
Als werkgever bent u gebaat bij duurzame inzetbaarheid van 
uw mensen en een stevige grip op verzuim. Dat vraagt om een 
efficiënt verzuimbeleid, gestoeld op de actuele verzuimcijfers 
in de organisatie. ArboNed helpt u bij het analyseren van die 
cijfers, geeft inzicht in de oorzaken van verzuim en ondersteunt u 
bij het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid.

Verzuimanalyse: inzicht in uitval

Wat is een verzuimanalyse?
Wij koppelen het personeelsbestand 
en organogram aan de verzuim-
gegevens, zodat een analyse 
gemaakt kan worden op elk gewenst 
organisatieniveau. Afhankelijk van 
de wensen kunnen wij bijvoorbeeld 
verzuimgegevens over afdelingen, 
functiegroepen, leeftijd en 
diagnoses aan elkaar koppelen. 
Daarnaast kan ArboNed gegevens 
over een langere termijn naast 
elkaar leggen, zodat we trends in de 
verzuim informatie kunnen vinden.

Wat levert het u op?
Met de gegevens van de verzuim-
analyse kunt u - desgewenst samen 
met ArboNed  - een verzuimbeleid 
ontwikkelen dat is aangepast aan 
de specifieke omstandigheden van 
bijvoorbeeld afdelingen of 
functiegroepen. Kortom, een 
verzuimbeleid dat past bij de 
organisatie en de basis vormt voor 
een gezonde organisatie met 
duurzaam inzetbare werknemers.

Onze diensten
ArboNed biedt u de volgende 
diensten op gebied van 
verzuimanalyse:

Verzuimnormeringsmodellen
ArboNed heeft verzuim-
normeringsmodellen ontwikkeld 
waarmee reële verwachtingen 
geformuleerd kunnen worden over 
de hoogte van het verzuim. Hierbij  
maken wij gebruik van de kennis  
en expertise die wij in het verleden 
hebben verzameld in onze 
database. De verzuimdoelstellingen 
die uit deze reële verwachtingen 
kunnen voortkomen, bieden u 
aanknopingspunten voor een 
effectief verzuimbeleid.

Verzuimdatabase
ArboNed beschikt over een unieke, 
historische database met 
verzuimgegevens van een groot 
aantal organisaties. Dit geeft ons  
de mogelijkheid de gegevens van  
uw bedrijf te vergelijken met  
organisaties uit de regio, sector of 
branche. Zo kunt u nagaan of uw 
organisatie in vergelijking met 
andere bedrijven goed presteert  
als het gaat om verzuim.

Verzuimrapportage op maat
De rapportage van de 
verzuimanalyse is afgestemd op 
uw wensen. Niet teveel en niet te 

weinig informatie. De gegevens  
van de organisatie worden in 
overzichtelijke grafieken en  
tabellen uiteengezet, zodat een 
helder overzicht ontstaat van de 
verzuimcijfers. Daarnaast krijgt  
u een digitaal bestand waarmee  
u zelf eenvoudig aanvullende 
grafieken kunt samenstellen.  
De ideale manier om gedetailleerd 
inzicht te krijgen in het verzuim 
binnen uw organisatie. Desgewenst 
kan de bedrijfsarts of een arbeids- 
en organisatieconsultant de 
statistische rapportage uitgebreid 
analyseren en adviseren over 
eventuele stappen.

De voordelen op een rij
• Helder en gedetailleerd inzicht  

in verzuim
• Aanknopingspunten voor een 

efficiënt verzuimbeleid
• Uw verzuimgegevens in  

perspectief geplaatst
• Belangrijke stap op weg naar 

duurzame inzetbaarheid van  
uw mensen



Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over 
verzuimrapportages kunt u terecht 
bij uw vaste contactpersoon bij 
ArboNed. Of neem contact op via 
030 299 64 44 of info@arboned.nl.

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend Nederland 
gezonder en vitaler. Verzuim-
begeleiding, terugvalpreventie en 
vitaliteitbevordering zijn de drie 
pijlers in onze dienstverlening, 
waarmee ArboNed aantoonbaar 
maatschappelijk en bedrijfs-
economisch een betekenisvolle rol 
vervult voor werkend Nederland. 
Dagelijks leveren onze professionals 
dienstverlening aan 70.000 
werkgevers en ruim 1 miljoen 
werknemers. Klanten zijn onder 
andere mbk-ondernemers, 
multinationals, instellingen en 
overheden.  

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

info@arboned.nl
www.arboned.nl


