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innen de bve-sector wordt het

ziekteverzuim landeliik oP zo'n

8o/o geschat', weet Leo ter Wal van de

Bve Raad. 'Maar dat ciifer moet wel

nauwkeuriger. Want bii het laatste

onderzoek dat door TNO is uitgevoerd

ziin de nodige kanttekeningen te

maken. Slechts één op de drie scholen

werkte eraan mee. De lage resPons

komt wellicht door het toch al zo hoge

aantal verzoeken om medewerking aan

allerlei onderzoek. De instellingen ziin

het soms beu om wéér allerlei gegevens

te moeten invullen. Daarnaast hanteren

instellingen een verschillende definitie

van ziekteverzuim. Wordt bilvoorbeeld

zwangerschap onder ziekte gerekend of

als tiideliik verlof? Worden alle zieken

op een bepaalde peildatum bii elkaar

opgeteld of worden dan alleen de nieu'

we gevallen gemeten? Tellen de

weekenden in de berekening mee of

alleen de werkdagen?'

Om aan de onduidelijkheid een eind te

maken is afgesproken tot geharmoni'

seerde ziekteverzuimdefinities en een

éénduidig protocol voor verzuimregi-

stratie te komen. Tevens worden voor'

beeldproiecten gestart met subsidie'

geld. In 2002 volgt dan een nulmeting.

Vanaf dat tiidstip dient het ziektever-

zuim^vóór I  december2004 met l0

procent te zijn teruggebracht ten

opzichte van het verzuim in 2002' Dus

het eerste iaar van zo'n 8o/o naar zo'n

7,2o/o. Het streven is om in vier iaar tiid

te komen op zo'n 5,37o landelijk ziekte'

verzuim in het voortgezet onderwiis. Dat

betekent dat veel beter verzuimbeleid

dient vorm te kriigen.
'Al die maatregelen ziin nodig, want de

kosten van het ziekteverzuim en in het

verlengde daarvan van de wao nemen

toe', zegt Ter Wal. 'Maar ook het perso-

neel wordt schaarser vanwege de

ontgroening en vergriizing' Kortom een

kwalitatief beter personeelsbeleid is

noodzakelijk om te overleven als instel-

l ingen. '

ïerugdringen werkdruk
'Vooral het terugdringen van werkdruk

en ziekteverzuim en het scholen van het

management vormen de sPeerPunten

van het vakbondsbeleid', volgens Frans

Mentiox. Hii is roc'coÓrdinator bij de

AOB (Algemene Onderwijs Bond). 'Er is

bil ziekteverzuim vaak sprake van een

spiraalwerking. Het ziekteverzuim van

de een en een te late reactie van de

werkgever om tot reÏntegratie te komen,

kan het verzuim van anderen in gang

zetten. De oorzaak van ziekteverzuim

ligt vooral in de hoge werkdruk en wij

vinden dat die moet worden vermin-

derd. Docenten ziin over het algemeen

50 lesminuten heel intensief bezig en

dat gedurende 27 tot 28 lesuren Per

week. Die werkdruk ligt dan ook hoger

dan in andere sectoren. Kortom het

maximum aantal lesuren Per docent

moet dalen naar 26. Daardoor komt

meer tijd vrii voor andere taken, zoals

overleg en voorbereiding.'

Om dat te bereiken willen vakbonden

meer inspraak van het personeel in de

besteding van gelden binnen de lump

sum. Welke zaken zou Mentjox willen

aanpakken? 
'Een mogeliike oplossing is

het aanstellen van'over'formatie'. Ook

zou het management het personeel niet

langer moeten beschouwen als'kosten-

post', maar als 'bedrijfskapitaal'. Het

AOB vindt dat het veel managers ont-

breekt aan relevante ervaring. Ook de

afstand tussen het Personeel en de

ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in het voortgelet
onderwiis steeg van7,36% in 1999

naar 8,22.7o in 2000, zo bliikt uit een
persbericht in maart van het
Ministerie van OCenW Dat betekent'

een stiiging met 0,8ó% in één iaar. Dit

:'*ïïï: Lï:,iï-;1,iïïïïï " *
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managers te groot. Door alleJusies ziin

te grote, massale instellingen ontstaan

die alleen nog maar bedriifsmatig wor'

den bestuurd. Mede daardoor liiken de

schaalvoordelen in hun tegendeel te

verkeren. Want de overheadkosten bin-

nen de roc's stijgen als gevolg van te

grote directies en afdelingsbesturen.
'Er is teveel een 'waterhoofdstructuur'

ontstaan. Daardoor gaat er te weinig

geld naar het primaire proces', besluit

Mentiox.

Arbeidsdeskundige aanstel len

Henk Likkel is arbeidsdeskundige bii de

stafdienst PEO van het Deltion College

in Zwolle.'De school heeft mii als

arbeidsdeskundige binnengehaald.

Omdat het lonend is over een interne

deskundige te beschikken. Bovendien

verdien ik mezelf vele malen terug.'

Instellingen laten heelveel geld liggen

door te weinig actief op te treden tegen

ziekteverzuim en wao'instroom, is ziin

stelling.
'Want wat is er aan de hand? Sinds 1998

bestaat voor werkgevers de Pemba-wet-

geving, waarin een basispremie en een

gedifferentieerde premie voor de wao

ziin vastgelegd. Op dit moment is de

basispremie ó,17o maar binnen enkele

jaren zal deze dalen naar 4 tot 3,57o. De

gedifferentieerde Premie (in 2001

gemiddeld 1,57o/o) is afhankeliikvan de

eigen instroom in de wao. De organisa'

tie kriigt korting bii een lage instroom,

en opslag bii een hoge. Een school met

zo'n 1.200 docenten betaalt een premie

, van 7 miljoen gulden', rekent Likkel

' VooÍ. 'Als de instroom in de wao toe'
, neemt zal de gedifferentieerde premie
' stijgen en de basispremie dalen. Stel

, dat je op I lolo prêmi€ zou uitkomen, dan

kost ie dat 3 milioen extra' Dat staat
:, gelilk aan het aanstellen van 35 fte's.

,, Daar bovenop komen dan nog eens de

: extra uitgaven voor vervanging"

, Rlle reden dus om iets aan die instroom

' te doen. 'Helaas is het wel zo dat als

, roc's nu gaan biisturen, de effecten

,' ervan pas in 2004 zichtbaar worden. De
'' premie voor 2002 ligt nameliik alvast op

' grond van de wao'toerekening in 2000.

;,. Kortom het convenant is erg laat tot
i: stand gekomen. Voorlopig kan bii veel
.: roc's slechts sprake ziin van een reactief

,i in plaats van een preventief beleid''

.: Verontrust is Likkel over de gelatenheid
l 

bii roc's als het over de beheersing van
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deze uitgaven gaat. 'Veelscholen l i iken

niet te weten welke enorme uitgaven zii

zul len moeten doen. Leidinggevenden

zouden zich veel meer in deze materie

moeten verdiepen. Want juist zi l  moe-

ten leiding geven aan de oplossingen

voor hun personeel. Zo train ik zelf de

sectorhoofden en de directie om beslui-

ten veel inzichteliiker en geobiectiveerd

te maken.

Ook is nu duidel i ik wie verantwoorde-

liikheid draagt voor de zieke docent. Tot

nu toe werd die meestal bii de bedriifs-

arts gelegd. Maar dat is oniuist. Want

die neemt het vaak op voor de individu-

ele docent en heeft te weinig oog voor

de belangen van de organisatie. Vaak

wordt aan de tafelvan de bedriifsarts

met een verborgen agenda een beslis-

sing genomen die niets met de ziekte te

maken heeft. Bedriifsartsen mogen wel-

iswaar adviseren, maar beslissingen

neemt uiteindel i ik de direct ie. '

Hoe verdient Likkel zichzelf terug? 'Veel

roc's vergeten premies voor de gehandi'

capten terug te halen. Ziin er meer dan

5oAvan hen aangesteld, dan kan men de

betaalde premies met terugwerkende

kracht tot 1998 terugvorderen. Voor het

Delt ion College leverde dat al leen al

zo'n f  170.000,-. op. Meer dan genoeg

voor mijn iaarsalaris. '
Tenslotte is het hoofd Personeelszaken

ook een beetie trots op het succesvolle

ziekteverzuimbeleid van de school. 'Het

Delt ion College is als één van de vi i f

gegadigden genomineerd voor de pri is
'Kroon op het werk 2000', voor het

bedri i f  dat zich het meest heeft inge-

spannen op het gebied van

(relintegratie van mensen met een ,

arbeidshandicap. Misschien winnen wii

wel  de hoofdpr i is ! ' -

Zes peilers
'Dankzii onze dageliikse ziekteregistra'

tie weten wii dat het verzuim van 14 7o in

1994 naar zo'n 6o/o in 1999 is gedaald',

zegt fouke Hoekstra. Hil is hoofd van de

afdeling Personeel en Organisatie bii

ROC Friese Poort in Leeuïryarden.
'Terwiil in de rest van het land dat op

zo'n 8 à 9ol. l igt.  Dat is opmerkel i ik aan-

gezien de helft van ons personeel uit

vrouwen bestaat die weleens zwanger

willen raken. Ook kennen wil een lage

'VeeI scholen liiken nÍet te

uitgaven zii zullen

weten welk..enorme

moeten doen''

wao-instroorn van 0,6o/o. Dawdoor kun-

nen wii  als instel l ing het eigen r jsico

vanuit de Pemba-wetgeving zelf dragen.

Ook maken nogal wat oudere docenten

gebruik urn onr" eigen Pre-FPU-rege'
l ing voor 55-plussers. Ingeval van ziekte

zorgen wii voor begeleiding, belt het

sectorhoofd wekeliiks en schakelen wii

zo nodig andere deskundigen in. Zoals

bi ivoorbeeld Arbeids- en Organisatie

psychologen, die stress, burn-out en RSI

kunnen behandelen. Van groot belang is

dat mensen niet op verkeerde werk-

plekken zitten.

Hoekstra geeft het voorbeeld van

mevrCIuw f . die de laatste tien iaar zeer

frequent verzuimde. 'Het lesgeven viel

haar zwaar en begeleiding was er niet.

Uiteindelijk bleek zij niet geschikt om

les te geven, zo stelde een externe des'

kundige vast. Dat advies werd voorzien

van argumentatie en naar het participa-

tiefonds van het Ministerie van OCenW

verstuurd. Inmiddels heeft zii een ande-

re plek binnen de organisatie gekregen.

Haar ziekteverzuim is enorm afgeno-

men. Kortom de ziektewet dient te

worden bevriid van mensen die daar

eigenl i jk niet thuis horen! '

Hi j  vult  aan: 'Ons verzuimbeleid gaat

vooral uit van belangstelling voor de

betrokkenen. Vanwege de bureaucratie

van een grote organisatie, dreigt die

individuele aandacht te verdwiinen. Het

is de kunst om het reÏntegratieproces zo

snel mogeli lk te beginnen. Liefst al voor

de vakanties. Biivoorbeeld door geza'

menliik koffie te drinken. De drempels

dienen zo snel mogeli ik worden

geslecht. Want langer dan twee weken

ziek zitvolgens ons vooral tussen de

oren ! '
Voor ouderen heeft De Friese Poort een

eigen taakverminderingsregeling opge-

steld. Vanaf 58 iaar'draaien' senioren 40

klokuren minder les. 'Het verschi l  ten

opzichte van de cao-afspraken betalen

wii zelf uit wat we besparen door het

lagere ziekteverzuim en het wao'risico.

Winst is de grotere tevredenheid van

het personeel. Er ziin nu zelfs docenten

die eigenl i ik ook nog wel na hun 65ste

door wil len gaan.'
'Kort samengevat berust ons beleid op

zes peilers', doceert Hoekstra.
'Taakbeleid, adequate begeleiding,

vroegtiidig ingrijpen als uitval dreigt,

hoge arbeidsmoraal, goed seniorenbe'

:

Ziekteverzuim in de bve-sector in 1999

Vezuimpercentage
Frequentie per kalenderiaar

Gemiddelde duur  in  dagen

Onderwiizend - Ondersteunend- en

beheersPersoneel

5 '66o/o ur,17^

":1, 

,3,3

De gemiddelde verzuimduur van ondenivi izend manneli ik personeel l igt hoger

dan dat van vrouwen. Bi j  het ondersteunend en beheerspersoneel meldt het

vrouweli ik personeel zich vaker ziek dan hun manneli ike col lega's. Met het st i i -

gen der jaren neemt het aantal ziektemeldingen af, terwii l  de duur ervan

toeneemt. Ook bl i ikt een verband te bestaan tussen ziekte en de hoogte van

het salaris. Hoe hoger het loon, hoe minder ziekteverzuim in procenten en in

duur. In vergel i iking tot onderzoek in 1997 en 1998 bl i ikt dat de gemiddelde

ziekteduur bi i  het onderwiizend personeel sterk toeneemt, terwii l  die bi i  het

overige personeel sterk daalt. Een verklaring hiervoor ontbreekt.

Bron: TNO rapgortage
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Ieid en decentrale personeelsafdel in-
gen. Als ie al die sporen goed bewaakt,
dan bl i ikt dat het ziekteverzuim in vri j ,
wel alle gevallen terug te dringen is.'

-  Bi i  het ter perse gaan van dit  nummer
van Profiel werd bekend dat het Deltion
College inderdaad de hoofdpriis heeft
gewonnen van de werkgeverswedstrijd
'Kroon op het werk'.  Het beeldf e van
kunstenaar Theo MacKaay, een man te
paard waarbij de het paard de werkge-
ver symboliseert en de man de
werknemer. De laatste dreigt van het
paard te val len, maar het paard voor-
komt dit door de berijder een kontje te
geven. I

Ziekteverzuim
steeg in 2OOO
opnieuw

Voor het derde achtereenvolgende

iaar steeg in 2000 het ziekteverzuim
bii  part icul iere bedri iven tor ó, t  pro-
cent. Ten opzichte van lg99 betekent
dat een stifging van 0,1 procent. Door
deze s t i ig ing is  het  versch i l  met  1993
nog maar 0,ó procentpunt. Dat jaar
was het dieptepunt met ó,7 procent
verzu im.  Nadat  in  1994 de Wet
Terugdringing Ziekteverzuim in wer-
king trad, namen veel bedrijven
maatregelen om het ziekteverzuim
terug te  dr ingen.  Het  verzu im daalde
in dat jaar fors tot 5,5 procent. Door
de wijziging van de Ziektewet in
maaft 199ó daalde het verzuim verder
tot 5,1 procent. In 1998 kwam het ci i"
fer weer terug op het niveau van voor
de wetswiiziging. Tussen de bedri i fs-
takken zijn grote verschillen. In de
n iet-commerciële dienstverlen ing is
het verzuim met 8,2 procent het
hoogst, met name in de gezondheids-
en welzijnszorg, ruim 9 procent. De
landbouw is met 4,2 procent het
laagst. Grote bedrifven kenden in
2000 een verzu im van 8,1  procent .  Het
verzu im b i i  bedr i jven met  minder  dan
l0  werknemers lag vor ig  iaar  op 3,3
procent.

Bron: FNV-magazine, 1 I april 20()l

Koninklfik
Het liikt tegenwoordig welelke dag
Koninginnedag. Moest het volk zich een
eeuw geleden nog behelpen met één
vorstin, die er ook maar één troonop-
volgster uitperste; het nageslacht van
die Juul mag er wezen. Nu was ik nooit zo
' in'  het Koninkl i ik Huis, maar ik heb met
genoegen de serie Wilhelmina gevolgd,
en weet nu (bi ina) al les over de bal letfes
van Oranje. En over het trieste lot van
koningin-gemalen die hun bal let jes ove-
rigens liever een andere kleur gaven.
De serie was bedoeld als cadeautie van
Joop van den Ende aan het Nederlandse
volk, als tegenwicht voor le miserabele
ellendemol waar hii ook verantwoorde,
l i jk voor is, |e mag je echter afuragen of
het Koninklijk Huis deze gift op prijs
stelt, en de bedoelde verheffing kon ik
er ook niet in zien. Wat een gerotzooi in
die adelliike sferenl En dan een
Wilhelmina die al levend zo druk bezig
was met haar voorvaderen en haar posi-
t ie in de vaderlandse geschiedenis.

Als ik het goed b'egrijp scheelde het
maar weinig of we hadden hier geen con-
stitutionele monarchie maar een al dan
niet verlicht despotisme gehad. Dat heb
ik niet meegekregen uit de mij voorge-
schotelde geschiedenisboekiesl Het is
dat Juul het er niet zo mee eens was en
Bernhard het te druk had met andere
bez igheden.

Inmiddels zijn we ettelijke prinsen en
prinsessen verder, en het woekert maar
door. Huwelijken worden gesloten en
aangekondigd en het kroost kan zelfs
geen prins meer genoemd worden
anders wordt het Koninkl i jk Huis te
klein. Ze wonen dus niet meer al lernaal
in paleizen, maar gewoon naast mij ,  in
Amsterdam (aardig stel trouwens). Of te
groot voor de begroting, het is maar hoe
le het wilt zien. Máxima steelt onze har-
ten, bevestigt wat wij allang weten {'hij is
een beetje dom') en zal over niet al te
lange tijd als een verhollandste Evita, of
een verargentiinste Diana, of een vero-
rangeerde Zorreguieta worden
toegewuifd door Het Volk.

Het Volk. Alt i id als er over een koning of
koningin gesproken wordt verwordt de
mensheid  to t 'het  vo lk ' .  Of  'mi jn  vo lk 'en
'mijn land',  als de hoogste adel het over
ons heeft.  Het zet de verhoudingen aar-
dig neer. Menig directeur heeft het over
'mijn mensen' en ' ik '  als hi j  over zi jn
bedri i f  heeft.  I-état, c 'est moi. De
gelaagdheid van de samenleving is ver
doorgedrongen in het spraakgebruik en
in het doorvoeren van gewenste ontwik-
kel ingen. lk stel me zo voor dat er
jarenlang een strategie is uitgedokterd
om de frivole Argentijnse geaccepteerd
en wel tussen de di jken te kri fgen. tk
stel me voor dat Beatrix zich mateloos
heeft opgewonden over het gerommel
in de volksvertegenwoordiging en de
kri t iek op de aanstaande schoonpappa.
Ik stel me voor dat al les uiteindel i ik
al lemaalvolgens koninkl i jk plan is ver-
lopen. En spreekt ze geen verrukkeliik
Nederlands?
En ziet ze er niet beeldig uit? En zul len
daar geen prachtige kindies van komen?

Maar het staatshoofd is van ons. En zo
ook haar zoon. En zi jn toekomstige
vrouw. Die had ook Truus kunnen heten,
uit de Langestraat in Hoofddorp. Door
ons, het volk, verkozen. Had Joop niet
een soundmix-achtige show kunnen
organiseren, waarbi jwi j  onze stem had,
den kunnen uitbrengen op de meest
perfecte troonopvolger. Een dating-
show, of iets als 'how to marry a future
king',  Een republiek is ook niet al les,
maar iets meer democratie mag toch
wel? ln plaats daarvan wordt het alle-
maal bepaald door de toeval l igheid van
adell i  jke spermatozoïden, koninkl i ike
eicel len, keizerl i f  ke sneden en paleise-
l i jke regie.

Nog meer oranje nageslacht. Voortaan
drie AA-bussen vol naar Lutjebroek,
Waddinxveen of Slochteren op 30 apri l .
De Volklore zal nog lang aanhouden.
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