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Ziekteverzuim
in Nederland
stijgt

Trends in arbeidsvitaliteit

Kosten van een
zieke medewerker
per dag

4% in 2017

Bovengemiddeld ziekteverzuim in gezondheidszorg, 
bureauwerk, industrie en onderwijs.

eerste helft 2018 zelfs 4,9%

Ondergemiddeld ziekteverzuim in landbouw, 
bosbouw & visserij en horeca.

Loondoorbetaling  €153
Vervangingskosten €146
Productieverlies  € 43
Arbodienstverlening € 60
Verzuimbegeleiding €  8

€410 gemiddeld

Oorzaken 
van ziekteverzuim
op een rij

Griep     42,5%
Maag-, buik- of darmklachten  8,5%
Psychische klachten, burn-out  7,3% 
Rug en bewegingsapparaat  15%
Hoofdpijn    4,9%
Vermoeidheids- of concentratieproblemen 2,8%
Luchtwegen    2,4%
Andere klachten    16%

Griep Maag-, buik- of darmklachten Psychische klachten, burn-out Rug en bewegingsapparaat Hoofdpijn
Vermoeidheids- of concentratieproblemen Luchtwegen Andere klachten

Bereken de kosten in 
uw organisatie met de 

calculator op 
www.ziekteverzuim.nl

Onderzoek wijst 
uit: 
preventie
werkt

• Werkplekaanpassingen zorgen voor minder klachten 
aan rug, nek, schouders en armen.

• Leefstijl- en voedingsadvies helpt bij gezonder leven
• In-company spreekuur fysiotherapie voorkomt klachten, 

verlaagt de drempel en zorgt dat bestaande klachten 
snel aangepakt kunnen worden, wat langdurig verzuim 
voorkomt.
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Vitaliteit 
levert meer 
productiviteit op
en minder verzuim

Vitaliteit levert winst op: vitale medewerkers zijn 
gemotiveerder, productiever, meer betrokken en ze 
verzuimen minder. Vitaliteit straalt daarnaast af op de hele 
organisatie en dus op het imago.
Het Benchmarkonderzoek van Raet laat zien dat verzuim 
(52%) na het behouden van talent (55%) de belangrijkste 
indicator is voor het succes van een afdeling. 

HR Academy.nl (2018)



4% in 2017
eerste helft 2018 zelfs 4,9%

Doornbos Arbeid
Brabantplein 36
4817 LR  Breda
Tel. 076 57 200 57 
info@doornbosarbeid.nl

Doornbos Arbeid is onderdeel van 
Doornbos Fysio Groep

Neem contact op met:
Yorick van Nijnanten

Casper Martens 
Nathalie Boons 

doornbos arbeid
centrum van aandacht.

• Persoonlijke aandacht: vitaliteit is immers maatwerk!
• Onze dienstverlening is laagdrempelig
• Zowel preventie als snelle behandeling van klachten 

zodat uw medewerkers snel weer aan het werk zijn

• Ontwikkeling van een vitaliteitsplan passend bij uw          
organisatie en medewerkers 

• Specialisten die snel, effectief en duurzaam inzetbaar zijn
• Geen dure vaste contracten; facturatie maandelijks           

of per kwartaal

Waarom Doornbos Arbeid?

Evaluatie, aanpassing en continuering

Start dienstverlening Doornbos Arbeid

Advies over type en frequentie dienstverlening

Try-out: intake en werkplekonderzoek

Analyse en advies op maat

Behoeftebepaling: wat heeft uw organisatie nodig?
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Stappenplan vitaliteitsbeleid
voor een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 

In-company 
fysiotherapie

Lifestylecoaching

Werkplekanalyse 
(met behulp van 
meetapparatuur)

Voedingsadvies

In-company bootcamps 
(of begeleiding naar 
sportevenementen)

Re-integratiebegeleiding en 
coaching

Fysiofitness 
(intern of extern)

Psychosomatische 
fysiotherapie

doornbosarbeid.nl

Stoppen met Roken-
begeleiding
(individueel of 

organisatiebreed)

Preventie verdient zichzelf terug


