBS-definitie) 136.000, waarvan 130.000 bedrijven behoren tot het klein bedrijf (tot 10
werknemers). Het gaat om 107.405 eenmanszaken en 23.050 bedrijven met twee tot tien werknemers. Slechts
360 bedrijven behoren tot het grootbedrijf (meer dan 100 werknemers) en ruim 5.400 bedrijven hebben 10 tot
100 werknemers in dienst. Het aantal eenmanszaken is in 2013 ten opzichte van 2011 met ruim 10% sterk
28
gestegen.
29

In 2012 werkten er in de bedrijven waarop Arbouw betrekking heeft, 166.000 werknemers. Eind 2013 waren
dit er nog circa 132.750. Het aantal werknemers is als gevolg van de crisis de afgelopen jaren sterk gedaald. De
bouwnijverheid is een sector waar werknemers veelal jong zijn als ze instromen. Een deel van de jongeren
stroomt weer snel uit, de rest blijft lang in de bouw, met de overtuiging dat ze de rest van hun werkzame leven
in de bouw zullen werken. De gemiddelde leeftijd in de bouw is vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijd van
werkenden in Nederland (ongeveer 41,5 jaar). Echter ook in deze sector is er sprake van vergrijzing: het
aandeel 55-plussers is sterk toegenomen van ruim 5% in 1995 naar ruim 18% in 2012. Daarnaast geeft bijna de
helft van de werknemers in de sector aan niet door te kunnen en willen werken tot de pensioenleeftijd van 65
jaar. Meer dan 80% van de werkgevers geeft aan dat de pensioenleeftijd voor bouwplaatspersoneel op 62 jaar
30
zou moeten liggen.
4.1.2

Ziekteverzuim en WIA-instroom

Het ziekteverzuim in de bouw is volgens de cijfers van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) van 2008
tot 2011 licht gestegen van 5,1% naar 5,6%. Het EIB baseert zich op cijfers van bedrijven die bij een van de
grootste arbodiensten in de bouw zijn aangesloten. De groep werknemers is representatief voor de gehele
sector. Na 2011 zijn deze gegevens niet meer verstrekt. Voor de vergelijking zijn de cijfers van het CBS voor de
sector bouwnijverheid opgenomen. Deze cijfers laten ook een stijging zien van 2008 tot 2012, echter wel
minder sterk. Ook liggen de percentages lager: net boven de 4%.

28 CBS Statline
29 http://www.arbouw.nl/producten/arbouw/de-bouwnijverheid-arbeid-gezondheid-en-veiligheid-in-2012
30 http://www.eib.nl/pdf/vitaliteit_van_feit_tot_beleid.pdf
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Tabel 8 Ziekteverzuim bouwnijverheid: verzuimpercentage
2008

2009

2010

2011

2012

2013
I

2013
II

2013
III

Verzuimpercentage naar bron
-

EIB

5,1%

5,3%

5,5%

5,6%

nb

nb

nb

nb

-

CBS

4,1%

4,1%

4,2%

4,3%

4,0%

4,3%

3,5%

3,3%

Bron: EIB, Ziekteverzuim in de bouw 2011/CBS, Statline.
De WIA instroom is van 2008 tot 2012 gestegen van 750 nieuwe uitkeringen tot ongeveer 1000 nieuwe
uitkeringen terwijl het aantal verzekerde personen in dezelfde periode is afgenomen. Nieuwe uitkeringen
uitgedrukt als percentage van het aantal verzekerde personen lag in 2008 op 0,42% en in 2012 op 0,77%.
Tabel 9 Nieuwe uitkeringen WIA bouwnijverheid

Nieuwe uitkeringen
Verzekerde personen
Percentage WIA uitkering t.ov.
verzekerde personen

2008

2009

2010

2011

2012

756

837

951

1159

994

155.751

148.727

129.856

0,61%

0,78%

0,77%

178.805
0,42%

155.751
0,54%
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Bron: UWV, Sociale verzekeringen naar sectoren 2008-2012
4.1.3

Kenmerken sector die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg

Deze paragraaf en de vergelijkbare paragrafen in de andere hoofdstukken, bevatten punten die de sector- of
brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van de
paragrafen.
Uit onderzoek van Arbouw op basis van de gegevens die worden verkregen bij het periodiek arbeidsgezond32
heidskundig onderzoek , blijkt dat driekwart van de werknemers het werken in de bouw als lichamelijk
inspannend ervaart. Vier op de tien bouwplaatsmedewerkers heeft een aandoening aan het
bewegingsapparaat. Naast de fysieke belasting, speelt blootstelling aan stoffen en lawaai een rol bij de
gezondheid van werknemers in de bouwnijverheid. Daarnaast blijkt uit de medische onderzoeken onder de
werknemers dat 65% van de populatie kampt met overgewicht, waarvan 16% zelfs lijdt aan obesitas (zwaar
overgewicht). Meer dan 80% voldoet niet aan de fitheidsnorm. Voor de UTA werknemers (uitvoerend,
technisch en administratief personeel) geldt dat zij ten opzichte van het bouwplaatspersoneel
bovengemiddeld vaak psychische klachten ervaren.
Sinds 2008 nemen de fysieke gezondheidsklachten onder het bouwplaatspersoneel af. De klachten over de
bovenste ledematen zijn met 4 procentpunten gedaald en pijn of stijfheid in de rug is met 6 procentpunten
gedaald. De vastgestelde lawaaidoofheid laat al sinds 2005 een dalende lijn zien. Het aantal personen met
werkgebonden huidallergie is licht afgenomen en het aantal personen met een luchtwegallergie is constant
gebleven.

31 Het aantal verzekerde personen voor 2009 is niet bekend. Daarom is het aantal van 2010 overgenomen. Dit is mogelijk

aangezien het percentage slechts een indicatie is voor de ontwikkeling van de WIA-instroom in de sector.
32 Bedrijfstakverslag. De bouwnijverheid - Arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Arbouw
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Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte (NCvB) zijn de meest voorkomende beroepsziekten in de
33
bouw gehoorschade, chronisch aspecifieke (lage) rugklachten, ziekten aan botspierstelsel en bindweefsel.
Arbouw geeft aan dat de sector een aantal karakteristieken kent die van belang zijn voor veilig en gezond
werken:
 Het werk wordt op steeds wisselende locaties uitgevoerd. Hierdoor is er geen sprake van een eenduidig
geconditioneerde werkplek maar moet de werkplek telkens opnieuw worden ingericht.
 Op verschillende locaties werken verschillende gespecialiseerde aannemers met elkaar samen. Dat maakt
goede communicatie tussen verschillende, per project wisselende specialisten (tegelzetters, stukadoors,
schilders etc.) noodzakelijk. Per activiteit (per specialisme) dienen verschillende maatregelen voor de
gezondheid en veiligheid te worden genomen. Voor veilig werken moeten de verschillende vaklieden op de
hoogte zijn van de verschillende maatregelen en van elkaars activiteiten.
 Er is sprake van fysieke afstand tussen kantoor en de verschillende werklocaties. Het toezicht op een
gezond en veilige uitvoering van het werk is daardoor lastiger uitvoerbaar. Dit zorgt ervoor dat de risico’s
lastiger zijn te beteugelen zijn.
4.2

De organisatie Arbouw

Binnen de bouwsector is de zorg voor gezond en veilig werken centraal belegd bij Arbouw. Het doel van
Arbouw is de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te
verminderen. Arbouw richt zich daarbij uitsluitend op preventie. De aanpak van verzuim en re-integratie wordt
door sociale partners in de bedrijfstak beschouwd als een zaak van de individuele werkgever.
Arbouw is in 1986 door de werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht. Bij de oprichting van Arbouw
fuseerden Bureau Bouw Veilig en de BGBouw (Bedrijfsgezondheidsdienst Bouw) teneinde de aanpak van
arbeidsomstandigheden in de sector meer op één lijn te brengen. De BGBouw dateerde uit begin jaren 70. Het
is niet meer bekend wat destijds de aanleiding is geweest om de voorlopers van Arbouw in het leven te
roepen. Wel geeft Arbouw aan dat de hoge organisatiegraad onder zowel werkgevers en werknemers, de
overlegcultuur en de noodzaak van het spreiden van risico’s op andere gebieden (vakantiegeld, verlet) hebben
bijgedragen aan het maken van afspraken over bedrijfsgezondheidszorg.
Arbouw heeft een paritair bestuur. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend
Nederland, NOA, OnderhoudNL, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Het bestuur heeft altijd twee voorzitters: één
namens de werkgeversorganisaties en één namens de werknemersorganisaties. Zij wisselen elkaar elk jaar af
als fungerend voorzitter.
Bij Arbouw zijn 25 werknemers werkzaam. In 2009 waren dit nog 35 werknemers. De daling is een gevolg van
het inkrimpen van de bedrijfstak als gevolg van de economische crisis. De werknemers beschikken over kennis
van risico’s, beheersmaatregelen en wet- en regelgeving.
4.3
4.3.1

De aanpak van Arbouw omtrent bedrijfsgezondheidszorg
Karakteristieken aanpak

De aanpak van Arbouw kenmerkt zich door de focus op preventie, de continue ontwikkeling van kennis door
inzicht in ervaren gezondheidsrisico’s op sectorniveau en het creëren van arbobewustzijn bij zowel
werknemers als werkgevers.

33 http://www.beroepsziekten.nl/content/de-top-10-van-de-gemelde-beroepsziekten-door-bedrijfsartsen-bij-het-ncvb-3
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Focus op preventie
De aanpak van Arbouw is gericht op preventie. Medische keuringen in het kader van de cao-afspraken rond
preventiezorg maken het mogelijk om in een vroeg stadium problemen te ontdekken en erger te voorkomen.
Dat moet leiden tot een minder ziekteverzuim, minder WIA-instroom en gemotiveerde werknemers.
Continue ontwikkeling kennis door inzicht in ervaren gezondheidsrisico’s op sectorniveau
Het coördineren en organiseren van de medische keuringen vormt een belangrijke pijler in het werk van
Arbouw. Dit levert, naast concrete adviezen voor individuele werknemers en werkgevers, ook inzicht in
ervaren gezondheidsrisico’s en beginnende klachten voor de sector als geheel. De anonieme gegevens van de
medische keuringen vormen een belangrijke bron van informatie voor het vaststellen van prioriteiten voor
gezond en veilig werken in de bouwnijverheid. Arbouw laat onderzoek verrichten naar de aard van de
arborisico’s, nut en noodzaak van preventieve maatregelen en de effecten van arbovriendelijke hulpmiddelen.
Op basis van de resultaten is het mogelijk dat sociale partners in de bedrijfstak afspraken maken over de stand
der techniek in de bedrijfstak. Met verbetering van de stand der techniek streeft Arbouw naar het continu
verhogen van het veiligheids- en gezondheidsniveau. Daarnaast worden gericht arbo-instrumenten ontwikkeld
waardoor het voor werkgevers en werknemers makkelijker wordt om de vereiste maatregelen te treffen. Zo is
recent een instrument gepresenteerd waardoor het voor werkgevers makkelijker wordt om te voldoen aan de
wettelijke plicht om ongevallen te registreren. Dit instrument maakt het bovendien mogelijk de ongevallen te
analyseren en doeltreffende maatregelen te treffen.
Bewustwording van werknemers en werkgevers
Een andere belangrijke activiteit is het geven van voorlichting. Arbouw genereert zo veel mogelijk aandacht
voor arbeidsomstandigheden in de bouw door middel van communicatiecampagnes, free publicity en het
organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Het doel is om zorg voor arbeidsomstandigheden
in de cultuur van de bouwnijverheid te verankeren, zodat niet alleen het arbobewustzijn bij werknemers wordt
gecreëerd met behulp van de preventieve medische keuringen, maar ook bij werkgevers de juiste condities
worden geschapen voor gezond en veilig werken .
4.3.2

Producten en diensten van Arbouw

De activiteiten van Arbouw bestaan uit de kennis- en servicefunctie van Arbouw en de organisatie van de
uitvoering van het cao-pakket preventiezorg.
Kennis- en servicefunctie
Vanuit haar kennis- en service functie biedt Arbouw praktische informatie, instrumenten en richtlijnen.
Onderzoek naar arbovriendelijke werkmethoden, risico’s, ongevallen en beroepsziekten vormt de basis voor
het ontwikkelen van instrumenten, normen, richtlijnen en hulpmiddelen die bedrijven en arbodiensten
ondersteunen bij de uitvoering van hun arbobeleid en werknemers bij een gezonde en veilige uitoefening van
hun vak. Ook worden informatiesystemen en voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers
ontwikkeld. Voorbeelden van instrumenten zijn:
 de RI&E MKB Bouwnijverheid voor kleine bedrijven om zelf een RI&E en plan van aanpak te kunnen maken;
 diverse controlelijsten voor de bouwplaats waarmee bedrijven zelf de veiligheid op een bouwplaats kunnen
meten;
 de website www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl met ruim 400 door Arbouw op effectiviteit beoordeelde
hulpmiddelen voor de bouwnijverheid; en
 het Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) met informatiebladen over de risico’s van een groot
aantal bouwmaterialen en de preventieve maatregelen.
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Daarnaast heeft Arbouw diverse toolboxen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Toolbox Duurzame
Inzetbaarheid met informatie over dit onderwerp. Arbouw organiseert hierbij ook tafeltjesavonden voor
bedrijven om de risico’s en de te ondernemen acties op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid met de
werknemers te bespreken. Een ander voorbeeld is de toolbox “Hoe zwaar werk jij” om de
verantwoordelijkheden voor het beperken van lichamelijke belasting bespreekbaar te maken. In totaal zijn er
15 van dergelijke toolboxen met uiteenlopende onderwerpen.
Om de doelgroepen te bereiken heeft Arbouw een grote hoeveelheid voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Er
zijn meer dan 100 folders en brochures, diverse websites en Arbouw verspreidt de bladen Arbouw Magazine
en VG Professional en digitale nieuwsbrieven. Daarnaast organiseert Arbouw voorlichtingsessies en zijn er
diverse campagnes over onderwerpen als gevaarlijke stoffen, lawaaidoofheid en lichamelijke belasting. Voor
vragen over arbeidsomstandigheden kunnen bedrijven in de bouw bij de Arbouw Infolijn terecht.
Samenwerking met reguliere zorg
Naast deze activiteiten heeft Arbouw ook overleg met zorgverzekeraars, zoals Loyalis, Zilveren Kruis Achmea
en Nationale Nederlanden. Het doel van dit overleg is de vergoedingen van de verzekeraars te laten aansluiten
bij de adviezen die door bedrijfsartsen in het kader van de uitvoering van het cao-pakket worden gegeven.
Daarnaast komt ook ontdubbeling van kosten ter sprake.
Daarnaast verwijst Arbouw ook door naar relevante instanties, zoals het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en
Longaandoeningen.
Organisatie cao-pakket preventiezorg
Arbouw coördineert en organiseert de medische keuringen in het kader van het cao-pakket preventiezorg. Dit
houdt in grote lijnen in dat Arbouw opdracht geeft voor het uitnodigingen van werknemers, zorgt voor de
betaling van de keuringen, samenwerkingsafspraken met arbodiensten maakt en toeziet op de kwaliteit van de
keuringen. Met arbodiensten worden afspraken gemaakt over het uitvoeren van medische keuringen, de
werkwijze, tarieven, het doorgeven van informatie, het volgen van bedrijfstakspecifieke opleidingen en
dergelijke.
Arbouw werkt samen met 29 arbodiensten. Op deze manier hebben werkgevers voldoende keuze om de
preventieve activiteiten die Arbouw verzorgt, te laten uitvoeren door de arbodienst die zij zelf inhuren voor
verzuimbegeleiding. In beginsel staat het de werkgever vrij om de medische keuringen uit te laten voeren bij
een arbodienst naar keuze, mits deze aan de eisen van Arbouw voldoet. Voor alle arbodiensten geldt hetzelfde
tarief. Met betrekking tot de kwaliteit hanteert Arbouw prestatienormen, bijvoorbeeld ten aanzien van de
PAGO- opkomst en de mate waarin vervolgactiviteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daar waar
arbodiensten onvoldoende presteren, kan Arbouw het contract ontbinden. De grootste arbodiensten
waarmee samengewerkt wordt, zijn ArboNed en Arbo Unie.
Bovendien voorziet Arbouw bedrijfsartsen van beroepsspecifieke informatie over gezondheidsrisico’s. Deze
geprotocolleerde wijze van werken zorgt ervoor dat de bedrijfsarts de juiste interventies kan treffen.
Het cao-pakket preventiezorg bestaat uit de volgende keuringen en interventies:



Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO): Afhankelijk van de leeftijd en het type werk
krijgt een werknemer elke twee of vier jaar een PAGO aangeboden. Oudere werknemers krijgen elke twee
jaar een PAGO aangeboden. Op de bouwplaats ligt deze grens bij 40 jaar. Voor het UTA personeel bij 52
jaar. Jaarlijks worden rond de dertigduizend PAGO’s afgenomen.



Gericht periodiek onderzoek: In aanvulling op de PAGO kan een werknemer zich op vrijwillige basis vaker
laten keuren, dit is veelal het geval wanneer er bepaalde risicovolle werkzaamheden worden verricht.



PAGO-bedrijfsrapport: Werkgevers kunnen tegen betaling (à 150 euro) een PAGO-bedrijfsrapport
ontvangen waarin ze kunnen lezen over de gezondheid van hun werknemers en wat ze van hun werk
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vinden. Er vindt tevens een benchmark plaats met het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven binnen de
sector. De gegevens in het rapport zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Een rapport kan alleen
gegenereerd worden voor een bedrijf met meer dan 15 PAGO deelnemers.



Verplichte intredekeuring: De intredekeuring is verplicht voor werknemers die voor het eerst uitvoerend
werk met bijzondere veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de bouwplaats gaan verrichten.



Arbeidsgezondheidskundig onderzoek jongere (AGO-J): Een jaar na de verplichte intredingkeuring hebben
werknemers jonger dan 20 jaar recht op de AGO-J.



Vrijwillig intrede-onderzoek: Dit onderzoek is gericht op administratief en technische werknemers die voor
het eerst in de bouwnijverheid gaan werken.



Arbospreekuur: Werknemers met vragen of klachten over hun gezondheid, waarvan vermoed wordt dat
deze verband hebben met het werk en die zich nog niet ziek hebben gemeld, kunnen gebruik maken van
het arbospreekuur.



Vervolgconsult: Op basis van eerdere onderzoeken kan de bedrijfsarts aangeven dat een vervolgconsult in
de vorm van bijvoorbeeld een gesprek met een arbeidshygiënist, spreekuur bij de bedrijfsarts of in de
vorm van een bedrijfs- of werkplekonderzoek moet plaatsvinden.



Leefstijlbegeleiding: Ook kan een bedrijfsarts naar aanleiding van een PAGO besluiten dat begeleiding bij
het ontwikkelen van een gezonde leefstijl gewenst is. Indien de werknemer akkoord gaat met het advies
van de bedrijfsarts kan een afspraak gepland worden met een leefstijl adviseur. Werknemers krijgen dan
maximaal zeven gesprekken waarvan vier telefonisch.



Werkdruk coaching: UTA-personeel dat in het werk te maken heeft met een hoge werkdruk, heeft recht
op maximaal tien sessies met een gespecialiseerde coach.

Aan de keuringen en interventies zijn voor de werknemer geen kosten verbonden. De keuringen moeten
worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst waarmee Arbouw een samenwerkingsovereenkomst
heeft.
Wisselwerking activiteiten
De twee taken van Arbouw staan niet los van elkaar. De organisatie van het cao-pakket levert belangrijke data
op over arbo- en gezondheidsrisico’s is de sector. Deze data worden gebruikt om onderzoek te doen naar
risico’s, ongevallen en beroepsziekten. Op basis van dit onderzoek ontwikkelt Arbouw kennis, beleid en
praktische informatie. Deze sectorspecifieke kennis verspreidt Arbouw vervolgens weer onder bedrijven en
werknemers maar ook onder bedrijfsartsen in de vorm van sectorspecifieke informatie over
gezondheidsrisico’s.

Organisatie cao-pakket
preventiezorg

Figuur 4 Wisselwerking activiteiten Arbouw

© 2014 Capgemini. All rights reserved.

Pagina 36 van 84

Kennis en service
functie

4.4

Financiering van Arbouw

De financiering van Arbouw is afkomstig van de in de cao’s vastgelegde premie-afdracht. Het gaat om de CAO
Afbouw, CAO Bouwnijverheid, CAO Natuursteenbedrijf en de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
Deze cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. In de cao’s voor bedrijfstakeigen regelingen is opgenomen dat
bedrijven premie afdragen voor O&O-fondsen. Via de O&O-fondsen wordt de premie-afdracht onder andere
ingezet voor de bekostiging van de activiteiten van Arbouw. De gemiddelde bijdrage vanuit de O&O-fondsen
voor Arbouw komt op € 63,- per werknemer per jaar.
De totale begroting van Arbouw bedraagt jaarlijks € 12 tot € 13 mln. Daarvan komt € 7 á 8 mln ten goede aan
het uitvoeren van het cao-pakket preventiezorg en ongeveer € 5 mln aan de kennis- en service functie van
Arbouw. Van dit laatste bedrag gaat jaarlijks tussen de € 400.000 en € 500.000 naar onderzoek en
instrumentontwikkeling.
4.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

De producten en diensten die Arbouw vanuit haar kennis- en servicefunctie biedt, zijn voor het leeuwendeel
gratis online beschikbaar, ook voor derden. De website van Arbouw wordt ongeveer 150.000 keer per jaar
bezocht: 39.000 bezoeken via de ingang werknemer, 89.000 via de ingang werkgever en 28.000 via de ingang
arbodienstverlenener. De productpagina’s zijn 56.000 keer bezocht. Het is niet bekend hoe de informatie van
de website wordt gebruikt.
Het cao-pakket preventiezorg is gratis toegankelijk voor alle werknemers (132.750) en bedrijven (12.000) die
onder de werkingsfeer van de CAO’s Afbouw, Bouwnijverheid, Natuursteenbedrijf en Schilders-, Afwerkingsen Glaszetbedrijf vallen. Dit betekent dat zzp’ers hier geen gebruik van kunnen maken, omdat zij per definitie
niet onder een cao vallen. In de cao’s is bepaald dat werknemers recht hebben op de voorzieningen die het
cao-pakket biedt, werknemers beslissen zelf of zij hier gebruik van maken. Arbouw stuurt alle werknemers
gericht een uitnodiging om van de voorzieningen gebruik te maken. Bedrijven en arbodiensten kunnen zich
hier ook actief bij opstellen door de PAGO-jaarplanning met elkaar af te stemmen. De ervaring van Arbouw is
dat werknemers van deze bedrijven meer gebruik maken van het cao-pakket preventiezorg.
In 2012 hebben 35.770 van 166.000 werknemers (22%) gebruik gemaakt van het cao-pakket preventiezorg en
zijn er 40.497 activiteiten uitgevoerd. In meer dan driekwart van de gevallen ging het om een PAGO.
Werknemers komen echter niet elk jaar in aanmerking voor een PAGO. Ruim de helft van de werknemers die
uitgenodigd wordt, geeft hier gehoor aan. In 2012 zijn er onder de vlag van Arbouw 32.600 PAGO’s uitgevoerd.
Ongeveer de helft van de werknemers die uitgenodigd wordt, geeft hieraan gehoor. Daarnaast zijn er in 2012
589 Gerichte Periodieke Onderzoeken (GPO), 1.568 intredekeuringen, 421 Arbeidsgezondheidskundige
Onderzoeken Jongeren, 1.276 arbospreekuren en 4.034 vervolgconsulten uitgevoerd. Aangezien werknemers
om de twee of vier jaar (afhankelijk van leeftijd en functie) een PAGO aangeboden krijgen, bereikt Arbouw elk
jaar een andere groep werknemers.
In 2013 hebben ongeveer 27.000 van de 132.750 werknemers (20%) gebruik gemaakt van PAGO/ GPO aanbod
op het totaal van 34.000 bedrijfsgezondheidszorg activiteiten. Ook in 2013 heeft bijna de helft van de
werknemers gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een PAGO. Daarnaast hebben er in 2013 circa 1.000
intredekeuringen, 1.000 arbospreekuren, 400 bedrijfs- en werkplekbezoeken en 3.000 vervolgconsulten
plaatsgevonden. De laatste jaren neemt het aantal werknemers dat gebruik maakt van het cao-pakket
Preventiezorg af. Dat is enerzijds het gevolg van de sterke afname van het aantal medewerkers in de bouw
sector. Een toenemend aantal werknemers gaat als zzp’er aan de slag en valt daardoor buiten het bereik van
de cao’s. Anderzijds neemt ook het opkomstpercentage licht af.
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Tabel 10 Gebruik dienstverlening Arbouw
Producten en diensten

Gebruik
2012

2013

Kennis- en adviesfunctie

preventie

www.arbouw.nl
ingang werknemer
ingang werkgever
ingang arbodienstverlener
productpagina’s

4.6

39.000 keer bezocht
83.000 keer bezocht
28.000 keer bezocht
56.000 keer bezocht

nb
nb
nb
nb

www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
Arbo Infolijn

35.000 keer bezocht
1200 vragen beantwoord

nb
nb

Cao-pakket preventiezorg
Totaal werknemers
Totaal activiteiten
PAGO
Gerichte Periodieke Onderzoeken
PAGO bedrijfsrapport
Intredekeuring
Arbeidsgezondheidskundige Onderzoek Jongeren
Arbospreekuren
Vervolgconsulten
Leefstijlbegeleiding
Werkdrukcoaching

35.770 werknemers
40.497 activiteiten
32.600
589
235 bedrijven
1.568
421
1.276
4.034
nb
nb

27.000 wn (PAGO’s + GPO’s)
34.000 activiteiten
nb
nb
nb
1.000
nb
1.000
3.000
nb
nb

De effecten van de aanpak

Voor Arbouw is de volgende Benefit Logic opgesteld (zie figuur 5). Hieronder wordt eerst toegelicht op welke
wijze de activiteiten van Arbouw ‘waarde’ toevoegen oftewel wat de waardedrijvers zijn en vervolgens hoe
deze waardedrijvers leiden tot baten.
4.6.1

De Benefits Logic voor Arbouw

Waardedrijvers
De aanpak van Arbouw kenmerkt zich door een sterke focus op preventie door middel van keuringen. In
principe komen alle werknemers voorbij, nieuwe werknemers voor een intredekeuring en alle andere
werknemers krijgen eens in de twee à vier jaar een uitnodiging voor een PAGO. Iedereen wordt automatisch
uitgenodigd voor de keuringen en ze zijn ‘gratis’. Ongeveer de helft van de werknemers maakt hier gebruik
van.
Verwacht wordt dat deze keuringen leiden tot het voorkomen of tijdig acteren op klachten bij werknemers.
Werknemers zijn zich meer bewust van hun gezondheid en krijgen advies hoe ze (ernstigere) klachten kunnen
voorkomen, waardoor ze minder verzuimen en in geval van verzuim sneller herstellen.
De keuringen vormen ook een belangrijke informatiebron voor de sector om inzicht te krijgen in specifieke
gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Vanuit de kennis en servicefunctie verzamelt en analyseert Arbouw de data
uit de keuringen en laat onderzoek verrichten naar de aard van de arborisico’s, nut en noodzaak van
preventieve maatregelen en de effecten van arbovriendelijke hulpmiddelen. Op basis hiervan ontwikkelt en
verspreidt Arbouw sectorspecifieke kennis, beleid en praktische informatie. De informatie verspreidt Arbouw
onder bedrijven en werknemers. Naar verwachting draagt deze voorlichting bij aan een cultuur waarin
werkgevers en werknemers zich bewust zijn van het belang van goede arbeidsomstandigheden en een
gezonde leefstijl en daar ook naar handelen. Ook gebruiken sociale partners in de bedrijfstak de kennis om
afspraken te maken over de stand der techniek. Met verbetering van de standaardtechniek streeft Arbouw
naar het continu verhogen van het veiligheids- en gezondheidsniveau. Deze activiteiten van Arbouw dragen
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naar verwachting bij aan betere arbeidsomstandigheden en een gezondere leefstijl. Hierdoor worden naar
verwachting arbeidsongevallen voorkomen en is de gezondheid van werknemers beter. Uit de monitor
arbeidsongevallen over 2012 blijkt dat het aantal ongevallen in de loop der jaren aanzienlijk is afgenomen,
zowel in absolute zin als in relatieve zin..
Bovendien deelt Arbouw de sectorspecifieke informatie over gezondheidsrisico’s met bedrijfsartsen waardoor
zij meer gerichte dienstverlening kunnen inzetten, wat vervolgens ook een positief effect heeft op de
gezondheid van werknemers.
Het tijdig voorkomen van klachten, het voorkomen van arbeidsongevallen en een betere gezondheid van
werknemers, heeft een neerwaarts effect op het aantal verzuimgevallen.
Baten
Het lagere aantal verzuimgevallen en de kortere verzuimduur resulteert in een lager verzuim. Lager verzuim
leidt tot lagere vervangingskosten en een lagere WIA-instroom en daardoor lagere kosten voor de werkgever.
Bovendien leidt een lager verzuim naar verwachting tot een beter imago van de sector en een hogere
beschikbaarheid van werknemers waardoor de recruitmentkosten lager zijn.
Een lager aantal verzuimgevallen en minder arbeidsongevallen, leidt ook tot minder verstoringen in het
bouwproces wat bijdraagt aan de productiviteit en daarmee aan de omzet van de werkgever.
En ook in het geval van Arbouw heeft een betere gezondheid van werknemers een positief effect op hun
inkomsten en hun arbeidstevredenheid. Ook draagt een betere gezondheid van werknemers bij aan een
hogere productiviteit .

Diensten

Waardedrijvers

Kennis &
Service

Betere arbeidsomstandigheden

Analyses op
Risico’s
(Arbodata)

Gezondere
leefomgeving

Pago raport
werkgever

↑ Veilige
werkomgeving

Meer gerichte
dienstverlening

Resultaten*

↓ Minder
arbeids
ongevallen

↑ Aan het
werk

↑ Inkomsten

↑ Tevreden
werknemers

↓
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↑ Omzet
Werkgever

↑ Gezondheid
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Preventie
voorlichting
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Begeleiding

Figuur 5 Benefits Logic Arbouw
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↑ Cashflow
Werkgever

↓Instroom
verzuim

↓ Verzuim

↓Hersteltijd

↑Imago
branche

↑Beschikbaarheid
Werknemers

↓
Vervangingskosten
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↓ Recruitment
kosten

↓Kosten
werkgever

4.6.2

De business case

Bij het maken van een kosten en baten analyse voor de casus Arbouw is er een aantal complicaties. Ten eerste
heeft Arbouw geen grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van preventie op ziekteverzuim wegens
de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Ten tweede is het bereik dusdanig volledig dat een vergelijking op
basis van controlegroepen onvoldoende betrouwbare data zou opleveren. Tot slot levert ook een vergelijking
in de tijd geen goed beeld van de toegevoegde waarde op, omdat Arbouw al 30 jaar actief is met preventie.
Wel heeft Arbouw twee onderzoeken gedaan naar de invloed van voorlichting op de afname van klachten op
specifieke onderwerpen. Om pragmatische redenen beschrijft de business case van Arbouw dan ook de
invloed van preventieve voorlichting op ervaren klachten.
Om de effecten in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de onderzoeken: ‘Evaluatie kwarts in de bouw’ en
‘Lichter werk(t)’. In het eerste onderzoek worden, aan de hand van een nulmeting in 2003 en een tweede
meting in 2013, de effecten van 10 jaar voorlichting op de gevaren van kwartsstof in de bouw beschreven. Om
de risico’s van kwartsstof en de beschermende maatregelen onder de aandacht te brengen biedt Arbouw
verschillende instrumenten (bijvoorbeeld Toolbox kwartsstof) en voorlichtingsmateriaal gericht op werkgevers
en werknemers. Deze voorlichtingsactiviteiten hebben geleid tot een afname van 0,7%-punt van het aan
kwartsstof gerelateerde gezondheidsklachten.
Deze cijfers worden gesteund door het onderzoek ‘Lichter Werk(t) waar vergelijkbare resultaten zijn
gevonden. In deze studie is gekeken naar de impact van de campagne: ‘Lichter Werk(t)’. De campagne heeft
tot doel het gebruik van arbovriendelijke hulpmiddelen te stimuleren om op die manier het aantal klachten
aan het bewegingsapparaat terug te dringen. Ook bij deze studie is er in 2010 middels een steekproef een
nulmeting uitgevoerd alvorens met de campagne te starten. In 2013 is er vervolgens een herhaalonderzoek
uitgevoerd onder dezelfde populatie die in 2010 benaderd is. In het herhaalonderzoek in 2013 werd voor de
lichaamsregio ‘schouder’ door 28% van de werknemers (statistisch significant) minder klachten gerapporteerd
ten opzichte van 2010. 17% van de werknemers bleek meer last te hebben en in 55% van de gevallen was er
geen sprake van klachten of was er geen verandering. Voor de andere lichaamsregio’s is (hoewel wel positief)
geen statistisch significant effect gevonden.
Baten en kosten
De voornaamste kwantitatieve baten zijn:
Verzuimreductie:
Gezien de langere looptijd van het onderzoek naar de effecten van voorlichting over kwarts (10 jaar) dan de
doorlooptijd van de studie Lichter werkt (3 jaar) is gekozen om met de resultaten van het eerste onderzoek te
rekenen als voorbeeld van de effecten van langdurige aandacht voor preventie van arbeidsgerelateerde
gezondheidsklachten. In dit onderzoek was sprake van een afname van de gezondheidsklachten van 0,7%punt. Voor de kosten-batenanalyse wordt aangenomen dat dit percentage een indicatie is voor de impact van
voorlichting over een langdurige periode en dat dit percentage te extrapoleren is naar voorlichting in het
geheel.
Niet alle werknemers met klachten zullen verzuimen. Er is beperkt onderzoek gedaan naar de relatie tussen
klachten en verzuim. Uit onderzoek van RIVM naar de prevalentie en consequenties van klachten aan het
bewegingsapparaat en in het bijzonder lage rugklachten, blijkt dat één op de vier à vijf personen met lage
rugklachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek heeft verzuimd vanwege de klachten.34 Nivel heeft

34 Picavet, H.S.J., J.S.A.G. Schouten en H.A. Smit, Prevalenties en consequenties van lage rugklachten in het MORGEN-

project 1993-1995, RIVM: 1996
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onderzoek gedaan naar werken met een longaandoening. Daaruit blijkt dat een kwart van de mensen met
COPD of Astma in de voorafgaande twaalf maanden heeft verzuimd vanwege de longklachten.35 Uit onderzoek
van het Trimbos blijkt dat er ook sprake is van verminderd functioneren voor en na het daadwerkelijke verzuim
(indirect verzuim). 36 Daarom nemen we voor de business case aan dat de ratio tussen gezondheidsklachten
en verloren mandagen één op drie is. Uitgaande van deze ratio tussen gezondheidsklachten en verloren
mandagen, levert een reductie van het aantal klachten met 0,7%-punt een reductie van het aantal
ziekteverzuimdagen van 0,23%-punt op. Omgerekend komt dit neer op een reductie van 56.000 verzuimdagen.
Voor het berekenen van de vervangingskosten wordt uitgegaan dat elke zieke werknemer direct vervangen zal
worden door een ZZP’er (tegen het in de sector gemiddeld uurtarief van € 37,- per uur). We gaan voor de drie
business cases standaard uit van directe vervanging (tenzij anders is aangegeven). Uitgaande van de in de
sector standaard werkdag van 7,5 uur komt dit neer op een besparing van € 15,4 mln op de vervangingskosten
ten gunste van de sector.
Reductie WIA instroom:
Hierover zijn geen data beschikbaar
Naast financiële baten zijn er ook nog kwalitatieve baten:















Het coördineren en organiseren van de medische keuringen vormt een belangrijke pijler in het werk van
Arbouw. Deze keuringen leveren, naast concrete adviezen voor werknemers en werkgevers, ook inzicht in
ervaren gezondheidsrisico’s en beginnende klachten voor de sector als geheel, wat bijdraagt aan de
kwaliteit van de instrumenten en activiteiten.
Het sectorinitiatief maakt preventiezorg voor werknemers binnen de bouw op grote schaal beschikbaar.
De activiteiten van Arbouw dragen bij aan een cultuur waarin werkgevers en werknemers zich bewust zijn
van het belang van goede arbeidsomstandigheden en een gezonde leefstijl en daar ook naar handelen.
Voor werknemers leiden de investeringen in preventie tot een betere gezondheid en een betere
inzetbaarheid waardoor werknemers langer gezond kunnen doorwerken met hogere inkomsten en een
hogere tevredenheid en ook na hun pensioen profiteren van een goede gezondheid.
Door middel van het actief uitvoeren van Pago’s vindt ook een positieve uitstroom van gezonde
werknemers naar andere sectoren plaats en wordt voorkomen dat werknemers, die langdurig in de
bouwsector werkzaam zijn geweest, arbeidsongeschikt zouden raken.
Door de focus op preventie en het effect op het verzuim, wordt een imagoverbetering voor de sector
bewerkstelligd. Daarnaast draagt de preventie bij aan het langdurig inzetbaar houden van huidige
werknemers. Dit leidt op zijn beurt tot lagere kosten voor rekrutering.
De bouw kent relatief veel meldingen beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten,
wat mede wordt veroorzaakt doordat Arbouw deze gegevens aanlevert.
Met verbetering van de standaardtechniek streeft Arbouw naar het continu verhogen van het veiligheidsen gezondheidsniveau. De sector bepaalt daarmee zijn eigen normen die worden vastgelegd middels
afspraken tussen werkgevers en werknemers.
Minder verzuim leidt tot minder verstoringen op de werkplaats wat ten goede komt aan de productiviteit.

Picavet, H.S.J., H.W.V. van Gils en J.S.A.G. Schouten, Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking,
prevalenties, consequenties en risicogroepen, RIVM en CBS: 2000
35 Maurits, E., M. Heijmans, I. Stirbu-Wagner en M. Rijken, Werken met een chronische longaandoening, Nivel: 2012
36 Graaf, R. de, Tuithof, M., S. van Dorsselaer M. ten Have, Verzuim door psychische en somatische aandoeningen,

Trimbos: 2011
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De voornaamste kosten om de aanpak van Arbouw te realiseren zijn:


De totale kosten van Arbouw bedragen € 12,5 mln op jaarbasis. Dit zijn niet alleen de kosten van
voorlichting over kwarts en fysieke belasting, maar de totale kosten van Arbouw, dus inclusief de kosten
voor het uitvoeren van het cao-pakket preventiezorg en alle andere activiteiten van Arbouw.

De bovenstaande kosten (€ 12,5 mln) en baten (verzuimreductie van € 15,4 mln) in ogenschouw nemend,
heeft de business case een positieve waarde van € 2,9 mln op jaarbasis (zie figuur 6).
Hierbij is uitsluitend gekeken naar de baten in termen van de reductie van verzuim als gevolg van voorlichting.
De positieve waarde stoelt in belangrijke mate op de aanname dat de ratio tussen klachten en verzuim één op
drie is. Gerekend met een ratio van één op vier is er sprake van een beperkt negatief resultaat. Daarentegen
zijn de baten van de uitvoering van PAGO’s en de signalerende werking daarvan, vanwege een gebrek aan
onderzoek naar de effecten hiervan, niet betrokken. Terwijl hier wel een belangrijk deel van de kosten mee is
gemoeid. We sluiten daarom niet uit dat de positieve waarde in werkelijkheid hoger ligt.

16.000.000

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

6.000.000

Verzuimreductie
Kosten Arbouw
Toegevoegde waarde
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-

Figuur 6 Overzicht kosten, baten en toegevoegde waarde Arbouw
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5

FCB: Jeugdzorg

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Dit Arbeidsmarkt- en
Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) heeft onder meer voor de Jeugdzorg de taak om de branche te ondersteunen
bij veilig en gezond werken.
5.1

De Jeugdzorg

5.1.1

Kenmerken bedrijven en werknemers

In 2012 telde de Jeugdzorg 85 werkgevers die conform de CAO FCB afdragen aan FCB. Bij deze organisaties zijn
ongeveer 30.000 werknemers werkzaam, waarvan de gemiddelde leeftijd 41 jaar is en de ruime meerderheid
37
vrouw (74%) is. Een werknemer in de Jeugdzorg werkt gemiddeld 28,8 uur. Voor het opleidingsniveau van de
werknemers geldt dat meer dan de helft (57%) een HBO niveau kent, 25% een WO niveau en 12% een MBO
38
niveau.
5.1.2

Verzuim en WIA-instroom

Het verzuim in de Jeugdzorg is van 2009 tot 2012 met ruim een 0,5 procentpunt gedaald. De gemiddelde
39
verzuimduur is toegenomen. De cijfers zijn gebaseerd op de gebruikers van de verzuimregistratiesystemen
VerzuimSpiegel (12 jeugdzorgorganisaties, 5.530 medewerkers). FCB heeft geen cijfers beschikbaar van na
2012. Voor de vergelijking zijn de CBS verzuimcijfers van de sector Gezondheid, geestelijke en
maatschappelijke belangen opgenomen waaronder de Jeugdzorg valt.
Tabel 11 Ziekteverzuimpercentage Jeugdzorg
2008

2009

2010

2011

nb

5,59%

5,44%

5,33%

5,3%

5,2%

5,2%

5,2%

2012

2013
I

2013
II

2013
III

Verzuim naar bron
-

Verzuimspiegel FCB

-

CBS

Q1:
4,23%

Q2:
4,92%

5,0%

nb
5,7%

4,6%

4,3%

Bron: CBS, Statline (Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen), Verzuimspiegel FCB,
Jaarrapportage 2011 en Verzuimspiegel FCB, kwartaalrapportage Q2 2012
Het aantal nieuwe WIA-uitkeringen specifiek voor de Jeugdzorg is niet bekend. UWV heeft alleen cijfers voor
de gehele zorg sector beschikbaar. Jeugdzorg is daar slechts een klein onderdeel van.
5.1.3

Kenmerken branche die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg

Deze paragraaf en de vergelijkbare paragrafen in de andere hoofdstukken, bevatten punten die de sector- of
brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van de
paragrafen.

37 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/cijfers-en-onderzoek/algemeen/
38 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/cijfers-en-onderzoek/leren-en-ontwikkelen/
39 VerzuimSpiegel FCB, Jaarrapportage 2011; VerzuimSpiegel FCB, kwartaalrapportage 2012 Q2, 2012
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Uit cijfers van FCB blijkt dat in de Jeugdzorg driekwart van de werknemers ervaart dat zijn of haar werk veel
verantwoordelijkheid omvat. 40% van de werknemers bestempelt het werk als geestelijk en emotioneel zwaar.
Over de werkdruk geeft 45% van de werknemers aan deze zwaar te vinden. Van de Jeugdzorg werknemers is
17% langer dan twee weken ziek geweest en daarvan wijdt 36% dit verzuim geheel of gedeeltelijk aan het werk
(te hoge werkdruk, dreigend ontslag/reorganisatie of onenigheid op het werk).
Bij de jeugdzorg organisaties is gemeten in hoeverre gezondheidsbeleid is geïmplementeerd. Driekwart van de
werkgevers heeft beleid rond gezondheidsmanagement (waaronder verzuimmanagement) geïmplementeerd.
Slechts 17% van de werkgevers heeft beleid rondom duurzame inzetbaarheid geïmplementeerd. Wel heeft
bijna de helft van de organisaties plannen om beleid rondom duurzame inzetbaarheid te maken (liggen). Hier
40
blijkt dus wel (behoefte aan) aandacht voor duurzame inzetbaarheid uit.
De Jeugdzorg staat met de transitie naar gemeenten en de bijbehorende bezuinigingen voor grote
uitdagingen. Met de transitie en transformatie van de Jeugdzorg zal volgens FCB de aandacht voor gezondheid
41
en duurzame inzetbaarheid groeien. De transitie betekent namelijk ook een verandering in de
arbeidsomstandigheden, aangezien Jeugdzorg met meer partijen moet gaan samenwerken en werknemers
meer op verschillende locaties zullen gaan werken. Ook zullen er de komende tijd mensen uitstromen en
zullen de ‘achterblijvers’ mogelijk met een gevoel van onzekerheid kampen. Deze ontwikkelingen neemt FCB
mee in de ontwikkeling van producten zoals de update van de Arbocatalogus en de Risicomonitor. Volgens FCB
zullen, door de transitie en transformatie, de grenzen binnen de sector zorg en welzijn steeds verder vervagen.
Dit zal ook invloed hebben op de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Deze ontwikkeling volgen
zij op de voet.
5.2

De organisatie FCB

FCB is een door SZW erkend A&O fonds van de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,
Jeugdzorg en Kinderopvang. Ten opzichte van Jeugdzorg Nederland heeft FCB een ondersteunende functie op
de thema’s:

o
o
o
o

Leren en Ontwikkelen,
Gezond en Veilig Werken,
Sterker op de Arbeidsmarkt en
Arbeidsmarktinformatie.

FCB is in 2005 opgericht. Toen het ministerie van VWS aangaf de subsidie voor de Sectorfondsen Zorg en
Welzijn stop te zetten, besloten sociale partners binnen de branches Welzijn en Maatschappelijke
42
Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang verder te gaan als FCB. Het nieuwe fonds heeft toen de
uitvoering van het Arboconvenant Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg overgenomen van
de Sectorfondsen. De Sectorfondsen zijn in 2001 ontstaan uit een fusie van organisaties die begin jaren
negentig door sociale partners zijn opgericht ter verbetering van de arbeidsmarkt in de zorg en verlichting van
de werkdruk. De arbeidsmarktproblemen in de zorgsector en het Convenant arbeidsmarktbeleid zorgsector
(CAZ) tussen overheid, werknemers en werkgevers hebben een impuls gegeven aan de intensivering van de
43
samenwerking en hebben uiteindelijk tot de fusie geleid.

40 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/cijfers-en-onderzoek/gezond-en-veilig-werken/
41

http://www.fcb.nl/jeugdzorg/arbo/

42 AEF, Evaluatie Arboconvenanten Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg, 2007
43 http://www.werknemersindezorg.nl/overzicht-inhoud/sectorfondsen/geschiedenis-van-de-sectorfondsen-zorg
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FCB ondersteunt werkgevers en werknemers in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, met de
overtuiging dat op die manier de basis voor ontwikkeling van medewerkers gelegd wordt. Dit doet zij door
collectief informatie aan te bieden, instrumenten te ontwikkelen of in te kopen.
Het bestuur van FCB bestaat uit de werkgevers- en werknemersorganisaties Jeugdzorg Nederland, MOgroep,
Brancheorganisatie Kinderopvang, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Op bestuursniveau worden de
hoofdlijnen van de thema’s bepaald. FCB is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hoofdlijnen in
concrete producten en diensten. Een adviesraad adviseert het bestuur (los van bestuursbelangen) over lange
termijn ontwikkelingen in de branches.
Per thema heeft FCB een expert (thema-adviseur) in dienst en ook voor elk van de branches heeft FCB een
expert (branchemanager) in dienst. De thema-adviseurs en branchemanagers werken nauw samen om goed in
te spelen op de behoeften in de branches. Daarnaast is er voor alle drie de branches een werkveldadviseur die
de instellingen binnen die branche adviseert op het brede spectrum en als vertegenwoordiger van FCB
fungeert. Voor de thema’s Gezond en Veilig Werken, Sterker op de arbeidsmarkt en Arbeidsmarktinformatie
heeft FCB programmacommissies ingericht. De programmacommissies bestaan uit werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers. De programmacommissies geven praktische invulling aan de programma’s
en dienen als klankbord voor de medewerkers van FCB.
In het cao-overleg heeft FCB de rol van facilitator en secretariaat, daarnaast voert zij de projecten van de cao44
tafel uit. De doelgroep van het fonds bestaat uit de werkgevers (85 organisaties) en werknemers (30.000
werknemers) die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De CAO FCB is algemeen verbindend verklaard.
5.3
5.3.1

De aanpak van FCB omtrent bedrijfsgezondheidszorg
Karakteristieken aanpak

Directe inbreng werkgevers en werknemers
Daarnaast is de directe inbreng van werkgevers en werknemers via de programmacommissies kenmerkend
voor de aanpak van FCB. Samen met deze programmacommissies worden producten en diensten ontwikkeld,
zodat deze producten en diensten aansluiten op de behoefte binnen de branche. Ook worden er af en toe
gebruikerssessies georganiseerd waarin producten en diensten worden aangescherpt, zodat deze beter passen
bij de behoeftes van de branche.
Gericht op bewustzijn werknemers
Daarnaast zet FCB met haar aanpak in op het creëren van bewustzijn van werknemers over gezond en veilig
werken. Onder andere door actieve marketing gericht op werknemers (bijvoorbeeld door met gerichte
communicatie aandacht te vestigen op de campagne Duidelijk over agressie dat vanuit het programma Veilig
Werken in de Zorg is ontwikkeld), maar ook door het ontwikkelen van spellen die in teamverband door
werknemers gespeeld kunnen worden en daarmee bijdragen aan bewustwording en bespreekbaar maken van
werkdruk en agressie.

44 http://www.fcb.nl/overfcb/organisatie/wat-doet-fcb/
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Faciliterende rol
De rol van FCB is om bedrijven en werknemers in de branche te faciliteren. FCB verplicht niemand om diensten
of producten af te nemen. Als het om subsidieverlening gaat heeft FCB een uitvoerende rol en zet de subsidies
door naar de werkgever.
Dienstverlening opgesplitst naar thema en branche
Tot slot is kenmerkend voor de aanpak van FCB dat zij haar dienstverlening heeft opgesplitst naar thema en
branche. Specifiek voor Jeugdzorg is bijvoorbeeld de checklist agressie risico inschatting huisbezoek (ARIH)
ontwikkeld. Dit instrument helpt om vooraf een goede risico-inschatting te maken zodat de juiste
voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om agressie tijdens huisbezoek te voorkomen.
5.3.2

Producten en diensten van FCB voor Jeugdzorg

De producten rondom gezond en veilig werken worden ondergebracht onder het thema arbo en worden via
de website per onderwerp aangeboden. Het betreft de volgende producten:
Risicomonitor
De risicomonitor is voor de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
ontwikkeld en erkend als branchespecifiek instrument voor de Risico-inventarisatie en Evaluatie. De
risicomonitor is voor organisaties in de branche gratis te gebruiken. Met de Risicomonitor krijgen organisaties
zicht op de risico’s waar nog maatregelen voor genomen moeten worden. Met behulp van de informatie en
hulmiddelen van FCB kunnen instellingen direct aan de slag met de aanpak van een risico. Voor organisaties
die starten met de risicomonitor biedt FCB tevens trainingen waarin de werkwijze van de monitor wordt
toegelicht. Ook voor organisaties die al langer met de risicomonitor werken, organiseert FCB bijeenkomsten
voor het uitwisselen van tips, ervaringen en good practices.
Arbocatalogus
De arbocatalogus wordt door FCB aangeboden en biedt informatie over hoe veiligheid, gezondheid en een
plezierige werkomgeving geboden kan worden. Middels de website van FCB worden goede praktijkvoorbeelden getoond die de positieve werking van de arbocatalogus laten zien. Daarnaast wordt er aandacht besteedt
aan de inspectie van SZW en de thema’s waar zij afgelopen en komende jaren (2012 -2015) extra op
controleren binnen de branche, namelijk psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, biologische agentia
45
en brandveiligheid. Ook de arbocatalogus wordt op dit moment aangepast aan de veranderende
arbeidsmarktvraagstukken.
Werkdrukspel
Bureau Jeugdzorg Friesland heeft samen met FCB het werkdrukspel ontwikkeld en dit wordt nu kosteloos door
FCB aangeboden aan de organisaties in de branche. Het spel biedt een laagdrempelige manier om over
werkdruk in gesprek te gaan. Naast het spel biedt FCB tevens informatie en tips over werkdruk,
werkdrukvermindering en ontspanning aan op haar website. Een voorbeeld hiervan is de methode ‘Plezier in
uitvoering’. De methode is een hulpmiddel om in teams of individueel aan de slag te gaan om met meer plezier
te werken en de werkdruk ter verminderen.

45 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/arbo/arbocatalogus/speerpunten-inspectie-szw/
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Agressie en geweld
Voor werknemers en werkgevers in de Zorg en Jeugdzorg is vanuit het programma Veilig werken in de Zorg de
website duidelijkoveragressie.nl ontwikkeld door sociale partners uit deze sectoren. De website is bedoeld om
werkgevers te ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een anti-agressie beleid. Op de website is onder
andere campagne materiaal te vinden, maar ook hulpmiddelen zoals een agressiescan, business case, de
agressiewijzer en relevante bijeenkomsten en links. FCB neemt deze website mee in de communicatie naar
haar leden. Daarnaast biedt FCB op haar eigen website informatie en hulpmiddelen over agressie aan, zoals
het agressiespel, ARIH en de eerder genoemde Risicomonitor. Middels de website communiceert FCB ook over
46
het opstellen van protocollen en beleid jegens agressie.
Vitaliteit en inzetbaarheid
Vanuit het thema ‘Sterker op de arbeidsmarkt’ biedt FCB werkgevers en werknemers tools om de
onderwerpen vitaliteit en inzetbaarheid in de organisatie bespreekbaar te maken. Hiervoor maken zij gebruik
van de Finse theorie van het huis van werkvermogen. Middels deze theorie kunnen werknemers en
werkgevers ontdekken hoe vitaal zij zelf zijn of hoe vitaal de organisatie is. Daarnaast adviseert FCB over het
47
voeren van een vitaliteitsgesprek.
Leren en ontwikkelen
Naast producten en diensten rondom de thema’s Gezond en Veilig Werken en Sterker op de Arbeidsmarkt zet
FCB ook in op leren en ontwikkelen. Gezien de ontwikkelingen in de Jeugdzorg en de werkonzekerheid die dit
met zich mee kan brengen, kunnen deze producten en diensten ook bijdragen aan preventie van verzuim. Het
gaat onder andere om de volgende producten en diensten:



Training ‘hier sta ik (voor)!’: Een traject waarbij werknemers van Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, zowel in training als digitaal met elkaar aan de slag gaan om de meerwaarde van de
professional aan te tonen (overtuigen).





Leren op de werkplek: diverse vormen van werkplek-leren, worden op de website van FCB gepresenteerd.




Branchecertificering: het omzetten van werkervaring naar een branchecertificaat.



Databank na en bijscholing: een website waar alle relevante opleidingen, trainingen en cursussen voor de
jeugdsector zijn opgenomen.



Financiële ondersteuning: stimuleringsregeling voor inhuur van externe expertise, subsidieregelingen en
stagefonds zorg.



EVC loket: biedt informatie over het EVC traject en weet werknemers naar de juiste instanties te
verwijzen.

Test je leerklimaat: een online test om te ontdekken hoe het leerklimaat in het team is.
Ontwikkel jezelf: online testen naar persoonlijke inzetbaarheid, persoonlijke leerstijlen, resultaatgericht
werken en persoonlijke werkwaarden.
Zelftest competenties: deze test is gekoppeld aan de branchestandaarden en biedt input voor het
ontwikkelgesprek.

46 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/arbo/aanpak-agressie/
47 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/sterker-op-de-arbeidsmarkt/vitaliteit-en-inzetbaarheid/
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Verzuimmanagementsysteem
FCB stelt aan de organisaties in de branche kosteloos een systeem voor verzuimmanagement ter beschikking.
48
Organisaties kunnen met dit systeem hun verzuim registreren, beoordelen en managen.
FCB koopt om een onafhankelijke positie te behouden bewust geen verzuimverzekeringen of
arbodienstverlening in. Dit past niet bij de taken van het A&O-fonds en ligt bij de werkgeversorganisatie
Jeugdzorg Nederland.
5.4

Financiering van FCB

Voor werkgevers geldt conform de CAO FCB een structurele afdracht aan FCB, waardoor het fonds voorzien is
van middelen. In 2013 bedroeg deze bijdrage 0,083% van de loonsom. Dit is voor FCB de hoofdbron van
inkomsten. In 2014 is voor het thema Gezond en Veilig Werken voor de drie branches (circa 180.000
werknemers) in totaal circa € 750.000 beschikbaar.
5.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

De 85 organisaties die onder de werkingsfeer van de CAO FCB vallen mogen gebruik maken van de producten
en diensten van FCB. De meeste producten en diensten zijn gratis of tegen kostprijs beschikbaar (bv.
workshops voor de Risicomonitor en incompany-trainingen). Ook gelden er voor de ‘gratis’ producten in
sommige gevallen voorwaarden ten aanzien de aanvrager van het product. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
werkdruk- en agressiespellen, zodat niet iedereen binnen de organisatie deze aanvraagt en ze uiteindelijk in de
kast belanden.
Echter niet alle organisaties maken automatisch gebruik van de producten en diensten. FCB geeft aan dat in
deze roerige tijd binnen Jeugdzorg de aandacht van werkgevers voor gezond en veilig werken soms wat
minder is. Gezond en veilig werken is een onderwerp waar blijvend aandacht voor gevraagd moet worden. Dit
doen zij met name door communicatie in de vorm van de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten
(bijvoorbeeld rondom werkdruk, agressie en arbobeleid) en in adviesgesprekken van de werkveldadviseur met
de organisaties. Middels deze communicatie worden de producten en diensten (en de samenhang daartussen)
door FCB kenbaar gemaakt. Tevens worden individuele producten op deze manier gepresenteerd. De
intrinsieke motivatie bij de Jeugdzorg organisaties om FCB te benaderen lijkt beperkt. FCB merkt namelijk dat
na een dergelijke marketing ‘actie’ de vraag naar het gepresenteerde product of producten toeneemt om
vervolgens ook weer af te nemen.
Hoe groot het aantal organisaties is dat gebruik maakt van de producten en diensten ten aanzien van gezond
en veilig werken van FCB is niet bekend. FCB geeft wel aan dat hier grote verschillen inzitten. Sommige
organisaties maken frequent gebruik van de producten en diensten van FCB, anderen helemaal niet. Dit hangt
af van of het onderwerp leeft binnen de organisatie of niet.
5.6

De effecten van de aanpak

Voor Jeugdzorg is geen business case uitgewerkt.
FCB heeft weinig zicht op de effecten van de ingezette producten en diensten. De huidige evaluaties zijn
gericht op de kwaliteit van de producten en diensten en welke verbeteringen mogelijk zijn. In de toekomst wil
FCB in deze evaluaties gaan opnemen wat de ervaren effecten zijn van de inzet van de producten en diensten
van FCB.

48 http://www.fcb.nl/jeugdzorg/arbo/aanpak-verzuim/verzuimsignaal/
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6

Stigas: Agrarische en groene sectoren

In dit hoofdstuk komt de aanpak van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) aan bod. Stigas is
een paritaire stichting in de agrarische en groene sectoren voor gezond en veilig werken.
6.1

De agrarische en groene sectoren

6.1.1

Kenmerken bedrijven en werknemers

De agrarische en groene sector kent twaalf deelsectoren: akkerbouw en vollegrondsteelt, bloembollenteelt en
–handel, boomteelt en vaste plantenteelt, bos en natuur, fruitteelt, glastuinbouw, hoveniers en
groenvoorziening, mechanisch loonwerk, melkvee en graasdieren, paardenhouderij, paddenstoelenteelt,
pluimveehouderij, varkenshouderij en zorgboerderij.
In totaal zijn er ongeveer 90.000 bedrijven actief in de deelsectoren, waarvan 20.000 bedrijven met personeel
en 70.000 zelfstandige ondernemers zonder personeel. De 20.000 bedrijven met personeel vallen onder de
werkingsfeer van de Colland CAO waarin premie-afdracht voor arbeidsomstandigheden is vastgelegd. De
sector is samengesteld uit zowel grote als kleine bedrijven (75% van de bedrijven heeft minder dan 10
werknemers en 1% van de bedrijven meer dan 100 werknemers).
De 20.000 bedrijven met personeel hebben tussen de 120.000 en 140.000 werknemers (variërend wegens
seizoensinvloeden). De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector is ongeveer 38 jaar, waarbij het
opvallend is dat met name de ‘oudere’ werknemers lang in dienst blijven en sommige deelsectoren moeite
ervaren met het vasthouden van jongere werknemers. Het werk binnen de sector kenmerkt zich in het
algemeen door veel fysiek werk dat deels in de buitenlucht plaatsvindt.
6.1.2

Ziekteverzuim en de WIA-instroom

Het ziekteverzuim in de sector is van 2008 tot 2012 licht gestegen van 3,3% naar 3,8% volgens de gegevens van
Stigas. Het nog niet gepubliceerde verzuimcijfer van 2013 ligt ongeveer 0,3 procentpunt lager. Voor 2007 lag
het verzuim volgens de gegevens van Stigas ruim boven de 4,5%. Voor een vergelijking zijn ook de CBS-cijfers
over het ziekteverzuim in de landbouw, bosbouw en visserij opgenomen. De Stigas- en CBS-cijfers voor de
land- en tuinbouw komen niet overeen omdat ze betrekking hebben op verschillende populaties: in de
gegevens van Stigas ontbreken namelijk gelegenheidswerkers en scholieren.
Tabel 12 Ziekteverzuim agrarische en groene sectoren: verzuimpercentage
2008

2009

2010

2011

2012

3,3%

3,5%

3,7%

3,8%

3,8%

2,3%

2,7%

2,6%

3,0%

2,8%

2013
I

2013
II

2013
III

Ziekteverzuim naar bron
-

Stigas

-

CBS (landbouw,
bosbouw en visserij)

3,5%
2,7%

2,6%

2,9%

Bron: Stigas, Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf, jaaroverzicht 2012 & 2011/CBS, statline
De meldingfrequentie ligt in 2012 op 0,28 verzuimmeldingen per werknemer. Dit is iets lager dan in 2011, toen
bedroeg dit 0,30. Hier wordt de kanttekening bij gemaakt dat de meldingsfrequentie (en ook het
ziekteverzuim) in werkelijkheid mogelijk iets hoger zal liggen, omdat verwacht wordt dat niet alle
ziektegevallen door worden gegeven. Desalniettemin is de meldingsfrequentie gemiddeld laag.
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Tabel 13 Ziekteverzuim agrarische en groene sectoren: meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur
2010

2011

2012

Meldingsfrequentie

0,32

0,30

0,28

Gemiddelde verzuimduur (dagen)

37,8

39,7

40,8

Bron: Stigas, Ziekteverzuim In het Agrarisch en Groen Bedrijf, jaaroverzicht 2011 & 2012
De instroom in de WIA ligt tussen de 400 en 500 uitkeringen per jaar. Van 2008 tot 2011 is het aantal
uitkeringen zowel in absolute als in relatieve zin gestegen. In 2012 ligt het weer iets lager dan in 2011 op 453
nieuwe uitkeringen per jaar. Dit is 0,4% van het aantal verzekerde personen in de sector.
Tabel 14 Nieuwe uitkeringen WIA agrarische sector

Nieuwe uitkeringen
Verzekerde personen
Percentage instroom WIA t.o.v.
verzekerde personen

2008

2009

2010

2011

2012

408

441

455

488

453

111.262

106.35549

106.355

109.230

113.515

0,37%

0,41%

0,43%

0,45%

0,40%

Bron: UWV, Sociale verzekeringen naar sectoren 2008-2012
6.1.3

Kenmerken sector die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg

Deze paragraaf en de vergelijkbare paragrafen in de andere hoofdstukken, bevatten punten die de sector- of
brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van de
paragrafen.
Er zijn twee grotere categorieën te onderscheiden als het gaat om oorzaken van verzuim. De grootste
categorie van verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat (rug en ledenmaten) al
dan niet arbeidsgerelateerd. Ongeveer 45% van het aantal verzuimdagen is hieraan te wijten. Een tweede
belangrijke categorie, circa 15% van de verzuimdagen, is psychische klachten. Verzuim vanwege psychische
klachten is vergelijkbaar met andere beroepsgroepen.
Het ziekteverzuimpercentage als gevolg van bedrijfsongevallen in 2012 was 0,16%. Meest voorkomende
ongevallen in de sector betreffen ongevallen met machines, het omgaan met dieren, vallen van hoogten en
verstikking door mestgassen.
Stigas onderkent een aantal ontwikkelingen in de sector die van invloed zijn op gezond en veilig werken. Een
van die ontwikkelingen is het snel veranderende karakter van bedrijven in de sector: ze innoveren,
mechaniseren en verplaatsen zich. Het verplaatsen geldt met name in de tuinbouw waar bedrijven wegens
verstedelijking gedwongen zijn zich te verplaatsen. Ook hebben veel bedrijven inmiddels activiteiten in het
buitenland. Gevolg van het veranderende karakter van bedrijven is enerzijds meer professionalisering en
anderzijds door de verdergaande mechanisatie meer eenvoudig en eentonig, werk dat overblijft waarvoor
flexwerkers worden ingeschakeld. Dit laatste betekent dat de werknemers veel eenzijdig belastende arbeid
verrichten en in veel gevallen moeilijker te bereiken zijn met preventieadvies. Naast deze sectorspecifieke

49 Het aantal verzekerde personen voor 2009 is niet bekend. Daarom is het aantal van 2010 overgenomen. Dit is mogelijk

aangezien het percentage slechts een indicatie is voor de ontwikkeling van de WIA-instroom in de sector.
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ontwikkelingen hebben enkele deelsectoren te maken met vergrijzing en daarmee de uitdaging om
werknemers productief gezond tot hun (verhoogde) AOW leeftijd door te laten werken.
6.2

De organisatie Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas)

Binnen de agrarische en groene sectoren is de zorg voor gezond en veilig werken en verzuimbegeleiding
belegd bij de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas). Stigas heeft als doel: effectieve
preventiezorg, verzuimbegeleiding en re-integratie bereikbaar maken voor de relatief veel kleinschalige
bedrijven. Hierbij is de visie van Stigas dat re-integratie zonder oog voor preventie geen duurzame aanpak is,
dus voor hen start duurzame inzetbaarheid met preventie en eindigt het met duurzame re-integratie.
Stigas bestaat sinds 1986. De aanleiding voor het in het leven roepen van Stigas waren de vele ongevallen op
de werkvloer en de onzekerheid bij het gebruik van bestrijdingsmidden. Dit was reden voor sociale partners
om voor een sector met relatief veel kleinschalige bedrijven arbodienstverlening toegankelijk te maken.
De initiatiefnemers voor het oprichten van Stigas zijn LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging
VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Deze partijen vormen het paritaire bestuur van Stigas. Het
bestuur wordt ondersteund door een bureau met circa 40 medewerkers, waarvan een deel staf en
administratie, 15 preventieadviseurs en een tiental medewerkers voor de Verzuimdesk en het planbureau.
Daarnaast worden vanuit de arbodienst ArboVitale bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs ingehuurd die
Stigas vervolgens inschakelt in het kader van verzuimbegeleiding.
6.3
6.3.1

De aanpak van Stigas omtrent bedrijfsgezondheidszorg
Karakteristieken aanpak

De aanpak van Stigas kenmerkt zich door de continue ontwikkeling en inzet van specifieke sectorkennis op
(deel)sectorniveau, de integrale samenwerking tussen preventieadviseur, bedrijfsarts en re-integratieadviseurs
en de regie en grote betrokkenheid van sociale partners.
Specifieke sectorkennis op (deel)sectorniveau
Stigas heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en inzetten van specifieke sectorkennis. Deze kennis
vertaalt Stigas naar beleid (adviseert onder meer sociale partners) en naar dienstverlening. De grote kennis
van de werkomstandigheden in de sector maakt het mogelijk om risico’s direct te onderkennen en daarop te
anticiperen in de reguliere dienstverlening. Voorbeeld is de ziekte van Lyme als gevolg van tekenbeten,
waarvoor Stigas een eigen signalerings- en behandeltraject heeft ontwikkeld.
De sectorkennis uit zich ook in de inzet van toegewijde, in de sector gespecialiseerde professionals, die de
risico’s, en de daarbij behorende oplossingen op de werkvloer kennen. Een deel van de adviseurs opereert
voor een van de deelsectoren als ‘sectorspecialist’. Dit heeft een positief effect op het leveren van maatwerk
en het draagvlak voor Stigas. Bij inzet van de sectorspecifieke diensten wordt naar grootte van de deelsectoren
gekeken.
Integrale ketenaanpak
Verder spreekt Stigas over een integrale ketenaanpak. Preventieadviseurs, bedrijfsartsen en
re-integratieadviseurs werken nauw samen en komen ook regelmatig bijeen, zodat kruisbestuiving van kennis
en afstemming over klantcontacten tussen de professionals kan plaatsvinden. Ook worden bedrijfsartsen
ingezet voor zowel preventieve taken (zoals een Preventief Medisch Onderzoek) als voor verzuimbegeleiding
en kan bijvoorbeeld een werkplekonderzoek zowel worden ingezet ter preventie van verzuim als voor het
oplossen van verzuim. De integrale ketenaanpak wordt vanaf 2011 landelijk ingezet. Stigas noemt als
voordelen van de deelsectorgerichte aanpak en integrale ketenaanpak een hogere klanttevredenheid en
betere verzuimbeheersing.
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Regie en betrokkenheid sociale partners
Een ander belangrijk kenmerk is dat de bedrijfsartsen door Stigas – als paritair orgaan - worden ingehuurd en
aangestuurd in plaats van door de werkgever. Dit borgt de onafhankelijkheid van de bedrijfsartsen.
Bedrijfsartsen hebben een target om minstens één keer per maand een bedrijf te bezoeken.
Re-integratieadviseurs kennen een target om minstens één keer per week een bedrijf in hun deelsector te
bezoeken. Het bedrijfsbezoek heeft als doel om kennis te maken met de werkvloer, mogelijke (langdurige)
verzuimcasussen te bespreken en ook hierover een bezoekverslag op te leveren ten behoeve van de collega reintegratie- en preventieadviseurs van diezelfde klant (klantenteam). Tot slot komen preventieadviseurs al veel
bij bedrijven vanwege de aard van hun werk (bijvoorbeeld voor de uitvoering van risico-inventarisatie en
werkplekonderzoek).
6.3.2

Producten en diensten van Stigas

Stigas claimt hét sectorinstituut te zijn voor duurzame inzetbaarheid. In de aanpak van Stigas wordt dit
vertaald in drie aandachtsgebieden, te weten:




kennisfunctie op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie van en voor sociale
partners en de sector;
uitvoering van preventiediensten;
regievoering op verzuimbegeleiding.

Voor zelfstandigen zonder personeel biedt Stigas een pakket aan voor gezinsbedrijven die zo nu en dan iemand
inhuren.
Kennisfunctie
Vanuit haar kennisfunctie voert Stigas analyses uit data uit de primaire processen, doet onderzoek naar de
effectiviteit van interventies zoals werkplekonderzoek en onderhoudt contacten met relevante
kennisinstituten (zoals Wageningen Universiteit, RIVM, Erasmus MC). De ontwikkelde kennis gebruikt Stigas
om gericht preventiediensten in te zetten en voorlichting te geven.
Door gegevens te aggregeren op sectorniveau kan de sector meer inzicht creëren in de gezondheid en het
verzuim van de werknemers in de sector. Op dit moment maakt Stigas actief gebruik van de data uit de
primaire processen (ondermeer verzuim, preventief medisch onderzoek en de werkvermogensmonitor) en
past daar voortdurend de dienstverlening op aan. Wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde beroepsziekte
ontstaat in een deelsector, reageert Stigas door actief cursussen, workshops of voorlichtingen over de ziekte
aan te bieden, zoals bij de ziekte van Lyme na besmetting door tekenbeten. Stigas gebruikt op deze manier de
kennis en informatie die wordt opgedaan bij de verzuimbegeleiding om gericht preventiediensten in te zetten.
Om de gezondheid van werknemers in de sector beter te kunnen bewaken, heeft Stigas stappen gezet om
gegevens uit onder andere het PMO en WerkenInBalans te aggregeren op sectorniveau. Ook heeft Stigas de
intentie om de inzetbaarheid nu en op langere termijn beter in te laten schatten. Dit maken zij mogelijk door
middel van het koppelen van de werkvermogensmonitor aan het PMO. Stigas ambieert om tot een monitoring
te komen op de risico-inventarisatie en -evaluatie, om werkgevers te helpen niet alleen de tool toe te passen
maar ook aan de slag te gaan met de uitkomsten en de adviezen (uit onder andere de arbocatalogus). Stigas
wil de risico-inventarisatie en -evaluatie op afstand monitoren opdat zij meer bedrijven kunnen bereiken en
werkgevers beter kunnen stimuleren verbeteracties daadwerkelijk op te volgen. Stigas beoogt hiermee 10%
reductie van het huidige verzuimpercentage.
Vanuit de kennisfunctie geeft Stigas voorlichting. Naast foldermateriaal en het beheer van enkele websites
organiseert of verzorgt Stigas op jaarbasis zo’n 150 voorlichtingen. Thema’s die daarbij centraal staan zijn
veiligheid, arbocatalogi, teken en de ziekte van Lyme en gezond bewegen. Gezien de aard van de sector
(seizoenskarakter) wordt 90% van die voorlichtingen gegeven tussen oktober en april. Op de website verstrekt
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Stigas onder andere informatie over hulpmiddelen die de lichamelijke belasting kunnen verminderen. Stigas
heeft bij de selectie van deze hulpmiddelen gekeken naar de bewezen effecten op arbeidsomstandigheden.
Bedrijven kunnen hiermee zelf oplossingen vinden voor knelpunten in de arbeidsomstandigheden.
Samenwerking met reguliere zorg
Stigas werkt samen met verschillende (met name kennis-)partners, waaronder: Inspectie SZW (bijvoorbeeld als
het gaat om het onderhoud van de arbocatalogi en branche-RIE’s), RIVM (bijvoorbeeld rond Q-koorts, ziekte
van Lyme, MRSA), Wageningen Universiteit (bijvoorbeeld rond ziekte van Lyme), Gelre Ziekenhuis
(tekenspreekuur), PreventNed (inzet werkvermogensmonitor/workability index), Adaptics (bijvoorbeeld bij de
e
uitvoering van PMO’s), Integraal Kankercentrum Amsterdam (inzet van 2 lijns specialisme), ArboVitale
e
(uitvoering verzuimbegeleiding), Staatsbosbeheer (ziekte van Lyme) en dermatologen (2 lijns specialisme).
Doel is om de aldus opgedane kennis te vertalen naar de werkvloer, maar omgekeerd ook behoeftes aan
onderzoek vanuit de praktijk aan te reiken (rol van kennismakelaar).
Stigas zoekt ook samenwerking met zorgverzekeraars om tot nauwere samenwerking tussen preventieve en
curatieve zorg te komen. Tussen Stigas, Colland en Zilveren Kruis Achmea zijn al concrete afspraken gemaakt
resulterend in de Colland Zorg verzekering. Werknemers krijgen een korting van 7,5% op de basisverzekering
en 10% op de aanvullende verzekering. Bovendien komen werknemers in aanmerking voor korting op
beschermingsmiddelen en tekenwerende kleding. De rol van Stigas in deze samenwerking is:




Het leveren van een bijdrage aan het formuleren en regisseren van het zorgarrangement;
Het (mede) uitvoeren van (bedrijfs)gezondheidsdiensten die vanuit het zorgarrangement worden
aangeboden (bijv PMO, Werkplekonderzoek, AD-onderzoek of trainingen ‘Gezond bewegen’);
Het bieden van de centrale loket- en regiefunctie voor arbeidsgerelateerde diensten, die vanuit het
zorgarrangement aan de sector worden aangeboden dan wel financieel ondersteund.

Diensten gericht op preventie
Stigas biedt verschillende preventiediensten aan. De specifieke diensten aan bedrijven worden – afgezien van
gesubsidieerde acties – veelal geheel of voor een deel in rekening gebracht bij de bedrijven. Enkele diensten
zoals de risico-inventarisatie en het PMO worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden om de drempel
voor bedrijven zo laag mogelijk te houden.










Bedrijfsbezoek preventieadviseur ter ondersteuning bij de uitvoering van de risico -inventarisatie. Naar
aanleiding van de uitkomsten van de risico-inventarisatie doet de preventieadviseur een voorstel voor een
plan van aanpak. Bedrijven betalen hiervoor een eigen (gereduceerde) bijdrage afhankelijk van de
bedrijfsgrootte. De risico-inventarisatie wordt tegen een gereduceerd tarief vanaf € 150,- aangeboden om
de drempel voor de bedrijven zo laag mogelijk te houden.
Preventief Medisch Onderzoek: een bedrijfsarts onderzoekt of er sprake is van gezondheidsrisico’s die te
maken hebben met werk of leefstijl. Werknemers krijgen advies hoe zij de gezondheidsrisico’s kunnen
beperken en er kunnen vervolgafspraken gepland worden. Bedrijven betalen een bedrag per werknemer.
Voor bedrijven vanaf 25 werknemers wordt een bedrijfsrapportage gemaakt met daarin advies hoe het
gezondheidsbeleid in te richten.
Preventiespreekuur: een bedrijfsarts, ingehuurd door Stigas, beantwoordt vragen over veilig en gezond
werken, zoals vragen over risico’s op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen en
gezondheidsklachten die mogelijk samenhangen met werk. Bezoek aan het preventiespreekuur is gratis
voor werknemers van bedrijven die bij Stigas zijn aangesloten.
Werkplekonderzoek: een preventieadviseur onderzoekt of er verbeteringen mogelijk zijn aan de werkplek.
Als een bedrijf een verzuimverzekering heeft bij SAZAS is het voor het werkplekonderzoek veelal geen
vergoeding verschuldigd.
Advisering over machineveiligheid en CE markering: een veiligheidsdeskundige adviseert over de veiligheid
van machines en maakt veiligheidsbeoordelingen bij ingebruikname machines met CE-markering.
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Veiligheidscheck: bedrijven kunnen met behulp van een vragenlijst de veiligheid in het bedrijf checken.
Het is mogelijk om naar aanleiding van de check contact op te nemen met een preventieadviseur.
Tekenspreekuur: Stigas heeft afspraken gemaakt met twee ziekenhuizen met een gespecialiseerde Lymepoli. Werknemers kunnen na doorverwijzing door huisarts of bedrijfsarts naar de Lyme-poli.
WerkInBalans: deze aanpak biedt werkgevers hulpmiddelen om medewerkers betrokken, gemotiveerd,
gezond en inzetbaar te houden. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is de ‘werkvermogensmonitor’.
Hiermee kunnen werknemers via een online vragenlijst hun werkvermogen inschatten. Bij meer dan 20
deelnemers kunnen werkgevers een bedrijfsrapportage laten maken.
Vitaliteitscan bedrijven: de scan brengt in beeld wat bedrijven doen en kunnen doen om medewerkers
gezond en vitaal te houden. Dit is een online hulpmiddel en een eerste kennismaking met het thema
vitaliteit. Er ligt een project (Werken aan morgen 2.0) om deze scan te implementeren en bedrijven te
ondersteunen om met leeftijdsbewust gezondheidsbeleid aan de slag te gaan. Stigas beoogt daarmee niet
alleen bij te dragen aan preventie op verzuim, maar ook de vitaliteit bij werknemers te bevorderen.

Voor zelfstandigen zonder personeel biedt Stigas een pakket met:





Risico Inventarisatielijst
Het preventiespreekuur
Advies via de Servicedesk
Advisering door een bedrijfsadviseur van Stigas (tegen meerprijs).

Zij betalen daarvoor een vergoeding per jaar.
Regie op verzuimbegeleiding en re-integratie
Stigas voert de regie op de verzuimbegeleiding en re-integratie voor bedrijven die bij (sector) verzekeraar
SAZAS zijn aangesloten, het gaat om ongeveer 9.000 bedrijven. Ook andere bedrijven kunnen zich aanmelden.
De verzuimbegeleiding bestaat uit verschillende facetten:





Beginnend bij de Stigas Verzuimdesk, die ziekmeldingen administreert, met werkgever en zo nodig met
werknemer afstemt en vervolgens indien nodig gespecialiseerde bedrijfsartsen of re-integratieadviseurs
inschakelt. De Verzuimdesk neemt na twee dagen ziekmelding contact op met de werkgever en indien
nodig met de werknemer.
Via het eigen planbureau dat alle acties van bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs initieert en inplant en
tevens de inzet van interventies coördineert.
Via de functionele sturing op bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs vanuit respectievelijk de medisch en
arbeidsdeskundig adviseur van Stigas.

Voor de uitvoering van verzuimbegeleiding werkt Stigas nauw samen met ArboVitale en voor zover van
toepassing SAZAS. Stigas heeft bijvoorbeeld in samenwerking met SAZAS een aanpak ontwikkeld om verzuim
te beheersen. De kracht van het zogenaamde ‘grip op verzuim’ zit hem in de integrale samenwerking tussen de
preventieadviseur en de re-integratieadviseur en bedrijfsarts. Met de overtuiging dat duurzame re-integratie
niet mogelijk is zonder preventie.
Naast de verzuimbegeleiding kunnen bedrijven een adviseur van Stigas inschakelen om de aard en oorzaken
van verzuim te analyseren en een verbeterplan op stellen (Verzuim onder de Duim). Ook kunnen bedrijven in
het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie gebruik maken van het werkplekonderzoek en biedt Stigas
workshops verzuimmanagement en het voeren verzuimgesprekken aan.
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Samengevat kunnen de activiteiten van Stigas worden ondergebracht op drie niveau’s:
O.a. onderzoeken, analyses over data (per sector en
deelsector), nieuwe protocollen ontwikkelen, nieuwe
instrumenten ontwikkelen, voorlichten.

Branche

Bedrijf

Werknemer

O.a. Risico inventarisatie en evaluatie (zelf of met
advies), Preventief medisch onderzoek aggregeren,
cursussen, verzuimbegeleiding.

O.a. Preventief medisch onderzoek, advies op maat
(bedrijfsarts, re-integratieadviseur), werkvermogensmonitor, cursussen, spreekuren.

Figuur 7 Activiteiten Stigas op drie niveau’s
6.4

Financiering van Stigas

Stigas is een stichting en heeft daardoor geen winstoogmerk. Het budget van Stigas bedraagt circa € 6,5 mln.
De bijdrage van het O&O-fonds Colland en de inkomsten uit verzuimbegeleiding zijn belangrijke
inkomstenbronnen. Hoe deze inkomstenbronnen zich tot elkaar verhouden, is voor het onderzoek niet
beschikbaar gesteld. De afdracht door werkgevers aan Colland ten behoeve van het verbeteren van
arbeidsomstandigheden bedraagt 0,09% van de loonsom. Het betreft hier een protocollaire afspraak welke in
iedere deelsector cao is vastgelegd. Daarnaast betalen werkgevers in een aantal gevallen voor specifieke
preventiediensten en ontvangt Stigas subsidies (bijvoorbeeld via ESF) voor specifieke projecten. Deze
gemengde financieringsvorm komt voort uit het streven arbodienstverlening zo goed mogelijk bereikbaar te
maken voor de veelal laag draagkrachtige bedrijven.
De bijdrage van het O&O-fonds komt ten goede aan de preventieactiviteiten en de inkomsten uit de
vergoeding voor verzuimbegeleiding zijn ten behoeve van de activiteiten op het gebied van
verzuimbegeleiding.
6.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

Stigas zet zich in voor alle agrarische en groene sectoren en biedt dienstverlening voor werkgevers,
werknemers en zelfstandigen. De diensten aan bedrijven worden – afgezien van gesubsidieerde acties – veelal
geheel of voor een deel in rekening gebracht bij de bedrijven. Enkele diensten zoals de risico-inventarisatie en
het PMO worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden om de drempel voor bedrijven zo laag mogelijk te
houden. Het preventiespreekuur is gratis voor werknemers van bij Stigas aangesloten bedrijven. Het
werkplekonderzoek is veelal gratis voor bedrijven die een verzuimverzekering van SAZAS hebben (9.000
bedrijven). Ook voor zelfstandigen is er een toegesneden pakket aan producten en diensten tegen een
jaarlijkse vergoeding. De verzuimbegeleiding is tegen een vergoeding per werknemer beschikbaar voor de
bedrijven in de agrarische en groene sectoren.
Vanuit de kennisfunctie verzorgt Stigas voorlichting gericht op preventie van verzuim. Stigas gebruikt daarvoor
diverse communicatiekanalen. Hiermee bereikt Stigas een groot aantal bedrijven en werknemers:
 Communicatie via vakbladen van de organisaties (bv Nieuwe Oogst, Grondig en Tuin en Landschap),
magazine VanColland, digitale nieuwsbrief Stigas, bladen vakbonden (vooral de vakbladen met oplages tot
70.000 worden goed gelezen);
 Websites Stigas en agroarbo.nl (arbocatalogi) (door de cookie-wetgeving kan een groeiend aantal
bezoekers worden geregistreerd tot wel 40.000 op jaarbasis);
 Voorlichtingsbijeenkomsten, circa 150 bijeenkomsten per jaar (circa 10.000 aanwezigen)
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Appelleren van bedrijven bij wie de RI&E verloopt (iedere 4 jaar). Bedrijven waarderen deze pro-actieve
benadering. Dit draagt bij aan een hogere klanttevredenheid.

Daarnaast hebben in het kader van preventiezorg afgelopen jaar ongeveer 350 PMO’s, 150 spreekuren en 350
werkplekonderzoeken plaatsgevonden en zijn de preventieadviseurs bij circa 800 bedrijven (4% van het totaal
aan bedrijven binnen de sector) op bezoek geweest in het kader van een risico inventarisatie. In totaal leggen
de aan Stigas verbonden preventieadviseurs, re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen circa 2.000
bedrijfsbezoeken (10% van het totaal aan bedrijven) op jaarbasis af.
Stigas voert voor 9.000 werkgevers (45% van in totaal 20.000 bedrijven) de regie op verzuimbegeleiding. Bij
deze bedrijven werkt circa 31% van de werknemers (40.000 van gemiddeld 130.000 werknemers) in de sector.

Verzuim en
re-integratie

preventie

Tabel 15 Gebruik dienstverlening Stigas
Producten en diensten

Gebruik

Kennisfunctie
voorlichting:
- voorlichtingsbijeenkomsten
- communicatie via vakbladen
- website Stigas en agroarbo.nl

- 150 bijeenkomsten, 10.000 aanwezigen
- oplages van 70.000
- 40.000 bezoeken

Preventiezorg
Bedrijfsbezoek preventieadviseur ivm RIE
Preventief Medisch Onderzoek
Preventiespreekuur
Werkplekonderzoek
Advisering machineveiligheid
Veiligheidscheck
Tekenspreekuur
WerkInBalans
Vitaliteitscan
Zelfstandigenpakket

800 bedrijven
350 onderzoeken
150 spreekuren
350 onderzoeken
nb
nb
nb
nb
nb
2.500

Verzuimbegeleiding en re-integratie
- regie op verzuimbegeleiding en re-integratie
- aansturing bedrijfsarts
- Verzuim onder de Duim
- workshops verzuimmanagement en het voeren
verzuimgesprekken

9.000 bedrijven (45%) en 40.000 werknemers (31%)
400 bedrijfsbezoeken
1.000 ziekmeldingen begeleid

Stigas krijgt veel signalen van bedrijven die belangstelling hebben voor de integrale sectoraanpak van Stigas als
het gaat om preventie en verzuimbegeleiding. Punten die aanspreken zijn:




De sectorspecialisatie van preventieadviseurs, re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen;
De bedrijfsbezoeken die door preventieadviseurs, re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen worden gedaan;
De centrale regiefunctie vanuit Stigas als representant van sociale partners.

Werkgevers benaderen Stigas met name vanuit de behoefte aan een RI&E, een voorlichting of een PMO. De
behoefte aan een RI&E komt voort uit een voorlichtingsbijeenkomst of als gevolg van een ongeval bij een
ander bedrijf (schrikreactie). Ook worden de preventieadviseurs (vaak bekend in de regio) gebeld door
nieuwe/bestaande bedrijven met vraagstukken. Drijfveren om een preventieadviseur in te schakelen zijn zowel
de behoefte aan een gezonde werkplek voor werknemers (met name als reactie op ongevallen of langdurig
verzuim) als het voorkomen van problemen met de Inspectie SZW en de verzuimverzekeraar. De behoefte aan
een PMO ontstaat vaak naar aanleiding van een VCA certificeringstraject. Om VCA certificering te halen, moet
voldaan zijn aan de RI&E verplichtingen waar het uitvoeren van een PMO in is opgenomen.
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Stigas ziet een duidelijk verschil van type vragen bij de diverse bedrijfsgroottes. Kleine bedrijven, die het
grootste aandeel vormen, vragen met name ondersteuning van Stigas bij de RI&E, omdat zij zelf ondersteuning
op dat gebied missen (P&O). Bedrijven met meer dan 5 à 10 werknemers hebben ook behoefte aan producten
als Verzuim onder de Duim en PMO (n.a.v. VCA certificering). Bij middelgrote en grote bedrijven is meer
aandacht voor duurzame inzetbaarheid (langer aan het werk houden van werknemers) en dus behoefte aan
werken aan morgen.
De ambitie van Stigas is het bereiken van nog meer kleine bedrijven. Met name gezinsbedrijven die af en toe
personeel inhuren en de zelfstandigen zijn moeilijker te bereiken. De zelfstandigen worden via
werkgeversorganisaties (als LTO) aangehaakt bij voorlichtingsbijeenkomsten. Op die manier bereikt Stigas hen
over gezond en veilig werken.
De aanleiding voor zelfstandigen om gebruik te maken van de diensten van Stigas ontstaat vanuit het feit dat
zij af en toe krachten inhuren en niet vanuit het feit dat ze zelf gezond en veilig moeten werken. Het gaat hier
om circa 2.500 zelfstandigen die gebruik maken van de dienstverlening van Stigas. Vanuit de wetgeving is het
volgens Stigas niet duidelijk wat er van zelfstandigen verwacht wordt op het gebied van arbo. Ook
uitzendkrachten vormen een lastige doelgroep. De uitzendorganisatie is verantwoordelijk voor de
verzuimbegeleiding en de inlenende organisatie dient zorg te dragen voor de preventie. Stigas adviseert de
bedrijven op preventie en het is aan de bedrijven om hier ook de uitzendkrachten in te betrekken. Uit ervaring
van Stigas blijkt dat uitzendkrachten vaak buiten de boot vallen, als het gaat om investeren in op het individu
gerichte preventiediensten.
Voor enkele bedrijven uit andere sectoren biedt Stigas haar dienstverlening aan. Stigas kijkt of het bedrijf
voldoende past bij de op de agrarische sector ontwikkelde diensten en producten voordat zij dienstverlening
gaan aanbieden.
Concluderend kan gesteld worden dat Stigas middels actieve communicatieactiviteiten een groot bereik heeft
onder zowel werkgevers als werknemers. Met de verzuimbegeleiding bereikt Stigas 45% van de bedrijven met
personeel en circa 35% van de werknemers.
6.6

De effecten van de aanpak

Voor Stigas is de volgende Benefit Logic opgesteld (zie figuur 8). Hieronder wordt de Benefit Logic toegelicht,
daarbij wordt eerst ingegaan op welke wijze de activiteiten van Stigas ‘waarde’ toevoegen oftewel wat de
waardedrijvers zijn en vervolgens hoe deze waardedrijvers leiden tot baten.
6.6.1

De Benefits Logic voor Stigas

Waardedrijvers
De aanpak van Stigas kenmerkt zich door de wisselwerking tussen preventie en verzuimbegeleiding, waarbij
enerzijds gegevens uit verzuimbegeleiding worden gebruikt voor het aanscherpen van dienstverlening op het
gebied van preventie en anderzijds preventie direct in het proces van verzuimbegeleiding wordt ingezet.
Daarnaast werken de diverse zorgprofessionals/ adviseurs deels sectorspecifiek en nauw met elkaar samen en
wordt er ruimte geboden voor het ontwikkelen van expertise bij de zorgprofessionals over de deelsectoren en
arbeidsgezondheidszorg. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers gerichter worden geholpen.
De preventieve diensten van Stigas en de inzet van gespecialiseerde preventieadviseurs dragen naar
verwachting bij aan betere arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten. Dit draagt bij aan de
gezondheid van ondernemers en werknemers, vitale, gemotiveerde werknemers en een lager aantal
verzuimgevallen.
De analyses op verzuimdata maken het mogelijk om meer gerichte dienstverlening in te zetten. Een voorbeeld
is het tekenspreekuur of de aandacht voor fysieke belasting bij preventie, wat een neerwaarts effect heeft op
het aantal verzuimgevallen. Verbeteringen in verzuimmanagement op basis van deze analyses geven
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bovendien meer inzicht in aard en oorzaken van verzuim waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om deelherstel
(gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden) te stimuleren wat de verzuimduur verkort. Ook kunnen bepaalde
risico’s worden aangepakt wat het aantal verzuimgevallen drukt.
De inzet van sector specialisten draagt naar verwachting bij aan meer gerichte dienstverlening wat leidt tot
een snellere diagnose en meer gerichte begeleiding en een gemiddeld kortere verzuimduur. Tot slot dragen in
de sector gespecialiseerde re-integratieadviseurs en onafhankelijke bedrijfsartsen bij aan betere re-integratie
in de zin dat iemand op de juiste tijd op de juiste plek terecht komt waardoor de kans op terugval verkleind
wordt en er meer plaatsingen worden gerealiseerd.
Baten
Deze waardedrijvers dragen bij aan minder instroom van werknemers in verzuim: een kortere verzuimduur,
minder terugval na re-integratie en meer re-integratieplaatsingen en daarmee aan een lager verzuim, lagere
vervangingskosten, lagere WIA instroom en een hogere productiviteit. Dit draagt vervolgens weer bij aan
lagere kosten voor de werkgever en een respectievelijk een hogere omzet.
Betere gezondheid en meer vitaliteit hebben voor werknemers naar verwachting een positief effect op de
inkomsten en de leefomstandigheden van de werknemers.

Diensten
Preventiediensten
(op maat)

↑ Arbeidsomstandigheden
(Technisch, roulatie)

↑ Vitaliteit

Gespecialiseerde
preventieadviseur

Tijdig
voorkomen
klachten

↑ Gezondheid
werknemer

RI&E
Trainingen
PMO
Preventie
spreek uur
Werkplek
onderzoek
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Figuur 8 Benefits Logic Stigas

6.6.2

De business case

De business case van Stigas beschrijft de kosten en baten van een drietal interventies die door Stigas worden
uitgevoerd en waarvan Stigas heeft aangetoond dat ze bijdragen aan het omlaag brengen en/of houden van
het verzuim. De business case betreft een vergelijking met de situatie waarin de drie interventies niet zouden
zijn ingezet. Er is voor deze drie interventies gekozen, omdat Stigas onderzoek heeft gedaan naar de effecten
van deze interventies op verzuim. De eerste interventie betreft het maken van afspraken over deelherstel
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tussen werknemer en de casemanager van Stigas. Stigas heeft deze maatregel genomen omdat uit de
verzuimregistratie bleek dat er nauwelijks sprake was van deelherstel. De tweede interventie betreft ook een
wijziging in het proces van verzuimbegeleiding. Om het hoge aantal ziekmeldingen omlaag te brengen, belt
Stigas standaard binnen twee dagen ziekte de werkgever op en indien het beeld niet duidelijk is, de
werknemer om af te stemmen. Inzicht in de aard van het verzuim op basis van de verzuimregistratie van Stigas
en de collectieve, sectorale aanpak maakte het mogelijk om direct en op grote schaal deze eerste twee
interventies op de verzuimbegeleiding in te zetten. De derde interventie is de inzet van werkplekonderzoek
voor verzuimende werknemers om te kijken of het probleem (en/of de oplossing) zit in het aanpassen van de
werkplek. Hierbij wordt samen met de werkgever en werknemer gezocht naar oplossingen, waardoor bij beide
partijen draagvlak voor de oplossing ontstaat. Stigas geeft aan dat het draagvlak voor de oplossing belangrijker
lijkt te zijn dan de oplossing zelf.
Een vierde element dat is meegenomen in de business case is het inkoopvoordeel dat Stigas heeft vanwege
het grote aantal aangesloten organisaties bij de inkoop van Arbo pakketten.
Belangrijk is dat de business case zich focust op de effecten van een drietal interventies en niet het totaal aan
interventies die Stigas onderneemt. Het effect van voorlichting is bijvoorbeeld wegens gebrek aan inzicht in de
effecten hiervan niet meegenomen. Wel worden de totale kosten van Stigas meegenomen. Ervan uitgaande
dat andere activiteiten van Stigas niet leiden tot een stijging van het verzuim en de WIA-instroom, wordt
hiermee een minimum scenario van de door Stigas gecreëerde waarde gegeven. Het is echter ook niet zo dat
de effecten van deze interventies één op één vertaald kunnen worden naar de effecten van andere
interventies.
Bovenstaande interventies worden mogelijk gemaakt doordat in de aanpak van Stigas sprake is van een nauwe
verbinding tussen preventie en verzuimbegeleiding, paritaire aansturing van de bedrijfsarts en specifieke
kennis van de sector.
Baten en kosten
De voornaamste kwantitatieve baten voor de sector zijn:




De eerste interventie waarbij de casemanager met de werknemer afspraken maakt over deelherstel, heeft
geleid tot sneller herstel waarbij werknemers in veel gevallen weer voor 25% het werk hervatten. Uit
onderzoek van Stigas blijkt dat deze interventie het verzuim met een 0,5 %-punt omlaag heeft gebracht.
Gezien de 40.000 bij Stigas voor verzuimbegeleiding aangesloten werknemers komt dit neer op een
besparing van 44.000 verzuimdagen. Uitgaande van het in de sector gebruikelijke dagtarief van € 113,6050
komt dit neer op een besparing van € 5,0 mln op vervangingskosten. We gaan voor de drie business cases
standaard uit van directe vervanging (tenzij anders is aangegeven).
De tweede interventie, het opbellen van werkgevers en werknemers binnen twee dagen na ziekmelding,
heeft bijgedragen aan een lagere meldingsfrequentie en een lager verzuimpercentage. De
meldingsfrequentie is momenteel 5% lager dan in de rest van het MKB, dit scheelt op jaarbasis € 57.000,aan administratiekosten. Daarnaast is er een positieve impact op het kortdurend verzuim; er blijkt een
drempel te worden opgeworpen, waardoor werknemers zich minder snel ziekmelden. Uit onderzoek van
Stigas blijkt dat elke voorkomen melding, gelijk staat aan drie dagen reductie op kort verzuim.51 Uitgaande
van 2.000 voorkomen ziekmeldingen met een gemiddelde duur van drie dagen komt dit op een totaal van
6.000 voorkomen ziektedagen. Dit levert bij een dagtarief van € 113,60 een besparing op van € 0,68 mln
aan voorkomen vervangingskosten.

50 Opgave Stigas
51 Schatting Stigas
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Stigas heeft aangetoond dat de inzet van werkplekonderzoek en -advies (vergeleken met een
referentiegroep zonder deze interventie) heeft geleid tot een verkorting van de ziekteduur, wat een
besparing van € 6.000 per werkplekonderzoek oplevert.52 Uitgaande van de 210 in 2013 door Stigas
uitgevoerde werkplekonderzoeken, heeft dit in 2013 een besparing van € 1,25 mln euro op de
vervangingskosten opgeleverd.
Stigas gebruikt haar inkoopkracht om voor de aangesloten organisaties korting te bedingen op de arbo
pakketen. Per werknemer levert dit de werkgever een besparing van € 30,- op. Ervan uitgaande dat dit
geldt voor alle 40.000 werknemers van de 9.000 bedrijven die gebruik maken van de verzuimbegeleiding,
levert dit in totaal een inkoopvoordeel op van € 1,2 mln op jaarbasis.

Reductie WIA instroom:
Hierover zijn geen data beschikbaar.
De voornaamste kwalitatieve baten voor de sector zijn:












De aanpak van Stigas kenmerkt zich door het werken in deelsectoren. Deze specialisatie bij de
preventieadviseurs, re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen leidt, zoals aangemerkt door Stigas, tot
hogere klanttevredenheid (adviseurs en bedrijfsartsen van Stigas worden erkend als experts) en betere
verzuimbeheersing. De lijnen binnen Stigas met zorgverleners zijn korter, waardoor directe sturing
mogelijk is. Dit leidt volgens Stigas tot hogere efficiency en meer regie bij Stigas.
Daarnaast is Stigas ervan overtuigd dat vooral bij kleine bedrijven slechts zeer beperkt inhoud zou worden
gegeven aan preventie wanneer Stigas (of een soortgelijke sectorinstelling) niet zou bestaan. Vooral kleine
bedrijven hebben het nodig ‘getriggered’ te worden. Deze aanjaagfunctie, bijvoorbeeld bij verlopen van
de huidige RI&E, wordt door de bedrijven erg gewaardeerd. Stigas trekt hierin een vergelijking naar de
Koninklijke Metaalunie die deze aanjaagfunctie ook vervult.53
Het opbellen van werkgevers en werknemers binnen twee dagen na ziekmelding en het eventueel
uitnodigen van werknemers om naar een spreekuur te komen , heeft naar ervaring van Stigas een
preventief effect waardoor de werknemer zich een tweede keer minder snel ziek meldt of zich sneller
beter meldt. Dit leidt tot minder verstoringen op de werkvloer.
Stigas ervaart dat werkgevers meer geneigd zijn adviezen van de preventieadviseurs op te volgen (n.a.v.
een RI&E) dan adviezen die in het RI&E rapport geformuleerd zijn. Sommige werkgevers zijn minder goed
te bereiken met rapporten en kunnen beter uit de voeten met een mondeling advies. Dit is niet
aangetoond in cijfers, maar gebaseerd op ervaring bij bedrijfsbezoeken waar het RI&E advies vaak nog in
een gesloten envelop in de kast ligt, met name bij de kleine bedrijven.
Een neveneffect van de manier waarop Stigas georganiseerd is, is dat veel professionals (bijvoorbeeld
bedrijfsartsen) graag bij Stigas willen werken omdat ze daar ruimte krijgen voor specialisatie en verplicht
langs de bedrijven ‘moeten’. Daarnaast besteden alle professionals 10% van hun tijd aan kennisdeling
(trainingen, bijeenkomsten met alle professionals uit de branche). Dit leidt tot een hoge motivatie van de
professionals.
Tot slot dragen analyses op onder meer cijfers van de verzuimbegeleiding en PMO’s ertoe bij dat het
duidelijker is waar in de deelsectoren gezondheidsrisico’s en klachten liggen, waardoor Stigas haar
(preventieve)dienstverlening goed aan kan sluiten bij de behoefte in de sector (het eerder genoemde
voorbeeld van het tekenspreekuur).

52 Stigas verslag "Verzuim onder de duim"
53 Zie voor een beschrijving van de aanpak van de Koninklijke Metaalunie het rapport Collectieve inkoop van een integrale

aanpak voor preventie, verzuim en re-integratie (Capgemini Consulting, 2013).
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Voor werknemers heeft de inzet van Stigas positieve effecten op de gezondheid en inzetbaarheid,
waardoor werknemers langer gezond kunnen doorwerken met hogere inkomsten en een hogere
tevredenheid en ook na hun pensioen profiteren van een goede gezondheid.

De voornaamste kwantitatieve kosten zijn:


De totale kosten Stigas voor de kennisfunctie, preventiediensten en verzuimbegeleiding bedragen € 6,5
mln op jaarbasis.

De bovenstaande kosten (€ 6,5 mln) en baten (totaal € 8,2 mln) in ogenschouw nemend, heeft de business
case een positieve waarde van € 1,7 mln op jaarbasis. Hierbij zijn enkel de baten in termen van reductie van
verzuim gekwantificeerd. Bovendien moet benadrukt worden dat wel alle kosten, maar niet alle opbrengsten
in de businesscase zijn opgenomen. We sluiten dus niet uit dat de daadwerkelijk positieve waarde hoger is dan
in deze business case is berekend.
Figuur 9 bevat een overzicht van de belangrijkste kosten en baten en de toegevoegde waarde die de aanpak
van Stigas voor de sector oplevert.
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Figuur 9 Overzicht kosten, baten en toegevoegde waarde Stigas
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7

KHN & Bedrijfschap Horeca en Catering: Horeca sector

7.1

De Horeca sector

7.1.1

Kenmerken bedrijven en werknemers

De horeca sector kent uiteenlopende organisaties waaronder restaurants, hotels, vrije tijd met horeca erbij,
cafés, fastfoodketens en cafetaria’s.
De Horeca sector bestaat uit ongeveer 32.000 werkgevers met personeel. Het overgrote deel van de
organisatie zijn kleine bedrijven (loonsom tot 300.000 euro) dit betreft 30.000 van de bedrijven. 1950
bedrijven zijn middelgroot (loonsom tussen de 300.000 en 3 mln euro) en slechts 58 bedrijven in de horeca
krijgen de stempel groot (loonsom hoger dan 3 mln). De sector telt zo'n 30.000 zelfstandigen.
In totaal werken er circa 285.000 werknemers (exclusief zelfstandigen) in de Horeca. Kenmerkend voor de
arbeidsmarkt van de horeca is een hele snelle uitstroom van personeel en dat een groot deel van de populatie
bestaat uit flexwerkers. In de horeca werken, in vergelijking met andere sectoren, de meeste flexwerkers in de
54
vorm van oproep- of invalkracht of in een tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd. Slechts rond de 40.000
werknemers in de horeca is vijf jaar of langer in dienst. Door de snelle doorstroom is ook maar een laag
percentage vertegenwoordigd in de vakbonden (circa 6%). Dat er veel flexwerkers werken, hangt samen met
de leeftijdsopbouw binnen de sector. Driekwart van het personeel binnen de Horeca is jonger dan 30 jaar. De
man-vrouwverdeling onder het personeel werkzaam in de Horeca is half om half.
7.1.2

Ziekteverzuim en WIA-instroom

Het ziekteverzuim in de Horeca schommelt in de periode 2008 tot 2013 tussen de 2,0% en 2,5%. Het verzuim
binnen de horeca sector is, met 2,3% in 2012 het laagst van alle andere sectoren. Dit hangt mogelijk samen
met het hoge aantal MKB bedrijven, waar het verzuim over het algemeen genomen lager ligt. Daarnaast zou er
sprake kunnen zijn van een onderschatting van het verzuim als gevolg van de vele 0-urencontracten. Omdat er
bij een 0-urencontract geen loon wordt doorbetaald, meldt men zich in geval van ziekte niet ziek, maar ruilt
onderling van werkdiensten.
Tabel 16 Ziekteverzuimpercentage Horeca

CBS, Horeca algemeen

2008

2009

2010

2011

2012

2013
I

2013
II

2013
III

2,5%

2,1%

2,3%

2,4%

2,3%

2,5%

2,0%

2,1%

Bron: CBS, Statline
Het aantal nieuwe uitkeringen is in de periode 2008 tot 2012 gestegen van 638 nieuwe uitkeringen naar 841
nieuwe uitkeringen. Ten opzichte van het aantal verzekerde personen ligt in 2012 de instroom in de WIA op
0,25%.

54 http://arboflexbranche.nl/download/Documenten/TNO%20Arbobalans%202012.pdf
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Tabel 17 Nieuwe uitkeringen WIA Horeca algemeen

Nieuwe uitkeringen
Verzekerde personen
Percentage WIA uitkering t.o.v.
verzekerde personen

2008

2009

2010

2011

2012

638

751

872

861

841

315.623

318.55455

318.554

329.467

330.072

0,20%

0,24%

0,27%

0,26%

0,25%

Bron: UWV, Sociale verzekeringen naar sectoren 2008-2012
7.1.3

Kenmerken sector die van invloed zijn op bedrijfsgezondheidszorg

Deze paragraaf en de vergelijkbare paragrafen in de andere hoofdstukken, bevatten punten die de sector- of
brancheinstellingen vanuit hun eigen context hebben aangedragen. Hierdoor verschilt de inhoud van de
paragrafen.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat een belangrijk werkgerelateerde verzuimoorzaak in de horeca zit in
56
lichamelijk zwaar werk. Werkdruk en werkstress worden niet vaak genoemd als verzuimoorzaak.
Werkplekken waar in sommige gevallen specifieke belasting op gezondheid wordt ervaren, zijn de recepties
van hotels waar men werkt met veel wisseldiensten, in restaurants het dragen van dienbladen en in keukens
waar koks vaak lange dagen maken. Gezien de onregelmatige werktijden kunnen werk en privé minder goed te
combineren zijn, zeker voor mensen in een levensfase waar privé meer aandacht vraagt. Daarnaast is
opvallend dat uit onderzoek van TNO blijkt dat in de horeca de gemiddelde pensioenleeftijd hoger ligt dan de
57
leeftijd waarop werknemers aangeven door te kunnen werken. Dat is mogelijk te verklaren door het aflopen
van de regelingen vut en vroegpensioen.
Gegeven de structuur van de sector(veel kleine organisaties, veel tijdelijke en 0-uren contracten, een
laagbetaald en een vlottend personeelsbestand) zijn bedrijven minder bereid te investeren in
bedrijfsgezondheidszorg. Bij investeringen in preventie wegen bij lager betaalde arbeid de kosten bijvoorbeeld
niet op tegen de baten.
In de horeca geldt bij ziekte één wachtdag. Als ziekte een gevolg is van een bedrijfsongeval of agressie op de
werkvloer of als iemand binnen vier weken na werkhervatting zich weer ziek meldt als gevolg van hetzelfde
ziektegeval wordt er geen wachtdag ingehouden.
7.2

De organisaties Koninklijke Horeca Nederland & Bedrijfschap Horeca en Catering

In tegenstelling tot de andere vijf casussen kent de Horeca geen paritaire organisatie die specifiek gericht is op
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de sector. Voor de casus is gekeken naar de activiteiten van
de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het Bedrijfschap Horeca en Catering. KHN
noemt als reden dat er geen paritaire organisatie is dat werkgevers en werknemers onvoldoende op één lijn
zitten wat betreft prioriteiten binnen de horeca. Hierdoor zijn zij niet in staat om een gezamenlijke visie en
strategie te vormen voor sectorgeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg. Bovendien heeft KHN de overtuiging
dat individuele ondernemingen en werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsgezondheidszorg.

55 Het aantal verzekerde personen voor 2009 is niet bekend. Daarom is het aantal van 2010 overgenomen. Dit is mogelijk

aangezien het percentage slechts een indicatie is voor de ontwikkeling van de WIA-instroom in de sector.
56 https://www.tno.nl/downloads/pb_2012_11_ziekteverzuim_in_nl_2010.pdf
57 http://arboflexbranche.nl/download/Documenten/TNO%20Arbobalans%202012.pdf
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Koninklijke Horeca Nederland vertegenwoordigt als belangenorganisatie van de horeca ruim 20.000
horecaondernemers met bijna 200.000 horecawerknemers in dienst van hun ondernemingen. Als vereniging
van Horecaondernemers voert KHN zijn dienstverlening uit aansluitend op de behoefte van leden werkgevers.
Het behartigen van belangen geeft KHN invulling door onder andere te lobbyen bij beleidsmakers op diverse
niveaus, van lokaal tot (inter)nationaal. Belangrijke doelstelling daarin is het beperken van regels en financiële
lasten voor horecabedrijven. Daarvoor leveren ze praktische tools om goed om te gaan met wetgeving voor de
horeca. Ook het delen van kennis rondom ontwikkelingen en trends en tussen ondernemingen valt onder de
taak van KHN, net als het maken van afspraken met leveranciers om kostenvoordeel voor de ondernemingen
58
te realiseren. In het kort is de rolopvatting van KHN: het de werkgevers makkelijk maken. Vanuit die
taakopvatting besteedt KHN ook (beperkt) aandacht aan arbeidsomstandigheden en verzuim. Het doel van
KHN daarbij is het ontzorgen van werkgevers rond de financiële zaken en de wettelijke vereisten op dit gebied.
In totaal werken er bijna 100 werknemers voor KHN waarvan de helft werkzaam is in de buitendienst. Deze
buitendienst brengt kennis over de dagelijkse problemen met zich mee. De regioadviseurs hebben het streven
om jaarlijks bij de bedrijven langs te gaan. Met ieder jaar 10% instroom en 10% uitstroom van bedrijven (een
sectorkenmerk) is dit echter niet altijd mogelijk.
Het Bedrijfschap Horeca en Catering fungeert als kennis- en innovatiecentrum van de horeca. Een belangrijke
taak is het verzamelen, ontwikkelen en delen van informatie over en met de sector om zodoende de kwaliteit
van horecaondernemingen te verbeteren. Het bedrijfschap heeft in 2012 op verzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra aandacht besteedt aan veilig werken in de horeca (zie
paragraaf 7.3.2). Het bestuur van het Bedrijfschap bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers- en
werknemersorganisaties en een onafhankelijke voorzitter. Door politieke besluitvorming rond de
bedrijfschappen houdt het bedrijfschap in zijn huidige vorm na 2015 op te bestaan.
7.3

De aanpak van Koninklijke Horeca Nederland omtrent bedrijfsgezondheidszorg

Ontzorgen van werkgevers
Omdat KHN als vereniging in opdracht werkt van haar leden en horecaondernemingen weinig aandacht
hebben voor arbeidsomstandigheden en bedrijfsgezondheidszorg, staat dit bij KHN ook niet hoog op de
agenda. Derhalve heeft KHN zelf geen specifieke arbo kennis in huis. Wel biedt KHN een aantal diensten en/of
producten vanuit het oogpunt werkgevers te ontzorgen.
KHN geeft aan dat het in de horeca meer passend zou zijn om werknemers zelf verantwoordelijk te houden
voor hun gezondheid in plaats van via de werkgever, bijvoorbeeld door de werknemer zelf aan te laten sluiten
bij een arbodienst. De werkgever zou dan moeten volgen met een goede inrichting van de werkplek en goede
arbeidsomstandigheden. De werknemer is in dat geval niet afhankelijk van de werkgever.
Bewustzijn werkgevers en werknemers
Het Bedrijfschap Horeca heeft op verzoek van het ministerie van SZW in 2012 veilig werken extra onder de
aandacht gebracht van werkgevers en werknemers. Het bedrijfschap ziet een veilige werkplek voor
werknemers als een voorwaarde voor de continuïteit van het bedrijf. De activiteiten van het bedrijfschap in
het kader van veilig werken zijn er op gericht werkgevers zich hiervan op een positieve manier bewust te
maken.

58 http://www.khn.nl/over-khn
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7.3.1

Producten en diensten van Koninklijke Horeca Nederland

Mantelovereenkomsten verzekeringen
Naar aanleiding van de privatisering van de ziektewet was KHN één van de eersten die startten met het
aanbieden van risicodekkingen in de vorm van verzuimverzekeringen onder een mantelovereenkomst. KHN
werkt samen met verzekeraars om zowel werkgevers in de vorm van een verzuimverzekering in combinatie
met verzuimbegeleiding te ontzorgen, als voor de werknemer in de vorm van een zorgverzekering. Een
verzuimverzekering omvat specialistische sectorkennis, één aanspreekpunt, 5% ledenkorting op de premie en
ondersteuning bij poortwachterverplichting. Bij de inhoudelijke afspraken is met name gekeken naar de
wensen van kleine ondernemingen die vaak zelf geen ondersteunende P&O afdeling hebben. De arbodiensten
die door de verzekeringen worden ingezet, bieden op maat advies voor de horeca specifiek. Waar ze minder
goed op ingericht zijn, zijn de flexibele werknemers. Voor werknemers heeft KHN afspraken met
zorgverzekeraars gemaakt om korting op de premies te kunnen bieden aan de werknemers. Deze
verzekeringen worden via de werkgevers aan de werknemers aangeboden. Er zijn geen afspraken gemaakt
over de inhoud van de pakketten.
Arbocatalogus
Naast de verzekeringen biedt KHN de arbocatalogus aan. Hierin staat beschreven hoe werkgevers en
werknemers kunnen voorzien in een gezonde en veilige werkomgeving en hoe daarmee voldaan kan worden
aan wettelijk eisen. Deze arbocatalogus is gezamenlijk door werkgevers- en werknemersorganisatie opgesteld
en is via een website toegankelijk. Op de website kunnen per deelsector specifieke risico’s voor werkgevers en
werknemers opgezocht worden. Hierin werken de partijen KHN (draagvlak en representativiteit), FNV Horeca,
59
de Unie en CNV Vakmensen nauw samen.
Regioadviseurs
KHN heeft regioadviseurs in dienst die de horecaondernemers adviseren op het brede spectrum van
‘dagelijkse problemen’ waar ondernemers tegenaan kunnen lopen. Dit zijn allerhande onderwerpen
waaronder ook arbo en verzuim. De regioadviseurs bieden advies vanuit hun brede sectorexpertise. Door KHN
wordt aangegeven dat het nemen van risicobeperkende maatregelen voor startende kleine ondernemers lastig
is. Vaak is de werkomgeving al ingericht, voordat de inspectie langs komt. Werkgevers moeten dan opnieuw
kosten maken voor inrichting van de werkplek om te voldoen aan wettelijke vereisten. Er lijkt een
kennisgebrek (of motivatiegebrek) onder werkgevers om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ook voor KHN is
het lastig hier invloed op uit te oefenen, aangezien startende ondernemers vaak nog niet lid zijn van de
werkgeversorganisatie.
7.3.2

Activiteiten van het Bedrijfschap Horeca

Om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s en hoe deze verkleind kunnen worden, heeft
het Bedrijfschap verschillende activiteiten ontplooid. Het bedrijfschap heeft op haar website informatie over
veiligheid opgenomen. De website biedt bijvoorbeeld voorlichtingsvideo’s, best practices en allerhande tips
om veilig werken te bevorderen. Om werkgevers inzicht te bieden in de kosten van verzuim om op die manier
werkgevers aan te sporen preventieve maatregelen te nemen, heeft het Bedrijfschap de Verzuimkostentool
ontwikkeld. Tot slot is op basis van gesprekken met horeceabedrijven samen met VeiligheidNL, de campagne
‘Sjaak in de horeca’ gestart. Dit is een gedragscampagne die het makkelijker moet maken om veiligheid
bespreekbaar te maken. De campagne bestaat uit een website en een veiligheidspakket. Het pakket bevat

59http://www.arbocatalogus.net/horeca/arbocatalogus_search_form?SearchableText=&getSubbranche=Hotel&risico=Piek

drukte&werkgever_werknemer=Werkgever&form_submitted=1&submit.x=22&submit.y=22
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onder andere (vloer) stickers, een plastic mes en gele labels. Werkgevers konden dit pakket kosteloos
bestellen.
7.4

Financiering van KHN en het Bedrijfschap Horeca en Catering

De leden van KHN dragen contributie af. Voor de activiteiten van het Bedrijfschap Horeca en Catering geldt
een verplichte heffing. De reguliere heffing is opgebouwd uit een basisheffing en een loonsomheffing.
7.5

Toegankelijkheid en bereik van de dienstverlening

De arbocatalogus is gratis online beschikbaar, ook voor derden.
De regioadviseurs en de verzuimverzekeringen die KHN aanbiedt in combinatie met de korting op de premie
zijn toegankelijk voor de aangesloten KHN leden. Uiteraard kunnen overige ondernemingen binnen de branche
eenzelfde type verzekering afsluiten bij de verzekeraars. Dit is echter zonder de collectiviteitskorting. KHN
heeft inzicht in het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de verzekeringen en de resultaten. Deze gegevens
zijn echter niet voor het onderzoek beschikbaar gesteld. Wel geeft KHN aan dat door de directere
verzuimbegeleiding en interventies leden het beter doen dan de branche benchmark. Het is niet bekend hoe
vaak arbo en verzuim ter sprake komen in de gesprekken tussen regioadviseurs en horecaondernemingen.
De voorlichtingscampagnes die door het Bedrijfschap via de website worden verspreid, zijn vrij toegankelijk
voor alle horeca ondernemingen. Hoeveel ondernemingen hier gebruik van maken is echter niet bekend.
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8

Bevindingen en conclusies

In het kader van de adviesaanvraag aan de SER over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, heeft het
ministerie van SZW Capgemini Consulting gevraagd om een aantal aanpakken van bedrijfsgezondheidszorg van
sectoren en branches te beschrijven. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:
Wat is de toegevoegde waarde van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg en wat zijn de
randvoorwaarden voor het realiseren van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg?

Om deze vraag te beantwoorden zijn in dit onderzoek zes sector- en brancheinitiatieven omtrent bedrijfsgezondheidszorg onderzocht:







Gezond Transport
STAF
Arbouw
FCB
Stigas
KHN en Bedrijfschap Horeca & Catering

– Transport en logistiek sector
– Uitzendbranche
– Bouwsector
– Jeugdzorg
– Agrarische en groene sectoren
– Horeca

Per sector is met behulp van deskresearch en interviews in kaart gebracht hoe de bedrijfsgezondheidszorg in
de sector of branche is georganiseerd, wat het bereik is en wat de effecten zijn.
In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste bevindingen en conclusies op basis van de casestudies die in de
vorige hoofdstukken zijn beschreven. Achtereenvolgens gaan we in op de overeenkomsten en verschillen
tussen de zes casussen (8.1), het bereik van de sectorale aanpak waarbij wordt ingegaan op toegankelijkheid
en gebruik (8.2), de toegevoegde waarde van de sectorale aanpak van bedrijfsgezondheidszorg (8.3) en ten
slotte de randvoorwaarden voor het opzetten van een sectorale aanpak (8.4).
8.1

Overeenkomsten en verschillen tussen de zes casussen

Iedere sectorinstelling legt met zijn aanpak de focus net anders, afhankelijk van de behoefte vanuit de sector,
de mate waarin de producten en diensten van de sectorinstelling zijn ontwikkeld en de middelen die de
organisatie tot zijn beschikking heeft. De belangrijkste bevindingen/opvallendheden worden hieronder
uiteengezet.
8.1.1

Inzicht in verzuimcijfers en arborisico’s

Zowel Gezond Transport als Arbouw en Stigas maken gebruik van data over verzuim, arborisico’s en
gezondheid om analyses te doen en op basis daarvan dienstverlening te ontwikkelen die past bij wat er
volgens de data in de sector speelt. Een voorbeeld hiervan is dat Stigassignaleerde dat werknemers in de
agrarische en groene sectoren een verhoogd risico hebben op de ziekte van Lyme als gevolg van tekenbeten.
Stigas heeft hiervoor een eigen signalerings- en behandeltraject ontwikkeld. Een voorbeeld van Gezond
Transport is dat naar aanleiding van verzuimcijfers bedrijfsartsen worden voorgelicht over de mogelijke
gezondheidsgevolgen van dampen in zeecontainers. Arbouw gebruikt niet de verzuimcijfers, maar de data uit
de periodieke keuringen om inzicht te krijgen in arborisico’s. Op basis hiervan ontwikkelt Arbouw gerichte
dienstverlening, stelt de technische standaarden bij en geeft voorlichting aan werkgevers, werknemers en
bedrijfsartsen.
Andere manieren waaraan wordt gedacht om informatie over de inzetbaarheid van werknemers boven tafel te
krijgen, is een inzetbaarheidsscan of vitaliteitscan. Gezond Transport en Stigas hebben ieder recent een
dergelijke scan ontwikkeld. Werknemers kunnen deze invullen zodat ze inzicht krijgen in hun eigen
inzetbaarheid en bij voldoende werknemers kan de informatie (anoniem) geaggregeerd worden naar
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organisatie- en sectorniveau. Op basis van deze inzichten kunnen gericht interventies worden ingezet om de
vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers te vergroten.
8.1.2

Sectorspecifieke kennis bedrijfsgezondheid

Vijf van de zes sectorinstellingen beschikken naast algemene branchekennis ook over sectorspecifieke bedrijfsgezondheidskennis. Op basis van deze kennis worden sectorspecifieke preventieproducten ontwikkeld.
Voorbeelden hiervan zijn:de arbocatalogus of de risico inventarisatie (en evaluatie), maar ook checklisten,
brochures, toolboxen en handreikingen om gezond en veilig werken te ‘promoten’. Voor Stigas, Arbouw,
Gezond Transport en FCB geldt dat zij tevens experts in dienst hebben of inhuren om bedrijven en werknemers
actief te adviseren over het voorkomen en/of begeleiden van verzuim. Zo heeft Stigas er bewust voor gekozen
om ondersteuning bij het uitvoeren van de risico inventarisatie laagdrempelig (tegen gereduceerd tarief) aan
te bieden. Dit creëert eeningang bij bedrijven om advies te kunnen geven over gezond en veilig werken. Een
ander voorbeeld is Arbouw waar de betrokken arbodiensten naar aanleiding van een PAGO vervolgactiviteiten
als leefstijlbegeleiding en werkdrukcoaching uitvoeren.
Bij Arbouw, Stigas en Gezond Transport wordt gestuurd op het ontwikkelen van sectorspecifieke
bedrijfsgezondheidskennis van bedrijfsartsen (en andere betrokken adviseurs) door middel van voorlichting,
kennisdeling en sectoropleiding. Bij Stigas geldt dat de adviseurs en bedrijfsartsen 10% van hun tijd reserveren
voor kennisontwikkeling. De expertise binnen de sectorinstelling maakt dat de professionals gericht advies
kunnen geven en daar waar nodig weten door te verwijzen naar relevante instanties. Arbouw en Gezond
Transport informeren bedrijfsartsen over sectorspecifieke gezondheidsrisico’s.
Stigas en Gezond Transport zetten de kennis ook in om de begeleiding van verzuimende werknemers te
verbeteren. Door de sectorspecifieke kennis van bedrijfsgezondheidszorg binnen de sectorinstelling kan de
begeleiding meer gericht worden ingezet en kunnen werknemers bijvoorbeeld sneller doorverwezen worden
naar de juiste zorg.
8.1.3

Inzet op preventie

Opvallende overeenkomst bij de sector aanpakken is de sterke focus op preventieve activiteiten om gezond en
veilig werken te kunnen waarborgen (met uitzondering van de horeca sector). Er worden middelen vrijgemaakt
en ingezet ten behoeve van preventie. Een aantal van de preventiediensten zijn via de wet en/of cao geregeld,
de meest voorkomende producten en diensten zijn: Preventief/Periodiek Medisch Onderzoek, Risico
Inventarisatie (en Evaluatie) en de arbocatalogus. In aanvulling op deze diensten bieden de meeste
sectorinstellingen hulp bij het uitvoeren van de activiteiten en de opvolging daarvan in de vorm van werkplek
verbetering. Naast het aanbieden van deze producten en diensten, is een belangrijke functie van de
sectorinstelling om werknemers en werkgevers te informeren over gezond en veilig werken en te wijzen op
hun rechten en plichten (zie paragraaf 8.1.4).
Naast de meest voorkomende preventieactiviteiten selecteren de organisaties tevens op de sector gerichte
gezondheidszorgactiviteiten en/of hulpmiddelen. Enkele voorbeelden zijn: Tekenspreekuur in de agrarische
sector, agressie en werkdrukspellen in de Jeugdzorg, cabine Ergonomie in de transport en logistiek sector,
allerhande arbohulpmiddelen in de bouw en zelftesten voor uitzendkrachten (voor het herkennen van risico’s
in de eigen, vaak wisselende werkomgeving) in de uitzendbranche.
Stigas en Gezond Transport bieden naast preventie ook verzuimbegeleiding. Stigas en Gezond Transport
gebruiken de data van verzuimbegeleiding om meer gericht preventie in te zetten. STAF biedt zelf geen
verzuimbegeleiding, maar maakt wel met UWV afspraken voor de aanpak van kort- en langdurend verzuim.
8.1.4

Sturen op bewustwording werkgever

Vijf van de zes sectorinstellingen zetten in op het creëren van bewustwording van het belang van gezond en
veilig werken onder werkgevers. Dit gebeurt onder andere door middel van voorlichtingsbijeenkomsten,
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bedrijfsbezoeken, nieuwsbrieven en de website. Een gerichte methode die bijdraagt aan het aanzetten van
werkgevers tot actie, is het doorrekenen van interventies naar opbrengsten voor de werkgever. Gezond
Transport heeft bijvoorbeeld een Besparingscalculator ontwikkeld en ook STAF biedt met de
60
verzuimkostencalculator een methode om de kosten van verzuim inzichtelijk te maken. Een ander concreet
voorbeeld is het attenderen van de werkgevers op het verlopen van de RI&E door Stigas. Bedrijven zijn
wettelijk verplicht een actuele RI&E te hebben. Dit helpt Stigas om aan tafel te komen bij werkgevers om hen
te ondersteunen bij een goede uitvoering en opvolging van de RI&E.
8.1.5

Betrokkenheid werkgevers en werknemers

Vijf van de zes sectorinstellingen kennen een paritair bestuur. In die zin zijn werkgevers- en
werknemersorganisaties betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van de sectorale aanpak van
bedrijfsgezondheidszorg. Een ander opvallend kenmerk van de aanpak van de sectorinstellingen is dat zij ook
individuele werkgevers actief betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. FCB betrekt
bijvoorbeeld werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van producten en diensten via de zogenaamde
programmacommissie. Bij Stigas en Gezond Transport halen de bedrijfsadviseurs wensen en behoeften op van
de organisaties die zij structureel bezoeken in het kader van verzuimbegeleiding. Ook bij de activiteiten van
STAF zijn werkgevers betrokken. STAF heeft namelijk een klein bureau en werkt projectmatig. Bij de uitvoering
van de projecten zijn de werkgeversorganisaties ABU en NBBU en UWV nauw betrokken.
8.1.6

Verschuiving naar de werknemer (vitaliteit en bewustwording)

Diverse sectorinstellingen hebben aangegeven dat zij hun dienstverlening willen uitbreiden naar de
werknemer vanuit de overtuiging dat werknemers zelf de regie voeren op hun gezondheid. De
sectorinstellingen die deze verschuiving hebben benoemd, pakken dit als volgt op:
Stigas wil vitaliteit bij werknemers bereiken door een focus op vitaliteit en leeftijdsbewustzijn betreffende
het personeelsbeleid middels een scan voor werkgevers (werken aan morgen 2.0). De plannen hiervoor
liggen reeds klaar;
Gezond Transport biedt werkgevers ondersteuning in het bespreekbaar maken van gezondheid en biedt
werknemers een online inzetbaarheidscheck, waarvan de Workability index (WAI) een onderdeel is;
In de meeste gevallen betekent deze verschuiving naar de werknemer ook een verschuiving van preventie ter
voorkoming van verzuim naar het bevorderen van vitaliteit en daarmee het brede spectrum van gezondheid
waaronder de meer privé gerelateerde onderwerpen als leefstijl. Hiervan is Gezond Transport een concreet
voorbeeld: bedrijven en individuele werknemers krijgen advies op de BRAVO thema’s (bewegen, roken,
alcohol, voeding en ontspanning) middels leeftstijlcoaching, leefstijltraining en een handreiking over alcohol en
drugsbeleid. Ook Arbouw biedt binnen het cao-pakket preventiezorg leefstijlbegeleiding.

60 De verzuimcalculator van STAF is gebaseerd op een methode van TNO (verzuimkosten.nl). Hierbij zijn naast cijfers van

TNO en CNS ook cijfers van Arboflexbranche gebruikt om de tool specifiek te maken voor de uitzendbranche.
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8.2
8.2.1

Bereik van de dienstverlening
Toegankelijkheid: in potentie groot bereik

Preventie
Bij vijf van de zes onderzochte aanpakken is sprake van een paritaire organisatie die tot doel heeft veilig en
gezond werken in de sector te stimuleren. De sectorinstellingen werken op basis van cao-afspraken waardoor
de activiteiten beschikbaar zijn voor alle bedrijven binnen de sector of branche. In de cao’s is een afdracht
overeengekomen voor (onder meer) het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Deze afdracht wordt ingezet
om (een deel van) de activiteiten van de sector- of brancheinstelling te financieren. Het gaat dan om
preventieve activiteiten zoals het ontwikkelen en verspreiden van kennis en instrumenten, maar ook diensten
zoals keuringen en werkplekonderzoeken (bijvoorbeeld het cao-pakket preventiezorg in de bouw). Deze
diensten worden voor bedrijven die conform cao afdragen vaak gratis of tegen gereduceerd tarief
aangeboden. Stigas en Arbouw bieden gratis toegang tot het arbospreekuur. Bij Arbouw, FCB en STAF is veel
voorlichtingsmateriaal gratis online beschikbaar, ook voor derden.
Verzuimbegeleiding en re-integratie
De verzuimbegeleiding van Gezond Transport en Stigas is tegen vergoeding per werknemer beschikbaar voor
bedrijven binnen de transport en logistiek sector respectievelijk de agrarische en groene sectoren. De
afspraken die STAF maakt met UWV over de begeleiding bij kort en lang verzuim, hebben betrekking op alle
publiek verzekerde uitzendondernemingen.
Resumerend
Resumerend hebben de sectorinstellingen in potentie een groot bereik. Hun dienstverlening is toegankelijk
voor alle bedrijven die onder de werkingsfeer van de cao vallen. De preventieve activiteiten worden vaak gratis
of tegen gereduceerd tarief aangeboden. Voor verzuimbegeleiding wordt een vergoeding per werknemer
gevraagd. De verbinding aan cao’s maakt tegelijkertijd dat de dienstverlening niet of in beperkte mate
beschikbaar is voor zzp’ers. Cao’s zijn immers niet van toepassing op zzp’ers. Alleen Stigas biedt zzp’ers een
beperkt pakket van producten en diensten. Wel is het gratis, online beschikbare materiaal, uiteraard ook
beschikbaar voor zzp’ers.
8.2.2

Gebruik

Van de jeugdzorg branche en de horeca sector zijn geen gegevens over gebruik beschikbaar. Deze
sectorinitiatieven blijven daarom buiten beschouwing.
Preventie
Voorlichtingsmateriaal is voor een brede groep bedrijven binnen de sector beschikbaar. In welke mate hiervan
gebruik wordt gemaakt is lang niet altijd duidelijk. Het aantal website bezoeken van Arbouw (125.000
bezoeken) en STAF (20.000 bezoeken) en de oplages van vakbladen in de transport en logistiek (oplage van
140.000) en agrarische en groene sectoren (oplages van 70.000) zijn een indicatie voor het gebruik van het
voorlichtingsmateriaal. Op basis van deze gegevens lijkt het bereik van de voorlichting redelijk tot groot. Het is
echter niet bekend hoe bedrijven en werknemers het materiaal toepassen.
Van de andere preventieve producten en diensten van de vier sectorinstellingen valt het gebruik van het caopakket preventiezorg – met name de PAGO’s – in de bouwsector in positieve zin op. Ongeveer één op de vijf
werknemers maakt jaarlijks gebruik van het pakket preventiezorg. Aangezien werknemers om de twee of vier
jaar (afhankelijk van leeftijd en functie) een PAGO aangeboden krijgen, bereikt Arbouw elk jaar een andere
groep werknemers. Arbouw nodigt werknemers actief uit en betrekt ook bedrijven door het verstrekken van
overzichten van werknemers die uitgenodigd zullen worden zodat bedrijven planningsafspraken kunnen
maken met de arbodienst.
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Het gebruik van de preventieve producten en diensten van Gezond Transport en Stigas lijkt in verhouding tot
het aantal bedrijven en werknemers laag. Bedrijven maken met name gebruik van de ondersteuning bij het
opstellen van de RI&E. De focus lijkt bij Gezond Transport en Stigas te liggen op voorlichting, het ontwikkelen
van kennis en verzuimbegeleiding.
Verzuimbegeleiding
In de transport en logistiek sector maakt 23% van de bedrijven gebruik van de verzuimbegeleiding van Gezond
Transport. Dit betreft 19% van de werknemers. In de agrarische en groene sectoren is bijna de helft van de
bedrijven met personeel (45%) voor verzuimbegeleiding aangesloten bij Stigas. Hier werkt ruim een derde van
de werknemers in deze sector.
De afspraken die STAF maakt met UWV over verzuimbegeleiding hebben betrekking op alle publiek verzekerde
uitzendbedrijven (87%) en hun werknemers (35%).61 Met het toenemende aantal uitzendbedrijven dat kiest
voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet neemt het bereik van de afspraken met UWV af.
Uit de gesprekken is gebleken dat het voor de sectorinstellingen nodig is in te zetten op ‘marketing’.
Bekendheid onder de bedrijven in de sector is een belangrijke voorwaarde om meerwaarde te kunnen leveren
aan de sector. De cao-afdracht is een belangrijk middel voor deze bekendheid, maar ook mond tot mond
reclame en voorlichtingsbijeenkomsten zijn hier belangrijke middelen in. Uit de ervaringen van de
sectorinstellingen blijkt dat een belangrijke aanleiding voor het gebruik van de producten en diensten
voortkomt uit een langdurige verzuimende werknemer, een ongeval bij een vergelijkbaar bedrijf in de
omgeving en ook weer mond tot mond reclame (aangedreven door bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten).
Ook de RI&E vormt aanleiding om met de sectorinstelling in gesprek te gaan.
8.3

De toegevoegde waarde van een sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg

Met drie van de zes casussen, te weten Gezond Transport, Arbouw en Stigas, is besproken hoe de
sectorinitiatieven waarde opleveren voor bedrijven en werknemers in de sector en is een kosten-batenanalyse
gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode Benefits Logic. Met een Benefits Logic wordt met een
oorzaakgevolg schema, in kaart gebracht hoe de uitgevoerde activiteiten/ oplossingen bijdragen aan de
doelstellingen van de organisatie. Per activiteit is samen met de sectorinstellingen gekeken hoe deze activiteit
waarde oplevert en hoe deze waardedrijvers vervolgens bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en
daarmee waarde opleveren voor werkgevers en werknemers in de sector. Vervolgens is gekozen om de
waarde van verzuimreductie en zo mogelijk de vermindering van de WIA instroom door middel van een
rekenmodel in financiële zin uit te drukken. Andere factoren zoals gezondheid, tevredenheid werknemers,
productiviteit zijn niet kwantitatief meegenomen, omdat deze lastig of niet kwantificeerbaar zijn. Daarmee is
gekozen voor een conservatieve inschatting van de financiële baten.
In deze paragraaf bespreken we eerst de waardedrijvers en baten die de sectorinstellingen onderscheiden.
Vervolgens kijken we naar de resultaten van het doorrekenen van de kosten en baten in financiële zin.
Elke sectorinstelling heeft vanuit het eigen perspectief de baten van de aanpak benoemd. Hierdoor verschillen
de Benefits Logics per sectorinitiatief. Figuur 10 schetst het algemene beeld dat uit deze Benefits Logics
ontstaat.

61 Een aantal zeer grote spelers is eigenrisicodrager.
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Figuur 10 Benefits Logic sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg
8.3.1

Waardedrijvers

De waardedrijvers beschrijven hoe de activiteiten van de sectorinstellingen waarde opleveren voor de sector.
De sectorinstellingen hebben drie belangrijke waardedrijvers benoemd:
Meer aandacht voor preventie
Een belangrijk deel van de toegevoegde waarde ontstaat doordat sociale partners geld vrijmaken om te
besteden aan preventie van verzuim. Hierdoor is er ruimte om sectorgeoriënteerde producten, diensten en
kennis te ontwikkelen ten behoeve van het voorkomen van verzuimuitval. Een sectorinstelling gaf aan dat
wanneer de sector niet zou inzetten op preventie de kleine bedrijven slechts in zeer beperkte mate
preventieve activiteiten zouden inzetten. Ook kunnen preventiediensten ‘voordeliger’ worden aangeboden
door de grotere inkoopkracht en schaalvoordelen. Dit blijkt ook uit de business case van Stigas. Preventie
draagt bij aan betere arbeidsomstandigheden, een hogere veiligheid en daarmee minder arbeidsongevallen en
aan een betere gezondheid van werknemers.
Sectorspecifieke kennis, producten en diensten
Een andere belangrijke waardedrijver is de sectorspecifieke kennis en de mogelijkheden die dit schept om
sectorspecifieke producten en diensten te ontwikkelen. De sectorspecifieke producten en diensten dragen bij
aan effectievere preventie en verzuimbegeleiding, omdat deze op maat is en rekening houdt met de risico’s en
uitdagingen van de branche. Dit leidt tot betere arbeidsomstandigheden, het tijdig voorkomen van klachten,
minder arbeidsongevallen en een betere gezondheid van werknemers. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan
een lager verzuim, betere inzetbaarheid en betere leefomstandigheden van de werknemer.
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Massa geeft inzicht in arbeidsrisico’s en verzuim op sectorniveau
De sectorinstellingen gebruiken de arbo- en verzuimdata die zij tot hun beschikking hebben vanuit hun
dienstverlening (verzuimbegeleiding en keuringen) om de kennis over arbeidsrisico’s en de aard en oorzaken
van verzuim in de sector te vergroten. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van sectorspecifieke producten en
diensten zoals hierboven beschreven. Ook maakt de massa het mogelijk om nog een nadere opsplitsing te
maken in specifieke doelgroepen binnen de sector, zoals deelsectoren of bedrijfsgrootte. Op die manier kan de
dienstverlening nog specifieker worden aangeboden.
8.3.2

Opbrengsten van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg

De belangrijkste baten die volgens de drie sectorinstellingen met sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg worden gerealiseerd zijn:









Betere gezondheid en leefomstandigheden voor werknemers. De sectorinstellingen geven aan dat de
aandacht voor preventie van verzuim en goede arbeidsomstandigheden bijdragen een betere gezondheid
en een betere inzetbaarheid, waardoor werknemers langer gezond kunnen doorwerken met hogere
inkomsten en ook in de privésfeer kunnen profiteren van een goede gezondheid en goede
leefomstandigheden.
Hogere productiviteit. Tegelijkertijd draagt de hogere inzetbaarheid tezamen met minder verstoringen van
het werk door uitval van werknemers, bij aan een hogere productiviteit wat uiteindelijk een hogere omzet
voor werkgevers oplevert.
Reductie van verzuim leidt tot lagere vervangingskosten. De interventies die sectorinstellingen gericht
inzetten, dragen bij aan verzuimreductie en daarmee besparingen op de vervangingskosten.
Reductie WIA instroom leidt tot besparingen op WIA-premies. Met het voorkomen van verzuim en het
realiseren van betere re-integratie door gespecialiseerde medewerkers wordt een deel van de instroom in
de WIA voorkomen.
Lagere recruitmentkosten. De sector krijgt door de aandacht voor de gezondheid van medewerkers een
beter imago op de arbeidsmarkt. Ook blijven meer werknemers behouden voor de sector. Dit leidt tot
besparingen op recruitmentkosten.

Daarnaast hebben de sectorinstellingen ook nog overkoepelende baten benoemt:






Meer aandacht voor bedrijfsgezondheidszorg onder werkgevers. De sectorinstellingen die betrokken zijn
in de business cases hebben aangegeven dat zij, door middel van het bieden van (financiële) inzichten, in
veel gevallen werkgevers over de streep weten te halen om te investeren in bedrijfsgezondheidszorg
(werkplekaanpassingen, aanschaf nieuwe machines e.d.). Ook ervaren sectorinstellingen dat adviezen van
adviseurs in het veld sneller uitgevoerd worden dan adviezen die voortvloeien uit rapporten (zoals de
RI&E), de zogenaamde ‘aanjaagfunctie’ werpt zijn vruchten af.
Ontzorgen werkgevers. De sectorinstelling is een vertegenwoordigende partij voor werkgevers en
werknemers. Met hun dienstverlening beogen de sectorinstellingen te voldoen aan de behoefte van beide
partijen en daarmee bij te dragen aan het ‘ontzorgen’ van werkgevers. Door deze positie en uitvoering van
de rol als vertegenwoordiger zoekt de sectorinstelling constant naar aansluiting met de werkgevers en
werknemers.
Toegankelijkheid. De sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg maakt preventie op grote
schaal voor bedrijven en werknemers toegankelijk. Sectorinstellingen geven aan dat zonder het sector- of
brancheinitiatief de inzet van preventie bij met name kleine bedrijven beperkt zou blijven.
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8.3.3

Indicatie voor toegevoegde waarde sector- en branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg

De kosten-batenanalyses die voor Gezond Transport, Arbouw en Stigas zijn gemaakt, laten bij alle drie de
sectorinstellingen een positieve waarde zien. Het lijkt er dus op dat de baten opwegen tegen de collectieve
investeringen van de sectoren in bedrijfsgezondheidszorg.
Hierbij moeten wel een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
Een eerste kanttekening is dat er geen sprake is van effectonderzoek onder gecontroleerde condities. Een
(quasi-)experimenteel effectonderzoek, waarbij een groep bedrijven die gebruikt maakt van de sector- of
branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg (experimentele groep) wordt vergeleken met een
vergelijkbare groep bedrijven die er geen gebruik van maakt (controlegroep), is tijdrovend en lastig
realiseerbaar in het geval van sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg. Ook het alternatief
om een andere sector te kiezen als controlegroep stuit op bezwaren van onderlinge vergelijkbaarheid. De
analyses geven dus louter een indicatie van de toegevoegde waarde die sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg kan opleveren.
Een tweede kanttekening is de representativiteit. Om pragmatische redenen is er voor gekozen om gebruik te
maken van cijfers en effectmetingen die bij de sectorinstellingen zelf aanwezig waren. Omdat elke organisatie
op eigen wijze trends en effecten onderzoekt, heeft elke kosten-batenanalyse een eigen opbouw. Daarbij
worden de beschikbare cijfers over effecten gecombineerd om een inschatting te maken van de baten. Dat
betekent ook dat er gewerkt is met het beschikbare materiaal zo goed en zo kwaad als kon en er in een aantal
gevallen aannames moesten worden gemaakt, bijvoorbeeld over de vergelijkbaarheid van de twee groepen
bedrijven bij Gezond Transport of de ratio tussen klachten en verzuim bij Arbouw. Ten slotte betreffen de
kosten-batenanalyses – conform de opzet van het onderzoek – case studies. Dat wil zeggen dat rekening moet
worden gehouden met de specifieke contexten van de cases. Dit alles betekent dat terughoudendheid
betracht moet worden bij het vergelijken van de drie casussen onderling en voorzichtigheid geboden is om te
algemene conclusies aan de uitkomsten te verbinden.
Tegenover deze kanttekeningen staat dat in de analyses enkel de baten in termen van reductie van verzuim en
in het geval van Gezond Transport ook de reductie van de WIA instroom, zijn meegenomen, terwijl wel alle
kosten zijn opgenomen. Andere factoren zoals gezondheid, de tevredenheid en het inkomen van werknemers
en productiviteit zijn niet kwantitatief meegenomen, omdat deze lastig of niet kwantificeerbaar zijn.
Bovendien zijn bij Arbouw en Stigas slechts de baten van een beperkt aantal interventies in beeld gebracht.
Ook bij Gezond Transport is niet het gehele effect van de preventieve aanpak meegenomen, aangezien
bedrijven uit de controlegroep (niet aangesloten voor preventie én verzuimbegeleiding) ook, weliswaar
waarschijnlijk in mindere mate, preventieve bedrijfsgezondheidszorg ontvingen. Het gaat dus naar
verwachting om een voorzichtige inschattingen van de toegevoegde waarde in financiële zin.
Gezien de positieve resultaten van de business cases en de conservatieve inschatting van de baten, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat sector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg toegevoegde waarde
kan opleveren in zowel kwalitatieve als financiële zin.
8.4

Randvoorwaarden voor het realiseren van een sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg

De sectorinitiatieven zijn elk ontstaan vanuit hun eigen context. Sommigen zoals Arbouw, Stigas en (de
voorlopers van) Gezond Transport bestaan al ettelijke jaren. Anderen zoals STAF en FCB zijn van recentere
datum. In de Horeca is strikt genomen geen sprake van een sectorinitiatief voor bedrijfsgezondheidszorg.
Organisaties binnen de sector hebben wel activiteiten ontwikkeld die gelieerd zijn aan gezond en veilig
werken, maar van een structurele sectorbrede aanpak van (preventieve) bedrijfsgezondheidszorg is geen
sprake. Om de randvoorwaarden voor het realiseren van een sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg te achterhalen, hebben we gekeken naar de aanleiding en omstandigheden
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waaronder de sectorinstellingen hun activiteiten of aanpak op het gebied van gezond en veilig werken hebben
ontwikkeld.
In de agrarische sector was de aanleiding voor het oprichten van de sectorinstelling het hoge aantal arbeidsongevallen. Daarnaast was er behoefte aan meer kennisontwikkeling over het omgaan met bestrijdingsmiddelen en wilden sociale partners arbodienstverlening voor de sector met relatief veel kleinschalige
bedrijven toegankelijk maken. Stigas werd bij de oprichting geattendeerd op de reeds bestaande
sectorinstelling Arbouw in de bouw als voorbeeld. Ook sociale partners in de transport en logistiek hadden
met de oprichting van de voorlopers van Gezond Transport de ambitie om gezondheid in de sector te
verbeteren door voor de kleine ondernemingen expertise en kennis te bundelen. Veranderingen in wet- en
regelgeving (loondoorbetaling bij ziekte, vrijgeven markt voor arbodienstverlening) vormden voor sociale
partners in deze sector aanleiding om arbodienstverlening voor de sector te bieden. FCB in de Jeugdzorg is
ontstaan na het stopzetten van de subsidie door het ministerie van VWS voor de Sectorfondsen Zorg en
Welzijn. Sociale partners in onder andere de jeugdzorg wilden met FCB de uitvoering van het Arboconvenant
en de daaruit ontstane activiteiten voortzetten. Ook Arbouw is ontstaan uit bestaande organisaties. Aanleiding
van de fusie van deze organisaties was de gedachte om de aanpak van arbeidsomstandigheden meer op één
lijn te brengen. Wat de oorspronkelijke aanleiding is geweest voor de oprichting van de voorlopers van Arbouw
is niet bekend. Wel geeft Arbouw aan dat de hoge organisatiegraad van zowel werkgevers als werknemers en
de overlegcultuur in de sector hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze organisaties. In de Horeca heeft
het Bedrijfschap Horeca en Catering op verzoek van het ministerie van SZW aandacht besteedt aan veilig
werken. Dit heeft echter niet geleid tot een structurele, sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg. Brancheorganisatie KHN geeft aan dat werkgevers en werknemers in de sector
onvoldoende op één lijn zitten voor wat betreft prioriteiten binnen de horeca om een gezamenlijke visie en
strategie te vormen over bedrijfsgezondheidszorg. STAF is ontstaan vanuit de goede ervaringen tijdens de
uitvoering van het Arboconvenant met een projectorganisatie voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verlagen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Belangrijke redenen voor het ontwikkelen van sector georganiseerde bedrijfsgezondheidszorg blijken dus een
hoog aantal arbeidsongevallen, kleinschaligheid van de bedrijven in de sector of branche, behoefte aan regie
en maatwerk voor sectorspecifieke problematiek, initiatieven zoals de Arboconvenanten vanuit de overheid en
het reeds bestaan van (paritaire) sectorinitiatieven. In alle gevallen worden nog steeds diensten en producten
(door)ontwikkeld welke zowel passen bij de hedendaagse uitdagingen van werkgevers en werknemers, als
binnen de sector en bij de maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, ontgroening, verhoging pensioenleeftijd,
etc.).
Om in een sectorsector- of branchegeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg te kunnen realiseren, blijken een
aantal voorwaarden van belang:






Allereerst is draagvlak voor het onderwerp van gezond en veilig onder sociale partners van belang. Sociale
partners moeten de meerwaarde van gezamenlijke activiteiten op het gebied van gezond en veilig werken
zien. De diensten van de organisatie moeten passen bij de vragen vanuit werkgevers en werknemers.
De structuur van de sector kan invloed hebben op de mate van draagvlak voor gezond en veilig werken.
Een sector waar bedrijven te maken hebben met een snelle doorstroom van personeel en veel flexibele
contracten, zoals de horeca, zou minder urgentie kunnen voelen bij het investeren in gezond en veilig
werken vanuit de werkgever. Men is immers minder geneigd te investeren in personeel dat op ieder
moment de organisatie en zelfs de sector kan verlaten.
In de bouw lijkt een hoge organisatiegraad van zowel werkgevers als werknemers en de overlegcultuur in
de sector te hebben bijgedragen aan het ontstaan van de sectoraanpak voor gezond en veilig werken.
Partijen binnen de sector hebben daardoor op meerdere fronten een gezamenlijk doel voor ogen. Dit
effent de weg om ook op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg afspraken te maken.
Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg, is dat er een (paritaire) partij binnen de sector bestaat bij wie de regie belegd is
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en welke als doel heeft gezondheid en veiligheid in de sector te stimuleren. Deze partij is degene die
partijen bij elkaar brengt, nieuwe activiteiten initieert, sector- en bedrijfsgezondheidszorg kennis
ontwikkelt en de financiën beheert. In het geval van STAF, is bijvoorbeeld de tijdelijke projectorganisatie,
die de regie had op de uitvoering van het Arboconvenant Uitzendbranche, omgezet in een structurele
organisatie gericht op gezond en veilig werken in de uitzendbranche.
Aanvullend op de regiefunctie is voor het realiseren van sector- of branchegeorganiseerde
bedrijfsgezondheidszorg structurele financiering nodig. Uit de casussen komt naar voren dat (een
belangrijk deel van) de financiering voortkomt uit cao-afdrachten en/of een bijdragen uit het opleiding- en
ontwikkelfonds. Door deze financiering is het mogelijk voor de organisatie om producten en diensten te
blijven ontwikkelen en aanbieden aan de bedrijven in de sector.
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Bijlage A Samenvatting Casussen
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Gezond Transport

Sector
Organisatie
Aansturing
Totale begroting
Aantal bedrijven
Aantal werknemers

Transport & Logistiek
Stichting tbv Veilig en Gezond Werken, 40-45 fte, opgericht in 2009 (met oorsprong in 1988)
Paritair bestuur
€ 5,75 mln
6.000 bedrijven met werknemers, dragen allen af aan SOOB oa tbv activiteiten Gezond Transport
130.000 werknemers, 4.000 zzp’ers

Aanpak

Verzuim & re-integratie

Preventie

Algemeen: Kenmerkend voor de aanpak van Gezond Transport is de sectorspecifieke kennis naast de brede kennis van bedrijfsgezondheidszorg. Dienstverlening wordt in samenspraak met bedrijven ontwikkeld, bv dmv
klankbordgroep of pilot. Ook werkt Gezond Transport met positieve beïnvloeding bijvoorbeeld door het uitreiken van prijzen en het etaleren van goede praktijken.

Producten en diensten

Gebruik (2013) en Bereik

Kennis- en adviescentrum
 Voorlichting & publicaties oa gericht op bewustwording
werknemers (oa. magazine TON, campagne DRIVE)
 Stimuleren innovatieve hulpmiddelen dmv uitreiken prijzen
 Duurzame inzetbaarheid
- advies DI bedrijfsadviseur (bedrijven en individuele werkn.)
- diverse inzetbaarheidschecks
- workshops DI
 Veilig en gezond werken
- werkplekonderzoek en -instructie
- branche RI&E en toetsing
- arbocatalogus & oplossingenboek
- diverse trainingen (oa fysieke bel., leefstijl, veiligh.bewustzijn)
 Onderzoek & analyse
- sector dashboard (Trendrapport)
- ontwikkeling instrumenten
Kennis- en adviescentrum
 Verzuimaanpak en schadelastbeperking
- Grip op verzuim: adviseur maakt analyse verzuim en pva bij
>5% verzuim
- Besparingscalculator (kosten verzuim)
- PMO’s
- workshops eigenrisicodragerschap ZW

Kennis- en adviescentrum
- magazine TON oplage van 140.000

 Duurzame inzetbaarheid
- bedrijfsbezoeken: 311 bedrijven
- adviestrajecten: 11 bedrijven
- healthchecks: 47 werknemers
 Veilig en gezond werken
- 47 onderzoeken
- 64% van 5000 bedrijven (500 met ondersteuning van GT)
- nb
- 1.258 deelnemers
 Onderzoek & analyse
nb
nvt
Kennis- en adviescentrum
 Verzuimaanpak en schadelastbeperking
- Grip op verzuim: 1 bedrijf
- besparingscalculator: 85 bedrijven
- PMO: 1.368 onderzoeken
- workshops ERD: nb

Verzuimbegeleiding en re-integratie (RCW)
Eigen landelijk netwerk van 14 casemanagers met sectorspecifieke
kennis en dienstverlening. Bedrijfsartsen worden extern
.400 bedrijven (23%)
ingehuurd en sectorspecifiek getraind.
met 25.000 werknemers (19%)
- arrangementen verzuimbegeleiding, incl. arbospreekuur
- schuldhulpverlening
- traumabegeleiding
e
- re-integratie 2 spoor (omscholing)

Toegankelijkheid

Financiering

In potentie zijn de producten van het
kennis- en adviescentrum voor de hele
sector toegankelijk. De diensten worden
gratis of tegen een voordelig tarief
aangeboden.

Bijdrage vanuit O&O fonds obv premieafdracht SOOB CAO 0,86% vd loonsom
(0,615% wg en 0,245% wn) en
inkomsten uit betaalde diensten
(keuringen, workshops, trainingen)
aangevuld met subsidies

Ook aan de sector verwante bedrijven die
niet afdragen kunnen tegen betaling
De bijdrage van SOOB is in totaal
gebruik maken van de diensten van
€ 3 mln. Dit is € 23 per werknemer.
Gezond Transport.
Inkomsten uit betaalde preventieZzp’ers vallen niet onder de CAO en
diensten en subsidies bedragen
behoren daarmee niet tot de doelgroep € 0,4mln.
van Gezond Transport.

idem

idem

In potentie is het RCW voor de hele sector
toegankelijk. Bedrijven betalen daarvoor
een vergoeding per werknemer:
- minimaal arrangement € 25,90 per
werknemer (tarief 2014)
- optimaal arrangement € 119 per
werknemer (tarief 2014)
Omscholing: bedrijven die aan SOOB
afdragen krijgen max. 50% vergoed.

Vergoeding per werknemer.
Deze inkomsten bedragen € 2,2 mln.
Dit is gemiddeld € 80 per werknemer
werkzaam bij een bedrijf dat gebruik
maakt van de verzuimbegeleiding.

Samenwerking met reguliere zorg
Gezond Transport heeft geen collectieve contracten met zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Wel biedt TLN een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea met een pakket dat sector specifiek is. De
verzekeraar betaalt daarbij mee aan preventieactiviteiten in de sector. Het betreft CCV trainingen (o.a. leefstijl, fysieke belasting) die punten opleveren voor de rijbewijsverlenging, werkplekonderzoeken en de medische
keuring ten behoeve van de rijbewijskeuring voor beroepschauffeurs. Zilveren Kruis Achmea heeft samen met het Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen (ICARA) en de Polikliniek Mens en Arbeid AMC
het Medisch Expertise Centrum Vervoer (MECV) opgericht om snel de juiste diagnose te kunnen stellen bij vervoersspecifieke klachten.

Sector
Organisatie
Aansturing
Totale begroting
Aantal bedrijven
Aantal werknemers (flex)

Stichting ArboFlexbranche (STAF)

Uitzendbranche
Stichting tbv Veilig en Gezond Werken, 3 werknemers, opgericht in 2007 (oorsprong 2003)
Paritair bestuur
nb
4.600 bedrijven dragen af aan Sociaal Fonds Uitzendbranche oa tbv activiteiten STAF
dagelijks 172.000 / jaarlijks 750.000
Aantal werknemers (vast) 40.000

Aanpak
Algemeen: STAF richt zich zowel op vaste medewerkers (werkzaam op de vestigingen) en flexwerkers. Middels de website biedt STAF informatie, actualiteiten en instrumenten over gezond en veilig werken. Ook werkt
STAF samen met UWV en uitzendbedrijven om de werkprocessen rond ziekteverzuim en re-integratie zodanig in te richten dat kort- en langdurend verzuim wordt teruggedrongen.

Producten en diensten

Gebruik en Bereik (2013)

Toegankelijkheid

717 unieke downloads
1073 vestigingen geregistreerd voor gebruik van RI&E via
internet
516 unieke downloads van medewerkersvragenlijst RI&E

Een groot deel van de producten is online beschikbaar
en voor iedereen gratis te downloaden, ook voor
derden buiten de branche.

 Arbocatalogus

1.377 bezoeken, 1.176 downloads

 Toolbox bedrijfsgezondheidsmanagement
oa. e-learning bedrijfshulpverlening (BHV)

nb

Specifieke producten zoals de online RI&E worden
alleen aan die uitzendbedrijven (4600) beschikbaar
gesteld die afdragen aan het Sociaal Fonds
Uitzendbranche.

nb

De verzuimcalculator is gratis online beschikbaar.

Ver
zuim

Preventie

Voor vaste medewerkers :
 RI&E

 Zicht op verzuim, incl. gratis advies hoe
verzuimaanpak te verbeteren (project 2012)
 Verzuimcalculator

Preventie

nb
Voor flexwerkers:
 Arbochecklists
 Voorlichting
- Brochure Arbeidsomstandigheden en
uitzendkrachten hoe is dat geregeld
- Handreiking voor ontwikkelen arbocatalogi
andere sectoren
- Hoe-veilig-werk-jij?-kaart

www.arboflexbranche.nl
20.008 bezoeken
in totaal 10.208 downloads
4.693 unieke downloads van pdf’s (meest populair:
Arbochecklist Alg.)

Verzuim & reintegratie

- game www.jouwwerkjouwveiligheid.nl

Financiering vanuit Sociaal Fonds
Uitzendbranche obv premie-afdracht
CAO: 0,2% van de loonsom door
werkgevers. Een deel van dit bedrag is
Een groot deel van de producten is online beschikbaar bestemd voor de activiteiten van STAF.
en voor iedereen gratis te downloaden, ook voor
STAF dient jaarlijks een jaarplan en
derden buiten de branche.
begroting voor projecten die zij willen
uitvoeren.
Financiële gegevens zijn niet beschikbaar
gesteld.

1.442 bezoeken

- Flex-test (www.veiligflexwerk.nl)
-

 Afspraken met UWV over verzuimbegeleiding
- werkproces kortdurend verzuim (arboconvenant)
- convenant Beter aan het werk; gericht op
langdurig verzuim

2.027 bezoeken

87% van de bedrijven is publiek verzekerd voor de
Ziektewet. Dit betreft 35% van de flexwerknemers. Met
het toenemende aantal uitzendbedrijven dat kiest voor
eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet neemt het
bereik van de afspraken met UWV af.

Financiering

Afspraken met UWV betreffen alle publiek verzekerde
uitzendbedrijven.

Samenwerking met reguliere zorg
STAF heeft geen afspraken met zorgverzekeraars. Wat de brancheorganisaties ABU en NBBU aanbieden aan mantels richting hun leden staat los van STAF.

Arbouw

Sector
Organisatie
Aansturing
Totale begroting
Aantal bedrijven
Aantal werknemers

Bouw
Stichting tbv Veilig en Gezond werken, 25 werknemers, 1986 opgericht (oorsprong begin ‘70)
Paritair bestuur
€ 12 a 13 mln
12.000 bedrijven dragen af aan O&O-fondsen oa tbv activiteiten Arbouw
132.750 werknemers

Aanpak

Verzuim &
re-integratie

Preventie

Algemeen: De aanpak van Arbouw kenmerkt zich door de focus op preventie, de continue ontwikkeling en verspreiding van kennis obv inzicht in ervaren gezondheidsrisico’s op sectorniveau en het creeren van
arbobewustzijn bij zowel werkgevers als werknemers. Het coördineren en organiseren van medische keuringen (cao-pakket Preventiezorg) vormt een belangrijke pijler in het werk van Arbouw: dit levert aan de ene kant
concrete adviezen op voor werknemers en werkwerkgevers en aan de andere kant inzicht in ervaren gezondheidsrisico’s en beginnende klachten voor de sector als geheel.

Producten en diensten

Gebruik (2012) en Bereik

Toegankelijkheid

 Kennis- en servicefunctie
- Instrumenten: oa RI&E’s, Productgroep Informatie Systeem
Arbouw (PISA), www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
- Voorlichtingsmateriaal: meer dan 100 folders en brochures,
websites, magazines, voorlichtingssessies en diverse campagnes
- 15 toolboxen (oa Duurzame Inzetbaarheid, Fysieke belasting)
- Arbo Infolijn
- Onderzoek
- Analyse op arbodata: onderzoek naar risico’s, ongevallen en
beroepsziekten voor verspreiden kennis onder bedrijven,
werknemers en bedrijfsartsen.

www.arbouw.nl
ingang werknemer 39.000 bezoeken
ingang werkgever 83.000 bezoeken
ingang arbodienst 28.000 bezoeken
productpagina’s 56.000 bezoeken
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl 35.000 keer bezocht
1.200 vragen beantwoord
nvt
nb

Financiering vanuit O&O-fondsen obv
Meeste online producten zijn voor
premie-afdracht werkgevers conform
iedereen gratis te downloaden en dus CAO.
ook voor derden buiten de branche
beschikbaar.
De totale begroting van Arbouw
bedraagt € 12 à 13 mln.
Daarvan is ongeveer € 5 mln voor de
kennis- en service functie van
Arbouw. Van dit laatste bedrag gaat
jaarlijks tussen de € 400.000 en
€ 500.000 naar onderzoek en
instrumentontwikkeling.

 Organisatie cao-pakket preventiezorg:
Arbouw coördineert en organiseert de medische keuringen:
uitnodigingen werknemers, betaling, toezien op kwaliteit en
afspraken met arbodiensten (over uitvoering keuringen, werkwijze,
tarieven, doorgeven van informatie, volgen bedrijfstakspecifieke
opleidingen ed). Arbouw werkt samen met 29 arbodiensten.
Keuringen:
- Periodiek ArbeidsGezondheidsk. Onderzoek
- Gericht Periodiek Onderzoek
- PAGO-bedrijfsrapport (tegen betaling à €150)
- Intredekeuring
- Arbeidsgezondheidsk. Onderzoek jongeren
- Arbospreekuur
- Vervolgconsult
- Leefstijlbegeleiding
- Werkdrukcoaching

35.770 werknemers (2013: 34.000) (20%
40.497 activiteiten

32.600 (elk jaar andere groep; helft reageert op uitnodiging)
589
235 bedrijven
1.568 (verplicht voor nieuw bouwplaatspersoneel)
421
1.276
4.034
nb
nb

Alle werknemers krijgen om de twee
of vier jaar een PAGO aangeboden. Zij
worden hiervoor actief uitgenodigd.
De intredekeuring is voor
bouwplaatspersoneel verplicht.

Financiering

€ 7 à 8 miljoen voor uitvoeren
cao-pakket Preventiezorg.
De gemiddelde bijdrage aan Arbouw
per werknemer € 63,-.

Aan het CAO-pakket preventiezorg
zijn voor werknemers van bedrijven
die conform CAO afdragen en de
bedrijven geen (aanvullende) kosten
verbonden. Ook het arbospreekuur is
vrij toegankelijk.

Sociale partners beschouwen de aanpak van verzuim en re-integratie als een zaak van de individuele werkgever.

Samenwerking met reguliere zorg
Overleg met zorgverzekeraars. Het doel is de vergoedingen van de verzekeraars te laten aansluiten bij de adviezen die door bedrijfsartsen in het kader van uitvoering van het CAO-pakket preventiezorg worden gegeven.
Ook komt de ontdubbeling van kosten ter sprake. Verwijzing naar relevante instanties zoals het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen

Sector
Organisatie
Aansturing
Begroting
Aantal bedrijven
Aantal werknemers

FCB

Jeugdzorg
Arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds, opgericht in 2005 (oorsprong 1990)
Paritair bestuur
€ 750.000 (voor drie branches)
85 organisaties dragen af aan FCB oa tbv veilig en gezond werken
30.000 werknemers

Aanpak

Verzuim &
re-integratie

Preventie

Algemeen: Gezond en veilig werken is een van de vier centrale thema’s van FCB. FCB is A&O-fonds van drie branches waaronder Jeugdzorg. Per thema (Leren en Ontwikkelen, Gezond en Veilig Werken, Sterker op
de Arbeidsmarkt, Arbeidsmarktinformatie) heeft FCB een expert (thema- adviseur) in dienst en ook voor elk van de branches heeft FCB een expert (branchemanager) in dienst. Daarnaast is er voor alle drie de
branches een werkveldadviseur die de instellingen binnen die branche adviseert op het brede spectrum en als vertegenwoordiger van FCB fungeert. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers fungeert als klankbord. De aanpak van FCB is gericht op het creëren van bewustzijn bij werkgevers en werknemers. De producten rondom gezond en veilig werken worden via de
website aangeboden.

Producten en diensten

Gebruik en Bereik

Toegankelijkheid

Financiering

- Risicomonitor voor risico-inventarisatie (incl. trainingen werkwijze)
- Arbocatalogus: informatie over hoe veiligheid, gezondheid en plezierige
werkomgeving; de website toont goede praktijkvoorbeelden
- Werkdrukspel
- Informatie over agressie en geweld oa. agressiespel, business case,
agressiewijzer, checklist agressie risico inschatting huisbezoek ARIH en
relevante bijeenkomsten
- Tools vitaliteit en inzetbaarheid
- Producten en diensten leren en ontwikkelen

Hoe groot het aantal organisaties is dat
gebruik maakt van de producten en
diensten ten aanzien van gezond en
veilig werken van FCB is niet bekend.

Meeste producten zijn voor organisaties
in de branche kosteloos te gebruiken.
Een aantal diensten worden tegen
kostprijs beschikbaar gesteld bv
workshops en (incompany-)trainingen.

Financiering obv premie-afdracht CAO
(0,083% vd loonsom).

- Verzuimmanagementsysteem voor registreren, beoordelen en managen
van verzuim

nb

Samenwerking met reguliere zorg
Geen

Totaalbudget voor thema gezond en
veilig werken (voor de drie branches met
in totaal circa 180.000 werknemers) is
€ 750.000.

idem

Stigas

Sector
Organisatie
Aansturing
Begroting
Aantal organisaties
Aantal werknemers

Agrarische en groene sectoren
Stichting tbv Gezond en Veilig Werken, ± 65 werknemers, opgericht in 1986
Paritair bestuur
€ 6,5 miljoen
20.000 bedrijven dragen af aan sociaal fonds Colland oa tbv activiteiten Stigas
120.000 – 140.000 werknemers

Aanpak
Algemeen: Stigas heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en inzetten van specifieke sectorkennis. Deze kennis vertaalt Stigas naar beleid (adviseert onder meer sociale partners) en naar dienstverlening. Een deel
van de adviseurs opereert voor een van de deelsectoren als ‘sectorspecialist’. Preventieadviseurs, bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs werken nauw samen en komen ook regelmatig bijeen, zodat kruisbestuiving
van kennis en afstemming over klantcontacten tussen de professionals kan plaatsvinden. Stigas stuurt als paritair orgaan de ingehuurde bedrijfsartsen aan.

Verzuim &
re-integratie

Preventie

Producten en diensten

Gebruik (2013) en Bereik

Kennisfunctie
 analyse op data uit de primaire processen (ondermeer verzuim,
preventief medisch onderzoek en de werkvermogensmonitor) voor
inzicht in gezondheid en het verzuim op sectorniveau. Stigas past
dienstverlening daar op aan.
 voorlichting:
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- communicatie via vakbladen
- website Stigas en agroarbo.nl

150 bijeenkomsten, 10.000 aanwezigen
oplages van 70.000
40.000 bezoeken

Preventiezorg
- Bedrijfsbezoek preventieadviseur ivm RIE
- Preventief Medisch Onderzoek
- Preventiespreekuur
- Werkplekonderzoek
- Advisering machineveiligheid
- Veiligheidscheck
- Tekenspreekuur
- WerkInBalans
- Vitaliteitscan
- Zelfstandigenpakket

800 bedrijven
350 onderzoeken
150 spreekuren
350 onderzoeken
nb
nb
nb
nb
nb
2.500 zelfstandigen

Verzuimbegeleiding en re-integratie
- regie op verzuimbegeleiding en re-integratie
- aansturing re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen
- integrale samenwerking tussen preventieadviseur, reintegratieadviseur en bedrijfsarts
- Verzuim onder de Duim (adviseur van Stigas analyseert
aard/oorzaken verzuim en stelt verbeterplan op)
- werplekonderzoek
- workshops verzuimmanagement en het voeren verzuimgesprekken

9.000 bedrijven (45%)
met 40.000 werknemers (31%)

Toegankelijkheid

Financiering

De diensten aan bedrijven worden –
afgezien van gesubsidieerde acties – veelal
geheel of voor een deel in rekening
gebracht bij de bedrijven. Enkele diensten
zoals de risico-inventarisatie en het PMO
worden tegen een gereduceerd tarief
aangeboden om de drempel voor bedrijven
zo laag mogelijk te houden. Het
preventiespreekuur is gratis voor
werknemers van bij Stigas aangesloten
bedrijven. Het werkplekonderzoek is veelal
gratis voor bedrijven die een
verzuimverzekering van SAZAS hebben
(9.000 bedrijven).

Het budget van Stigas bedraagt € 6,5
miljoen. De bijdrage van het O&O-fonds
Colland en de inkomsten uit verzuimbegeleiding zijn de belangrijkste
inkomstenbronnen. Hoe deze
inkomstenbronnen zich tot elkaar
verhouden is voor het onderzoek niet
beschikbaar gesteld.

Voor zelfstandigen is er een toegesneden
pakket aan producten en diensten tegen
een jaarlijkse vergoeding.

De afdracht door werkgevers aan Colland
ten behoeve van het verbeteren van
arbeidsomstandigheden bedraagt 0,09 %
van de loonsom.

Tegen vergoeding per werknemer
beschikbaar voor de bedrijven in de
agrarische en groene sectoren.

400 bedrijfsbezoeken
1.000 ziekmeldingen begeleid

Samenwerking met reguliere zorg
e

Stigas werkt samen met kennisinstituten en zorginstellingen zoals het Gelre Ziekenhuis (tekenspreekuur), het Radboud Ziekenhuis, het Integraal Kankercentrum Amsterdam (inzet van 2 lijns specialisme) en
e
dermatologen (2 lijns specialisme) en ook RIVM (bijvoorbeeld rond Q-koorts, ziekte van Lyme, MRSA), Wageningen Universiteit en de Erasmus Universiteit. Doel is om de aldus opgedane kennis te vertalen naar de
werkvloer, maar omgekeerd ook behoefte aan onderzoek vanuit de praktijk aan te reiken (rol van kennismakelaar). Stigas zoekt ook samenwerking met zorgverzekeraars om tot nauwere samenwerking tussen
preventieve en curatieve zorg te komen. Tussen Stigas, Colland en Zilveren Kruis Achmea zijn al concrete afspraken gemaakt resulterend in de Colland Zorg verzekering. Vanuit de samenwerking worden zogenaamde
bedrijfszorgpakketten aangeboden.

KHN & Bedrijfschap Horeca en Catering

Sector
Organisatie
Aansturing
Begroting
Aantal bedrijven
Aantal werknemers

Horeca
KHN: Brancheorganisatie
Bedrijfschap: publiekrechtelijke organisatie
KHN: Vertegenwoording werkgevers
Bedrijfschap: paritair
nb
32.000 bedrijven met personeel (wv KHN 20.000 vertegenwoordigd)
285.000 werknemers (exclusief 30.000 zelfstandigen) (wv 200.000 werkzaam bij KHN aangesloten bedrijven)

Aanpak

Verzuim &
re-integratie

Preventie

Algemeen: In het kort is de rolopvatting van KHN: het de werkgevers makkelijk maken. Vanuit die taakopvatting besteedt KHN ook (beperkt) aandacht aan arbeidsomstandigheden en verzuim. Het doel van KHN
daarbij is het ontzorgen van werkgevers rond de financiële zaken en de wettelijke vereisten op dit gebied. Het Bedrijfschap Horeca en Catering fungeert als kennis- en innovatiecentrum van de horeca. Een belangrijke
taak is het verzamelen, ontwikkelen en delen van informatie over en met de sector om zodoende de kwaliteit van horecaondernemingen te verbeteren. Vanuit die rol heeft het Bedrijfschap ook aandacht besteedt
aan veilig werken in de horeca.

Producten en diensten

Gebruik en Bereik

Toegankelijkheid

 Arbocatalogus

nb

De Arbocatalogus is gratis online beschikbaar De leden van KHN dragen contributie af.
Voor de activiteiten van het Bedrijfschap
Regioadviseurs zijn toegankelijk voor
Horeca en Catering geldt een verplichte
aangesloten leden.
heffing. De reguliere heffing is opgebouwd
Het door het bedrijfschap ontwikkelde
uit een basisheffing en een loonsomheffing.
materiaal is kosteloos beschikbaar voor alle
horeca en catering ondernemingen.

nb

De verzekeringen die KHN aanbiedt aan
werkgevers in combinatie met de korting op
de premie zijn toegankelijk voor de
aangesloten KHN leden.

 Regioadviseurs
 Bewustwordingscampagne Bedrijfschap Horeca en Catering
- voorlichtingsvideo’s, best practices en allerhande tips
- Verzuimkostentool
- campagne ‘Sjaak in de horeca’
- Mantelovereenkomsten verzuimverzekeringen
Een verzuimverzekering omvat specialistische sectorkennis, één
aanspreekpunt, 5% ledenkorting op de premie en ondersteuning
bij poortwachterverplichting. Bij de inhoudelijke afspraken is met
name gekeken naar de wensen van kleine ondernemingen die
vaak zelf geen ondersteunende P&O afdeling hebben. De
arbodiensten die door de verzekeringen worden ingezet bieden
op maat advies voor de horeca specifiek. Ze zijn minder goed
ingericht op flexibele werknemers.

Financiering

Voor de verzuimverzekeringen betalen
bedrijven een vergoeding aan de
verzekeraar.

Samenwerking met reguliere zorg
KHN heeft afspraken met zorgverzekeraars gemaakt om korting op de premies te kunnen bieden aan de werknemers. Deze verzekeringen worden via de werkgevers aan de werknemers aangeboden. Er zijn geen
afspraken gemaakt over de inhoud van de pakketten.

Bijlage B Afkortingen
ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

arih

agressie risico inschatting huisbezoek

avv

algemeen verbindend verklaard

BG Bouw

BedrijfsGezondheid Bouw

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CCV

ContactCommisse Vakbekwaamheid

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

EIB

Economisch Instituut voor de Bouw

FCB

Fonds Collectieve Belangen

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

FUWA Wegvervoer

Functiewaardering Wegvervoer

GPO

Gericht periodiek onderzoek

ICARA

Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen

IKA Ned

Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

MECV

Medisch Expertise Centrum Vervoer

Ministerie van SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NBBU

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

NCvB

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

NEA

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

O&A-fonds

Ontwikkelings- en Arbeidsmarktfonds

O&O-fonds

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

PAGO

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

PMO

Periodiek/Preventief Medisch Onderzoek

RCW

Re-integratie Centrum Wegvervoer

RI&E

RisicoInventarisatie en -Evaluatie

SER

Sociaal-Economische Raad

SOOB

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer

STAF

Stichting Arbo Flexbranche

Star

Stichting van de arbeid

Stigas

Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren

TLN

Transport en Logistiek Nederland

UTA-personeel

uitvoerend, technisch en administratief personeel

VTL

Vakopleiding Transport & Logistiek

wet BeZaVa

wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

WPI

Werkplekinstructie

WPO

Werkplekonderzoek

zzp

zelfstandige zonder personeel

