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Arbobalans 2018

⚫ ARBOBALANS 2018

− Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in 
Nederland

⚫ 2 jaarlijkse uitgave in opdracht van Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

⚫ Vanaf 2007 verscheen de Arbobalans jaarlijks, 
vanaf 2012 is dat tweejaarlijks. Deze kennis 
helpt beleidsmakers binnen bedrijfsleven en 
overheid beleid te ontwikkelen voor een 
gezonde en vitale beroepsbevolking.

.



Ontwikkelingen

⚫ De beroepsbevolking verandert:

− De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) 
bestaat in Nederland in 2017 uit 8,6 miljoen 
werkenden; 

⚫ 7,2 miljoen werknemers, 

⚫ 1,1 miljoen zzp’ers

⚫ circa 370 duizend zelfstandig ondernemers met 
personeel (zmp’ers). 

− In 2015 waren dat 8,1 miljoen werkenden, stijging  van  
½ miljoen  personen



Ontwikkelingen 2

⚫ De arbeidsduur van werknemers is al jaren 
stabiel met een gemiddelde contractomvang 
van 30 uur per week. 

⚫ Percentage dat (ook) thuis werkt stijgt, van ruim 
26% in 2007 tot bijna 36% in 2017.

⚫ Het aandeel werknemers van 45 jaar of ouder 
neemt toe van 34% in 2007 naar 40% in 2017. 

⚫ Bij zzp’ers is het aandeel 45-plussers in 2017 
zelfs 59%.



Ontwikkelingen 3

⚫ Het aandeel werknemers dat 6 uur of meer per 
dag beeldschermwerk verricht (een kritische 
grens voor de kans op klachten) stijgt, van 34% 
naar 39%.

⚫ Bij de psychosociale belasting zien we een 
duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals 
snel moeten werken of heel veel werk moeten 
doen, van 35% in 2007 naar 40% in 2017. 

⚫ Andere psychosociale factoren, zoals hoge 
emotionele belasting (11%) en ongewenst 



Ontwikkelingen 4: ZZP’ers

⚫ vaker lichamelijk belastend werk en minder 
werkdruk.

⚫ meer uren (6 uur) als meer dagen (0,5 dagen) 
per week. 

⚫ vaker fysiek belastend werk (ongunstige 
werkhoudingen, krachtuitoefening en trillingen) 
dan werknemers. 

⚫ minder werkdruk (minder hoge taakeisen en 
meer autonomie) dan werknemers.



Ontwikkelingen 5

⚫ Arbobeleid in bedrijven is niet altijd toereikend 
of passend

⚫ Werkgevers zien werkdruk (48%), fysieke 
belasting (35%) en/of beeldschermwerk (29%) 
als belangrijkste arbeidsrisico’s. 

⚫ Werknemers hebben vooral behoefte aan 
maatregelen tegen werkdruk en werkstress, 
(57%), klachten van arm, nek en schouders 
(KANS; 42%), fysiek zwaar werk (34%) en 
emotioneel zwaar werk (34%). 



Ontwikkelingen 6

⚫ stijging van burn-outklachten onder 
werknemers, 

− van 11% in 2007 naar 16% in 2017.

− werknemers van 25 tot 35 jaar

⚫ pensioenleeftijd stijgt, 

− leeftijd tot wanneer werknemers kunnen en willen 
doorwerken neemt af

− verschillen tussen sectoren

− willen en kunnen



Ontwikkelingen 7: ziekteverzuim

⚫ Het ziekteverzuim verschillen

− contractvormen en persoonskenmerken

⚫ Het ziekteverzuim van werknemers met een 
vast dienstverband is bijna twee keer zo hoog 
als dat van werknemers met een tijdelijk 
contract. Ook uitzendkrachten en oproep-
/invalkrachten hebben een relatief laag verzuim. 
Het verzuim van zzp’ers ligt daar tussenin.

− Het verzuimpercentage is relatief hoog onder 
vrouwen, oudere werknemers, laag-opgeleide 



ziekteverzuim

⚫ Kader 3.1

− “Het blijkt dat 54% van de verzuimende 
werknemers in de categorie ‘één dag tot en met 
één week’ verzuim valt, terwijl het percentage 
verzuimdagen in deze categorie veel lager is, 
namelijk 9%. Aan de andere kant van het spectrum 
is het precies omgekeerd: waar 4% van de 
werknemers in totaal méér dan 26 weken verzuimt, 
zien we dat deze werknemers ‘verantwoordelijk’ zijn 
voor 36% van alle verzuimdagen. Daaruit valt te 
concluderen dat het effectiever of economischer zal 



Ziekteverzuim 2

⚫ Kader 3.1, blz 82

− 54%  ‘één dag tot en met één week’ verzuim 

− Verzuimdagen 9%. 

− 4%  méér dan 26 weken verzuimt, 

− Verzuimdagen 36%. 

− Conclusie TNO arbeid: het is effectiever of 
economischer om veel dagen verzuim onder een 
kleine groep werknemers te bestrijden, dan om 
weinig dagen verzuim onder een grote groep 
werknemers 



Ziekteverzuim 3

⚫ 3.8.2 Mate van 
werkgerelateerdheid van 
verzuimdagen Blz 98:
− Tabel 3.5 presenteert het aandeel werkgerelateerde 

en niet-werkgerelateerde verzuimdagen. Uit de 
tabel blijkt dat in 2017 het percentage 
werkgerelateerde verzuimdagen 46% bedraagt. Dit 
is het hoogst gemeten percentage in de afgelopen 
10 jaar; ongeveer 3% hoger dan in de meeste 
andere jaren.



Ziekteverzuim 4

⚫ In het dit hoofdstuk afsluitende 
kader 3.2 wordt verder ingegaan 
op de mate van werkgerelateerd 
zijn van PSA.

⚫ Geen woord over de wijze waarop 
de belangrijkste oorzaak voor kort 
en langdurig ziekteverzuim, 



Ontwikkelingen 8: Ongevallen

⚫ Het aantal arbeidsongevallen met verzuim 
neemt toe

− In 2017 hebben 116 duizend werknemers (1,6%) 
een arbeidsongeval gehad tijdens het werk dat 
heeft geleid tot verzuim. 

− Bij zelfstandigen is de kans op een ongeval met 
verzuim lager dan bij werknemers: 1,3% 19.500 
personen

− 64% alleen lichamelijk letsel en 22% alleen 
geestelijk letsel, bijvoorbeeld door bedreiging of een 



Ongevallen: toename in 2017

⚫ 116 duizend werknemers (1,6%) een 
arbeidsongeval met verzuim. 

⚫ kans op een ongeval met verzuim is lager bij 
zelfstandigen: 1,3% → 19.500 personen

⚫ 64% alleen lichamelijk letsel en 22% alleen 
geestelijk letsel

⚫ In middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) 
komen arbeidsongevallen met verzuim meer 



Ongevallen: Veiligheidscultuur

4.2.4 Veiligheids- en gezondheidscultuur

− Bij het voorkomen van arbeidsongevallen kan de 
veiligheids- en gezondheidscultuur in een bedrijf 
een rol spelen.

− Werknemers die in de afgelopen twaalf maanden 
een arbeidsongeval hadden, ongeacht verzuim, 
vinden dat er minder aandacht is voor veilig en 
gezond werken dan diegenen die geen 
arbeidsongeval hebben gehad.

− Tabellen op blz 119 en 120.



Ongevallen: Bouwnijverheid

⚫ In figuur 4.4 Percentage werknemers met 
ongeval met minimaal één dag verzuim staat de 
Bouwnijverheid op plek 6 met ongeveer 1,8%.

⚫ In kader 4.2 blz 123 wordt aangegeven dat “Er 
bestaan echter zorgen over de veiligheid van 
tijdelijke en flexibele arbeidskrachten in de 
bouw. Om de kans op een arbeidsongeval in de 
bouw te vergelijken voor bouwvakkers in 
loondienst (werknemers) en zzp’ers heeft TNO 
een nadere vergelijking gemaakt tussen 



Ongevallen: Bouwnijverheid 2

⚫ Bouwnijverheid op plek 6 met ongeveer 1,8%.

⚫ TNO-onderzoek zorgen over de veiligheid van 
tijdelijke en flexibele arbeidskrachten in de 
bouw. 

− vergelijken voor bouwvakkers in loondienst 
(werknemers) en zzp’ers 

− beroep bouwarbeider en bouwarbeiders in de 
sector bouwnijverheid

⚫ Kader 4.2: Kans op een arbeidsongeval 



Fatale ongevallen

⚫ Sterke daling aantal dodelijke ongevallen bij 
werknemers in 2012.

⚫ Van gemiddeld 50 per jaar (2005-2011) naar 
gemiddeld 36 per jaar (2012-2016)

⚫ Nederland staat daarmee aan de top in Europa.



Oorzaken ongevallen - gevolgen

⚫ Op blz 133 worden de  belangrijkste oorzaken 
genoemd:

werknemers ZZPers

− Psychische overbelasting, bijv. door intimidatie of 
stress 21% -

− Fysieke overbelasting (bijv. zwaar tillen,verkeerde beweging)

15% -

− Uitglijden, struikelen of andere val 
13%, 29%

− Ergens aan gesneden, gestoten 
11% 11%



Ontwikkelingen 9: beroepsziekten

⚫ Ruim 3% van de werknemers krijgt jaarlijks een 
nieuwe beroepsziekte

⚫ Bijna 11% van de werknemers heeft naar eigen 
zeggen één of meer door een arts vastgestelde 
beroepsziekten (738 duizend werknemers, 
NEA). 

⚫ Bij 3,2% van de werknemers is de 
beroepsziekte in het afgelopen jaar ontstaan 
(222.600)



Ontwikkelingen 10: beroepsziekten

⚫ ZZP-ers

− Zelfstandig ondernemers (met of zonder personeel) 
hebben ongeveer net zo vaak een beroepsziekte 
als werknemers, namelijk 10,0% (107.800 
zelfstandig ondernemers). 

− Het aantal nieuwe beroepsziekten is bij zelfstandig 
ondernemers wel lager, namelijk 1,9% (20.100).



Ontwikkelingen 10: beroepsziekten

⚫ Onderschatting van totaal aantal 
beroepsziekten op basis van verdieping in hst 5

− Schattingen lopen uiteen,

− Extrapolatie van meldingen

− Er wordt niet centraal verplicht geregistreerd



Aanbevelingen

⚫ Actievere rol FNV naar TNO Arbeid

⚫ Aanpak op basis verschillen oorzaken per 
sector

⚫ Aanpak knelpunt “kunnen doorwerken” ( AOW-
leeftijd)

⚫ Benoem speerpunten

⚫ Beroepsziekten: centrale verplicht registratie


