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Onderwerp: statenvraag betreffende ziekteverzuim 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
In de commissie BEM is door mw. Bodewitz de vraag gesteld naar de oorzaak van het 
toenemend ziekteverzuim bij de provincie Utrecht en het beleid ter verbetering daarvan.  
 
Achtergrond 
In de Personeelsmonitor 2006 van het IWV is het ziekteverzuim bij de provincies 
geïnventariseerd. De afdeling P&O heeft ten behoeve van ons college de ziekteverzuimcijfers 
geanalyseerd.  
 
Uit de monitor blijkt het volgende: 
Utrecht scoort met 3,7% ziekteverzuim korter dan 1 jaar 0,35% lager dan volgens de 
Verbaannorm zou ‘mogen’. Daarmee zijn we (na Flevoland) de op één na beste provincie. 
Ook ons ziekteverzuimpercentage zit met 4,75% onder het sectorgemiddelde van 4,9%. We 
nemen daarmee een middenpositie in. 
 
Maar er is ook een aandachtspunt met betrekking tot het ziekteverzuim: 
Wij hebben het hoogste percentage verzuim langer dan één jaar (1,1%) en een  
bovengemiddeld kort frequent verzuim (2,1%) van vrouwen (mannen scoren met 1,4% onder 
de sectornorm). Uit een nadere analyse blijkt dat in bepaalde schaalniveaus meer dan 
gemiddeld sprake is van kort frequent verzuim. Opvallend is vooral het hoge percentage bij 
vrouwen èn mannen in schaal 10. Zeker bij mannen is dit een opvallende score, omdat het 
totaalcijfer onder het sectorgemiddelde ligt. Aanvullend onderzoek onder deze groep vrouwen 
en mannen kan uitsluitsel geven of hier structurele redenen aan te grondslag liggen. Één van 
de bedrijfsartsen van de KLM-Arbodienst voert momenteel in het kader van haar studie dit 
onderzoek bij de provincie uit. 
 
Daarnaast is er een maatregel genomen om het kortdurend ziekteverzuim terug te dringen. 
In het kader van het project gezondheidsmanagement heeft de provincie met ingang van 1 
oktober 2007 een nieuw protocol verzuim- en reïntegratie en een nieuw protocol 
arbeidsconflicten ingevoerd. De protocollen verwoorden de afspraken die de Directie met de 
Ondernemingsraad heeft gemaakt over preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Naast 
de meer algemene zaken rondom begeleiding in het kader van de wetswijzigingen (Wet 
verbetering poortwachter en WIA) wil de provincie met deze afspraken het frequent verzuim 
wegens sociaal-psychische klachten verminderen. Leidinggevenden hebben in oktober een 



training gekregen hoe om te gaan met verzuimbegeleiding. In het voorjaar van 2008 gaan de 
leidinggevenden werken met een elektronisch verzuimvolgsysteem. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Kennisnemen van bovenvermeld antwoord 
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