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Summary
Absence-rates in small scale and large scale Dutch companies are
investigated, using regtession analysis on data concerning almost
140 000 companies, administrated in the common insurance sys-
tem (c¡r<). For small companies absense-rates due to sickness
increase with the scale of the compâny. This effect is more pro-
nounced for sickness-leave of short duration. Decrease of the
absence-rate for very large companies, according to the inverse
U-shaped theory, was not established. This is probably due to the
fact that those companies commonly prefer not to participate in
the insurance system and bear their own risk when they have a
low absence rate. The results ofthe research are valid indepen-
dent ofthe type ofindustry. I

lnleiding en probleemstelling
In het bedrijfsleven heerst veelal de gedachte dat ziekte-
verzuim meer een probleem is voor grote bedrijven.* Klei-
ne bedrijven zouden een laag ziekteverzuim hebben
omdat het contact tussen werkgever en werknemer veel
directer is. Daarnaast leidt de kleinschaligheid van de
produktie ertoe dat het persoonlijke resultaat van de
arbeid in kleine bedrijven meer zichtbaæ is. Dit zou lei-
den tot een grotere motivatie en een hogere arbeidsvreug-
de met als resultaat een lager ziekteverzuim dan in
gelijksoortige bedrijven vân een grotere omvang.
In deze visie heeft de werknemer in een klein bedrijf eer-
der het idee dat hij niet gemist kan worden. De werkne-
mer voelt zich meer betrokken bij de bedrijfsvoering en
zal daardoor minder verzuimen. Bij ziekte is er eveneens
een directer contact met de werkgever zodat de zieke
meer ervaart dat hij gemist wordt.
Het gevoel van onmisbaarheid dat men in een klein
bedrijfheeft, kan echter ook nadelig voor het ziektever-
zuim zijn. Als werknemers door hun sterke motivatie ziek
blijven doorwerken en daarna toch uitvallen, is de kans
op langdurig verzuim groter. Ook kan in een klein bedrijf
de druk om weer aan de slag te gaan tijdens ziekte groter
zijn zodat de kans op hernieuwde uitval groter is.
In grotere bedrijven kan het ziekteverzuim meer stelsel-
matig en structureel aangepakt worden. Dure investerin-
gen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren zullen
eerder terugverdiend worden wanneer een groter aantal
werknemers er gebruik van kan maken. Ook wordt het
ziekteverzuim in een groot bedrijfeerder als probleem
erkend. In kleine bedrijven heerst vaak de gedachte dat
de werkgever daar zelfniet veel aan kan doen.
Gezien het bovenstaande is het niet vreemd dat sommige
theorieën uitgaan van een omgekeerd U-vormig verband.
Bij kleine bedrijven stijgt het verzuim bij toenemende
bedrijfsomvang, daarna treedt een stabilisatie op. Vanaf

1 De auteur is werkzaam bij Afd. statistiek en onderzoek van
het cer en heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven.
*. Zíe bíjv. M. Brandes en J. Slooten, Eualuatie brochure ziehte-
uerzuimpreuentie bij midden- en hleinbedrijf, c¡x cahier statis-
tiek en onderzoek nr. 92-08, blz. 19 e.v.
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een zekere bedrijfsomvang begint het ziekteverzuim dan
weer te dalen.
Het verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim
staat dus niet a priori vast. Recent Nederlands onderzoek
naar het verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim
is ons niet bekend. In dit onderzoek wordt het verband op
basis van administratieve gegevens geanalyseerd.
In dit onderzoek proberen we de volgende vragen te
beantwoorden:
1. Is er een significant verband tussen bedrijfsomvang en
ziekteverzuim?
2. Wat is de functionele vorm van dit verband?
3. Zijn er verschillen tussen de bedrijfstakken?
De gebruikte gegevens bij dit onderzoek zijn de verzuim-
cijfers van omsÌagleden die bij een cex-bedrijfsvereniging
aangesloten zijn. Het gaat hierbij om de ziekteverzuimge-
gevens van alle in 1991 beëindigde gevallen.
Allereerst zullen we ingaan op de gegevens die bij het
onderzoek gebruikt zijn. Tevens zal enig statistisch mate-
riaal gepresenteerd worden waaruit moet blijken of er een
verschil bestaat tussen het ziekteverzuim bij kleine en
grote bedrijven. Dan wordt aan de hand van regressie-
analyses bekeken of er een significant verband tussen
ziekteverzuim en bedrijfsomvang bestaat. Tot slot volgen
enige conclusies en beleidsaanbevelingen.

De gebruikte gegevens
Zoals reeds vermeld is, wordt in dit onderzoek gebruik
gemaakt van gegevens van in 1991 beëindigde gevallen.
Door de verzuimgegevens van alle gevallen van een werk-
gever op te tellen ontstaat per werkgever een ziektever-
zuimcijfer. Daarnaast zijn additionele gegevens gebruikt
om de omvang van de werkgever vast te stellen.
Verschillende frlialen van dezelfde werkgever zijn apart in
de analyse meegenomen. Bedrijfsonderdelen die tot het-
zelfde filiaal behoren zijn geaggregeerd. Als verzuimmaat
is het verzuimpercentage van de werkgever gehanteerd.
Het verzuimpercentage ontstaat door het aantal uitke-
ringsdagen van gevallen die in 1991 beëindigd zijn op te
tellen en te delen door het totaal aantal verzekerde dagen
van alle personeelsleden van de desbetreffende werkge-
ver. Weliswaar worden op deze wijze de uitkeringsdagen

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 7 119941 n¡ 2



7

6

5

4

3

2

1

o

Figuur 1. Verzuimpercentage naar bedrijfsomvang
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van gevallen die in 1991 aanvangen maar nog niet in
1991 eindigen niet meegenomen. Daar staat echter tegen-
over dat van de gevallen die in 1990 aanvangen en doorlo-
pen naar 1991 de uitkeringsdagen wel meegeteld worden.
Theoretisch vallen'kop' en'staart' tegen elkaar weg.
De bedrijfsomvang is bepaald door het aantal dagen waar-
over loon betaald is (en dus sociale premies betaald moe-
ten worden) te delen door 261. Dit laatste getal is het aan-
tal loondagen van een voltijdwerknemer in een jaar. Een
deeltijdwerknemer die drie van de vijf dagen werkt heeft
drie loondagen per week. Bij een deeltijdwerknemer die
vijf dagen in de week een halve dag werkt, worden vijf
loondagen geteld. Hierdoor ontstaat dus een lichte over-
schatting van de bedrijfsomvang. We vergeÌijken in dit
onderzoek echter per bedrijfstak de onderlinge verzuim-
percentages. Wanneer het fenomeen dat werknemers
geen hele dagen werken in alle bedrijven binnen de
bedrijfstak in gelijke mate voorkomt, dan heeft dit voor de
analyse geen enkel effect.
AIle bij het c¿x aangesloten werkgevers, in totaal bijna
140 000, zijn in de analyse meegenomen. Van alle bedrij-
ven heeft 98,07o minder dan 100 werknemers in dienst. In
figuur 1 is het verzuimpercentage van deze groep bedrij-
ven uitgezet als functie van de bedrijfsomvang. Dit is
gebeurd voor het kort-, lang- en totaal verzuim. De
scheidslijn tussen kortdurend en langdurend verzuim ligt
bij 6 weken. Bij het langlopende verzuim behoort ook het
verzuim van de langlopende gevallen over de eerste
weken.
Uit de afbeelding blijkt dat voor de onderzochte populatie
het ziekteverzuim van kleine bedrijven lager ligt dan van
grote. Ook treedt er een zekere stagrratie op. Vanafonge-
veer 20 werknemers is de stijging van het verzuimpercen-
tage minder dan ervoor. Een mogelijke verklaring hier-
voor zou kunnen zijn dat een bedrijfvanafeen dergelijke
bedrijfsomvang zich op gaat delen in afdelingen met als
gevolg dat er een beter zicht op het verzuim is. Het posi-
tieve effect doet zich voornamelijk voor bij het kortdurend
verzuim.
Uit bovenstaande constatering zou de conclusie getrokken
kunnen worden dat verzuimaanpak in de grotere bedrij-
ven tot meer resultaat zal leiden dan in kleine, mits de
factoren die het verschil yeroorzaken opgespoord en be-
streden kunnen worden.
Bedrijven met minder dan 5 werknemers hebben een risi-
co van gemiddeld 4,54 terwijl voor bedrijven met een per-
soneelsbestand tussen 95 en 100 werknemers het ver-
zuimpercentage gemiddeld 5,17 bedraagt. Voor de catego-
rie tussen 75 en 80 werknemers is het gemiddelde ver-
zuim het grootst, namelijk 5,91.
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Gemiddeld komt ruim 43Va van het totale verzuim voor
rekening van gevallen die korter dan 6 weken duren. Uit
de afbeelding blijkt dat het stijgende verloop van het ziek-
teverzuim bij toenemende bedijfsomvang zich meer bij het
kortlopend verzuim manifesteert.

Het verband tussen bedrijfsomvang en ziektever-
zuim
Hiervoor is geconstateerd dat het verzuim bij kleine
bedrijven lager ligt dan bij grote. Dit hoeft op zich nog
geen positief verband tussen bedrijfsomvang en ziektever-
zuim te impliceren. Het zou immers zo kunnen zijn dat in
bedrijfstakken met een laag ziekteverzuim relatiefveel
kleine bedrijven voorkomen. Figuur 1 zou in dat geval ten
onrechte de suggestie kunnen wekken van een positief
verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim.
Om met dit effect rekening te houden worden een aantal
regressie-analyses uitgevoerd om te zien ofer een ver-
band tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim bestaat, en
zo ja, welk verband. Dit verband wordt per bedrijfsvereni-
ging onderzocht.
Om het verband tussen ziekteverzuim en bedrijfsomvang
te meten, maken we gebruik van regressie-analyse. We
kunnen een lineair regressiemodel als volgt weergeven:
yi=cx+Þx,+e, (1)

er - (o,o2)

yi = verzuimpercentage werkgever i
x; = omvang werkgever i
0,9 = te schatten parameters
ei = storingsterm
o2 = variantie storingsterm

Voor iedere werkgever veronderstellen we in dit model
dat het verzuimpercentage naast een autonoom deel (cr,)

afhangt van de omvang van de werkgever. Indien de para-
meter p groot genoeg is (injargon: significant van nul ver-
schilt) is er een verband tussen bedrijfsomvang en ziekte-
verzuim.
Op 4 kunnen we allerlei transformaties toepassen als we
denken dat het verband niet lineair verloopt. In dit onder-
zoek zíjn naast de ongetransformeerde reeks, een logarit-
mische en een kwadratische specificatie uitgeprobeerd.
Overigens kan het model na transformatie nog steeds met
dezelfde methode geschat worden.
In het klassieke lineaire model wordt verondersteld dat
iedere waarneming (in dit geval iedere werkgever) dezelf-
de gemiddelde afwijking van het theoretische model heeft.

Figuur 2, Scatterdiagram bedrijfsomvang en variantie
verzuimpercentage
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In andere woorden de variantie van de storingsterm er is
voor alle waarnemingen gelijk aan een constante o'. Het
ìs echter waarschijnlijk dat deze veronderstelling van
homoscedastische storingen voor het geschatte model niet
op hoeft te gaan maar dat er sprake is van heteroscedasti-
citeit. Dit betekent dat in de modellering rekening gehou-
den moet worden met het feit dat bij kleine bedrijven het
verzuim aan veel meer fluctuaties onderhevig is dan bij
grote bedrijven. De te verwachten afwijkingen van het
door het model geschatte verzuim zal dan ook groter zijn.
'We zien dit reeds wanneer we de gemiddelde bedrijfsom-
vang in een grafiek uitzetten tegen de variantie van het
verzuimpercentage, zoals in figrrur 2 gebeurd is. Bedrijfs-
verenigingen met een grote gemiddelde bedrijfsomvang
kennen een lage variantie van het verzuimpercentage.

In plaats van het klassieke lineaire model (1) schatten we
daarom:
yi=cx+px'+e' (2)

e, - (0,o2')

yi = verzuimpercentage werkgever i
x¡ = omvâng werkgever i
d,Þ = te schatten parameters
ei = storingsterm
02; = variantie storingsterm voor werkgever i

De variantie hoeft in deze specificatie niet meer voor iede-
re waarneming gelijk te zijn. Voor het modelleren van
deze heteroscedasticiteit kunnen weer verschillende spe-
cificaties gebruikt worden. Wij gaan hier uit van multipli-
catieve heteroscedasticiteit. Het is hierbij mogelijk de

variantie afte laten hangen van bepaalde variabelen. In
ons geval zal dit bedrijfsomvang zijn. Hoe kleiner de

bedrijfsomvang des te groter de variantie. Dit houdt in
dat de variantie van het ziekteverzuim van een werkgever
evenredig is met de reciproke van zijn bedrijfsomvang.
Ook hier kunnen we weer allerlei transformaties toepas-
sen,
De verschillende specificaties zijn geschat met de methode
van maximale aannemelijkheid. De beste resultaten
(grootste aannemelijkheid) worden verkregen wanneer
het verzuimpercentage loglineair afhangt van de bedrijfs-
omvang en de variantie lineair afhangt van de reciproke
van de bedrijfsomvang. Dat de loglineaire specificatie als
beste uit de bus komt wordt veroorzaakt door het feit dat
het verzuimpercentage niet door blijft stijgen bij een toe-
nemende bedrijfsomvang maar vanaf een zeker moment
afvlakt. Door de logaritmische speciflcatie is het theoreti-
sche verschil in verzuimpercentage van een werkgever
met 10 en met 100 werknemers gelijk aan het verschil
tussen een bedrijf met 100 en 10 000 werknemers.

Het volgende model is dus per bedrijfsvereniging geschat:
y1 =ct+BInx¡+et

er - (0,o',)

o2i = êxP (c, + "c" / x;)

(3)

yi = verzuimpercentage werkgever i
xi = omvâng werkgever i
a,þ,'cr,r, = te schatten Parameters
ei = storingsterm
o2i = variantie storingsterm voor werkgever i

In tabel 1 zijn de schattingsresultaten met dit model
weergegeven voor de dertien bedrijfsverenigingen die bij
het cex aangesloten zijn. Een lijst met verklaring van de
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nummers van de bedrijfsverenigingen is in een bijlage
weergegeven. Bij de Bedrijfsvereniging voor Overheids-
diensten (sv24) is de risicogroep wsw buiten beschouwing
gelaten. De wsw-bedrijven verschillen qua bedrijfsomvang
en verzuimpatroon dermate van de werkgevers van de
risicogroep overige verzekerden dat de resultaten moeilijk
te interpreteren waren. Voor beide risicogroepen is daar-
om een apart model geschat. Voor de risicogroep wsw kon
numeriek geen oplossing gevonden worden (waarschijn-
lijk is het kleine aantal waarnemingen hiervan de oor-
zaak), zodat hiervoor geen resultaten gepresenteerd kun-
nen worden.
De coëfflciënten corresponderen met de parameters van
(3). Onder de coëfficiënten zijn t-waarden vermeld. Deze
geven de hardheid van een verband aan. Een t-waarde die
absoluut gezien groter dan 2 is, wil zeggen dat de bijbeho-
rende coëfflciënt significant van nul verschilt.

Uit tabel 1 blijkt dat er een positiefverband is tussen
bedrijfsomvang en ziekteverzuim. Alleen voor de BV Koop-
vaardij (¡v20) en de nv Overheid is dit effect niet
significant.
Voor het niet-significante verband van de nv Koopvaardij
zou de volgende verklaring gegeven kunnen worden. Het
verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim komt
voornamelijk tot uitdrukking in het kortdurende verzuim.

Tabel l. Schattingsresultaten verzuimpercentage alle
gevallen
lcoëfficiënten met tussen haken t-waarden)

BVO2

T2T1

3,7r
(3.3)

0,63
(2,6)

t0,77
(7,r)

3,71
(8,1)

BV04 5,67
(22,s)

0,85
(8,4)

31,00
(31,7)

r,72
(29,3)

BVo8 4,06
Qo.7')

0,76
(10,1)

l-8,69
(32,3)

qo,

(s5,4)

BVlO 5,62
(]2.2)

0,59
(5,4)

2I,33
(24,6)

L,78
(t5,2)

BVl1 4,92
(56,3)

0,71
(18,7)

30,01
(84,4)

t,70
(77,2)

BV19 3,15
(r5,2)

0,98
(10,7)

32,59
(28,9)

1,16
QI,O)

BV20 3,85
(4,1)

0,29
(0,9)

13,39
(9,3)

5,97
(20,7)

BV2t 4,01
(24,4)

0,71
(11,7)

22,O0
(47,3)

2,23
(4e,4)

BV22 4,74
(41,9)

0,69
(10,4)

44,39
(57,7)

t,32
(54,3)

BV24 3,51
(ex. WSW) (21,3)

0,10
(1,9)

18,4
(45,3)

3,03
(61,9)

BV25 ð'J,

rc1,7)
0,59

(27,6)
20,2

(114,6)
t,87

(r22,0)

BV26 3,97
(18,8)

1,10
(r3,7)

46,63
(34,1)

1,10
(22,t)

BV27 5,49
Q5.2)

0,71
(10,1)

33,43
(39,7)

r,92
(35,8)
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De ziektedagen aan boord van een schip komen echter
niet voor rekening van de ziektewet. Pas wanneer aan wal
gegaan wordt, is er sprake van ziekteverzuim. Dan kan
ook eerst gecontroÌeerd worden. Dit betekent dus dat het
overgrote deel van de kortlopende gevallen buiten de ana-
lyse blijft. In het volgende hoofdstuk zullen we per
bedrijfsvereniging de invloed van bedrijfsomvang op kort-
en langdurend verzuim verder onderzoeken.
Het verband is het grootst voor de Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door het wat hogere verzuim bij de uitzendbedrijven, die
gemiddeld meer werknemers in dienst hebben dan de ove-
rige bedrijven in deze bedrijfsvereniging.
Het verband is ook sterk voor de sv Habivi (nv19) en Hout
(sv4).
Daarnaast blijkt er duidelijk sprake te zijn van heteroge-
niteit in het verzuim van bedrijven binnen een bedrijfs-
vereniging. De parameters 11 en t, zijn zeer significant.
Omdat de coëfficiënt t2 alle groter dan nul zijn, neemt de
variantie inderdaad voor alle bedrijfsverenigingen af bij
toenemende bedrijfsomvang.
De t-waarden zijn het grootst bij bedrijfsverenigingen met
de meeste werkgevers. Dit is ook logisch. Hoe meer waar-
nemingen er zijn des te betrouwbaarder kan een parame-
ter geschat worden. De Bedrijfsverenig'ing voor de Banken

Tabel 2. Schatfingsresultaten gevallen korter dan 6
weken
lcoäfficiënten met tussên haken t-waarden)

1,56
(4,7)

0,25
(3,3)

7,26
(7,t)

2,48
(5,4)

1,95
(11,7)

Tabel 3. Schattingsresultaten gevallen langer dan 6
weken
(coëfficiënten met tussen haken t-waardenl

rl f2

2,26
(2,5)

0,36
(1,9)

6,54
(7,1)

4,2r
(e,2)

3,16
(14,3)

0,48
(5,4)

23,27
(31,7)

1,84
(31,3)

2,68
(r4,2)

0,34
(4,e)

t5,29
ß2,3)

2,37
(37,7)

BVlO 3,66
(9,5)

0,14
(1,5)

11,89

Q4,6)
2,58

(22,t)

BV11 2,97
(37,8)

o,25
(7,6)

2t,48
(84,4)

t,97
(89,2)

BV19 2,t5
(11,6)

0,48
(5,6)

22,30
(28,9)

1.,42

(25,7)

3,40
(3,7)

0,21
(0,7)

13,58
(e,3)

5,34
(18,5)

2,77
(18,4)

0,34
(6,2)

t7,54
(47,3)

¿,ð I
(52,3)

BV22 3,45
(32,8)

0,33
(5,4)

37,46
(57,7)

1,36
(55,9)

BV24 2,47
(ex. WSW) (18,0)

-0,07
(-1,6)

13,33
(45,3)

2,87
(58,8)

BVO2 BV25 0,19
(e,7)

16,16
(114,6)

2,02
(t32,2)

2,33
(50,6)

BVo4 0,33
(4,9)

13,38
(31,7)

t,82
(31,0)

BV26 2,74
(14,9)

0,50
(7,4)

30,66
(34,1)

r,37
(27,7)

BVOS 1,48
(27,D

0,42
(19,3)

1,86
(32,3')

r,57
(25,0)

BV27 3,72
(19,9)

0,25
(4,2)

22,t5
ß9,7)

BV10 t,73
(r2,L)

0,50
(t4,4)

3,38
(24,6)

0,65
(5,6)

1. Schattingeprocedure convergeert niet; geen numerieke
oplossing gevonden.

2,24
(41,8)

(sv25) spant wat dit betreft de kroon. Bij deze bedrijfsver-
eniging zijn de meeste werkgevers aangesloten.

Het onderscheid tussen kort- en langdurend ver-
zu¡m
Uit figrrur 1 kon reeds afgeleid worden dat het verband
met bedrijfsomvang voor kort- en langdurend verzuim
waarschijnlijk niet hetzelfde is. Hier zljn de resultaten
van regtessies weergegeven waarbij de afhankelijke
variabele het verzuimpercentage is van gevallen die kor-
ter (tabel 2) respectievelijk langer (tabel 3) dan 6 weken
duren.
Ook wanneer kort- en langdurend verzuim afzonderlijk
bekeken worden, leidt een logaritmische specificatie weer
tot de beste resultaten.
In beide tabellen zijn de constanten cx zoals verwacht wat
kleiner, omdat het verzuim opgesplitst is in een deel kort-
durend en een deel langdurend verzuim. Verder is de
variantie van het kortdurende verzuim kleiner dan van
het langdurende verzuim. Dit is eveneens logisch en valt
af te leiden uit de waarden voor de parameter t, die in
tabel2 kleiner zijn dan voor de overeenkomstige bedrijfs-
vereniging in tabel 3.
De schattingsprocedure van het verzuimpercentage van
kortlopende gevallen van de sv20 (sv Koopvaardij) leidde
niet tot een numerieke oplossing. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaaktdoorhetk]eineaantalwerkgeversenhet>

BV11 1,97
(69,5)

0,44
(3õ,3)

3,78
(84,4)

1,34
(60,5)

BV19 1,03
(15,6)

0,52
(17,3)

12,46
(28,9)

0,85
(15,4)

BV20

BV2t t,24
(26,5)

0,37
(2L,2)

t,92
(47,3)

2,05
(45,3)

BV22 t,28
(44,7)

0,36
Qt,8)

2,77
(57,7)

t,37
(56,1)

BV24 1,04
(ex. WSW) (18,3)

0,18
(e,õ)

2,02
(45,3)

3,42
(70,0)

BV25 1,05
(78,1)

0,39
(65,2)

1,89
(114,6)

1,35
(88,5)

BV26 t,27
(18,7)

0,59
(22,L)

5,53
ß4,t)

0,85
( 17,1)

BV27 t,74
Q5,6)

0,47
(20,5)

4,45
ß9,7)

1,13
(21,0)
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geringe aantal kortlopende gevallen binnen deze bedrijfs-
vereniging.
Zoals uit tabel 2 bìijkt, is het verband tussen bedrijfsom-
vang en verzuimpercentage voor alle bedrijfsverenigingen
positief en sigrrificant. De t-waarden zijn in de meeste
gevallen groter dan in geval de verklarende variabele het
totale verzuim is (zie vorige hoofdstuk).
Uit de resultaten van tabel 3 valt af te lelzen dat het effect
van bedrijfsomvang op het langdurend verzuim zwakker
is dan op het totale verzuim. De coêfficiënten B zijn klei-
ner dan die in tabel 1. Voor de bedrijfsverenigingen Zuivel
(sv2), Metaalindustrie (nv10), Koopvaardij (sv20) en
Overheid (sv24) is het verband zelfs niet significant. De
verschillen in verzuim tussen kleine en grote werkgevers
blijken dus voornamelijk bij het kortdurend verzuim te
liggen.
Samengevat kunnen we zeggen dat de relatie tussen
bedrijfsomvang en ziekterisico zowel voor kort als lang
verzuim positiefis. Voor het kortdurende verzuim is het
verband echter aanzienlijk sterker.

Werkgevers met m¡nder dan lOO werknemers
Tot nu toe zijn steeds gegevens van alle omslagleden
gebruikt. In de onderzochte populatie moeten we echter
rekening houden met een vertekening die ontstaat omdat
grote bedrijven met een gunstig risico besluiten eigen-risi-
codrager te worden. In de gegevensverzameìing blijven

Tabel 4. Schattingsresultaten verzuimpercentage
werkgevers minder dan lOO welknemers
(coêffciënten met tussen haken t-waarden)

3,28
rc,7)

dan voornamelijk bedrijven met een hoog risico achter
zodat het verband tussen bedrijfsomvang en ziektever-
zuim onzuiver gemeten wordt. Ten onrechte zou dan
geconcludeerd kunnen worden dat er een positiefverband
tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim bestaat.
Voor de meeste bedrijfsverenigingen geldt dat een bedrijf
dat eigen-risicodrager wil worden over een bepaalde mini-
male loonsom of minimaal aantal werknemers moet
beschikken. Deze voorwaarde verschilt van bedrijfsvereni-
ging tot bedrijfsvereniging maar ligt (omgerekend) meest-
al in de orde van grootte van 100 of200 werknemers.
Daarom wordt in dit hoofdstuk per bedrijfsvereniging
dezelfde regressievergelijking geschat voor werkgevers
met minder dan 100 werknemers. De vorm van de
geschatte vergelijkingen is hierbij niet veranderd.
Tabel 4 bevat de resultaten van deze exercitie.
In vergelijking met tabel 1 ligt de constante term cr voor
de meeste bedrijfsverenigingen wat lager, omdat het ver-
zuim van werkgevers tot 100 werknemers lager ligt dan
voor alle werkgevers.
Het verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim
wordt voor de meeste bedrijfsverenigingen inderdaad gro-
ter, zoals blijkt uit een vergelijking tussen de B's van tabel
4 met die van tabel 1.

De bedrijfsverenigingen waarbij het verband aanzienlijk
sterker wordt, zijn de bedrijfsverenigingen Metaalindus-
trie (nv10), Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (nv26)
en Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (nv27).

Conclusies en beleidsaanbevel¡ngen
In dit onderzoek is het verband tussen bedrijfsomvang en
ziekteverzuim met behulp van gegevens uit de uitkerings-
administratie geanalyseerd. Het ziekteverzuim is hierbij
gekwantificeerd met behulp van het verzuimpercentage,
dat wil zegger' het quotiènt van uitkeringsdagen en verze-
kerde dagen. De bedrijfsomvang is benaderd door het aan-
tal verzekerde dagen van alle werknemers van de desbe-
treffende werkgever te delen door 261, het aantal verze-
kerde dagen van een voltijdswerknemer.
Uit een grafische analyse blijkt dat voor de bij het cex
aangesloten bedrijven het ziekteverzuim stijgt als de
bedrijfsomvang toeneemt. Dit beeld wordt bevestigd door
de regressie-analyses, waarbij rekening gehouden wordt
met de verschillen in verzuim tussen bedrijfstakken. Het
effect wordt dus niet veroorzaakt doordat in bedrijfstak-
ken met een laag ziekteverzuim relatiefveel kleine bedrij-
ven aanwezig zijn. Er is sprake van een significant posi-
tief verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim.
Het gevonden verband is niet lineair maar neemt af naar-
mate de bedrijfsomvang toeneemt. Een logaritmische spe-
cificatie leidt tot betere resultaten. Bij het uitvoeren van
de schatting van het verband is er tevens rekening mee
gehouden dat de fluctuaties in het verzuim bij kleine
werkgevers veel groter zijn dan bij grote werkgevers. De
resultaten zijn hiervoor gecorrigeerd.
Met behulp van de hier gebruikte gegevens wordt het in
sommige theorieën genoemde omgekeerde U-vormig ver-
band tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim in ieder
geval niet ontkracht. Wij hebben waarschijnlijk alleen het
eerste deel van de U kunnen waarnemen, omdat grote
bedrijven met een laag verzuim veelal ervoor kiezen
eigen-risicodrager te worden. In de gegevensverzameling
zitten daarentegen slechts omslagleden.
Een parabolisch (U-vormig) verband tussen bedrijfsom-
vang en ziekteverzuim is wel onderzocht maar leidde tot
mindere resultaten dan een logaritmisch verband. Wel-
licht dat met gegevens van eigen-risicodragers (deze
waren voor dit onderzoek niet beschikbaar) wel een omge-
keerd U-vormig verband gevonden zott z7jn.
Wanneer het verzuim uitgesplitst wordt in kort- en lang-
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BV02 3,85
(2,2)

0,58
(t,2)

15,18
(5,3)

BV04 5,63
(22,1)

0,87
(8,2)

31,48
(31,4)

L,70
(28,8)

BVOS 4,03
(18,8)

0,78
(8,8)

19,33
(31,7)

2,t7
ß4,2)

BV10 ö, 1ù
(6,e)

1,15
(7,7)

28,79
(20,5)

1,05
(8,7)

BV11 4,88
(54,0)

0,73
(18,1)

30,44
(83,7)

1,68
(75,8)

BV19 3,04
(13,8)

1,07
(10,2)

33,64
Q8,2)
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(20,0)

BV20 0,40
(0,e)

L4,35
(9,0)

5,80
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3,59
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BV21 4,01
e2,5)

0,7L
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22,66
(46,5)
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(47,9)

BV22 4,79
(41,3)

44,7L
(57,4)

t,32
(53,8)

0,65
(e,3)

BV24 3,09
(ex. WSW) (15,9)

0,38
(4,0)

19,15
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(59,6)

BV26 3,31
(62,2)

0,62
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20,80
(rr2,6)
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3,64
(15,5)

1,31
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48,5L
(32,6)

1,04
(20,6)

4,77
(le,1)

1,06
(11,4)

36,57
(37,3)

t,77
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lopend verzuim blijkt het verband met bedrijfsomvang het
sterkst voor het kortdurend verzuim. Met andere woor-
den, vooral het kortdurende verzuim ligt bij de kleine
bedrijven lager dan het langdurende verzuim.
De bovenstaande conclusies gelden ook voor de meeste
bedrijfsverenigingen afzonderlijk. Voor iedere bedrijfsver-
eniging, met uitzondering van de Bedrijfsverenigjng voor
de Koopvaardij, is het verband tussen bedrijfsomvang en
ziekteverzuim positief. De sterkste verbanden worden
gevonden voor de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
de Habivi en de Hout.
Het verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim is
sterker voor het kortdurende dan voor het langdurende
verzuim. Voor de bedrijfsverenigingen ZtiveI, Metaalin-
dustrie en Koopvaardij is er zelfs geen significant verband
tussen bedrijfsomvang en het ziekteverzuim na 6 weken.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat het verzuim van klei-
ne werkgevers lager ligt dan van grote werkgevers. Er is
echter niet ingegaan op de achterliggende factoren hier-
van. Het is waarschijnlijk dat deze factoren op het gebied
van sfeer en betrokkenheid van de werknemer bij het
bedrijf liggen. Een aanwijzing hiervoor is dat het verband
zich voornamelijk manifesteert bij het kortdurende ver-
zuim. Kortdurend verzuim hangt veelal samen met de
sfeer in het bedrijf. Wanneer dergelijke factoren in een
groot bedrijfaangepakt zouden kunnen worden, zou het
ziekteverzuim van grote bedrijven terug kunnen lopen.
Bij kleine bedrijven zal de effectiviteit van preventie-acti-
viteiten waarschijnlijk minder zijn omdat er minder winst
te behalen valt.
Het lagere ziekteverzuim bij kleine bedrijven doet zich
voornamelijk voor bij het kortdurend verzuim. In het
wetsvoorstel Terugdringin g Ziekteveruuim (rz) komen de
eerste twee ofzes weken van het ziekteverzuim voor reke-
ning van de werkgever. Voor de bedrijfsvereniging is in
deze periode geen rol weggelegd voor preventie en reinte-
gratie. Dit zal gedaan worden door de arbo-diensten.
Het hier gevonden resultaat heeft nog op een andere
manier praktische beleidsrelevantie. Bedrijven krijgen de
mogelijkheid het risico over de eerste twee of zes weken te
herverzekeren. Bij vaststelling van de premie kan in over-
weging genomen worden dat het risico bij kleine werkge-
vers lager ligt. Om verzekeren voor kleine werkgevers
toch aantrekkelijk te maken zal de premie voor hen lager
moeten liggen dan voor grote werkgevers. Bij een premie
die gebaseerd is op het eigen verzuimverleden van het
bedrijf zal aan deze voorwaarde automatisch voldaan zijn.
Wel kan de wetenschap dat het risico bij kleine werkge-
vers lager Ìigt, van pas komen bij het indelen in premie-
klassen van werkgevers die nog geen verzuimverleden
hebben.

Bijlage 1. Nummering bedrijfsverenigingen
02 Bedrijfsverenigingvoor de Zuivelindustrie
04 Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie

en Groothandel in Hout
08 GrafischeBedrijfsvereniging
10 Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de

Electrotechnische Industrie
11 Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid
19 Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante

Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij
20 Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij
21 Bedrijfsvereniging voor het Vervoer
22 Bedrijfsvereniging Hotel-, Restaurant-, Café-, Pen-

sion- en Aanverwante Bedrijven
24 Bedrijfsverenigingvoor Overheidsdiensten
25 Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswe-

zen, Groothandel en Vrije Beroepen
26 Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uen)
27 Nieuwelndustrièle Bedrijfsvereniging(Nrnv)
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Bijlage 2. Populatiekenmerken van de gebruikte
gegevens

Tabel 5- Statistische populatiekenmerken van de
gebruikte gegevens

aantal
bedrijven

gem. variantie
verzuiml verzuim

gem.
2omvang

129BVO2 6,36 55,8 38,8

5,2

5,653,0401rBVo8

4,6

3798 7,07 68,9

5,43

1455 7,40 33,2 36,8

BV11 28845 5,99 67,2

BV19 4,0

8,2283

6,8

4,54 63,0

5,29 103,2

7646 5,37 50,7

5,50 107,3 2,6

BV24 3,45 4t,5

BV25 56127 4,29 54,2

BV26 5,69 t Ð,1

BV27 5169 7t,7

1. verzuimpercentage - uitkeringsdagen / verzekerde dagen
x 100
2. bedrijfsomvang = aantal verzekerde dagen / 261

42

5,3

8,66,85

25


