
 

 
 

 
Resultaten Online Verzuim in het Onderwijs-enquête 

 
1. Ik ben werkzaam in het… 

a. HBO (15) = 16% 
b. MBO (18) = 19% 
c. PO (39) = 41% 
d. VO (15) = 16% 
e. Anders (9) = 9% 

 
2. Mijn rol / functie is.. 

a. Directeur of leidinggevende (15) = 16% 
b. HR (21) = 22% 
c. Casemanager Verzuim (9) = 9% 
d. Anders (51) = 53% 

 
3. Uit hoeveel werknemers bestaat uw organisatie? 

a. 0-49 (21) = 22% 
b. 50-199 (27) = 28% 
c. 200-499 (15) = 16% 
d. 500-999 (9) = 9% 
e. 1000+ (21) = 22% 

 
4. Hoe hoog is het verzuim in uw organisatie? 

a. 0-4% (12) = 13% 
b. 5-9% (42) = 44% 
c. 10+% (9) = 9% 
d. Weet ik niet (33) = 34% 

 
5. Welke disciplines zijn er betrokken bij verzuim? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
• MT (42) = 44% 
• Directe leidinggevende (81) = 84% 
• Vestigingsmanager (12) = 13% 
• Casemanager Verzuim (45) = 47% 
• Bedrijfsarts (72) = 75% 
• Arbeidsdeskundige / arbodienst (44) = 44% 
• Re-integratiecoach / re-integratiebureau (36) = 38% 

 
6. Welke zin past het meest bij uw organisatie? 

• In mijn organisatie is onvoldoende kennis over verzuim, maar er wordt niet 
voor gekozen om externe kennis en kunde in te huren (30) = 31% 

• In mijn organisatie huren we kennis en kunde over verzuim in. (27) = 28% 

Meer informatie? www.svland.nl/onderwijs 



 
• In mijn organisatie is voldoende kennis over verzuimmanagement aanwezig 

(39) = 41% 
 

7. Wat geldt het meest voor uw organisatie? 
• Als iemand zich ziek meldt laten we het op zijn beloop (33) = 34% 
• Als iemand zich ziek meldt zitten we er bovenop. (63) = 66% 

 
8. Wat is de voornaamste reden waarom u aan de slag wilt met verzuim? 

• Formatieproblemen: door alle zieke docenten vallen te veel lessen uit. Wij 
krijgen de gaten niet gevuld. (39) = 41% 

• Goed werkgeverschap: we geven om zieke medewerkers (36) = 38% 
• Financieel: we kunnen (mogelijk) besparen (6) = 6% 
• Wij willen (nog) niet aan de slag met verzuim (9) = 9% 
• Imago: we willen als school bekend staan als goede werkgever / gezonder 

organisatie (6) = 6% 
 

9. Hoe zou u uw huidige verzuimaanpak typeren? 
• Preventief: focus op voorkomen van verzuim (24) = 25% 
• Repressief: focus op terugkeer naar de werkvloer (42) = 44% 
• Afwezig: er is geen werkelijke aanpak van verzuim (30) = 31% 

 
10. Wat is volgens u de eerstvolgende stap die genomen moet worden om verzuim 

aan te pakken? 
• Prioriteit (aandacht / geld / mandaat) van het MT (21) = 22% 
• Aandacht voor / communicatie met de zieke werknemer (21) = 22% 
• Beleid opstellen (15) = 16% 
• Inhuren van externe professionals (3) = 3% 
• Het samenstellen van een verzuimteam (6) = 6% 
• Het trainen van verantwoordelijke medewerkers (3) = 3% 
• Anders / geen (27) = 28% 

 
 


