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Samenvatting

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een 
actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van 
werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland. Vanaf 2007 verscheen 
de Arbobalans jaarlijks, vanaf 2012 is dat tweejaarlijks. Deze kennis helpt beleids- 
makers binnen bedrijfsleven en overheid beleid te ontwikkelen voor een gezonde 
en vitale beroepsbevolking. Deze Arbobalans behandelt achtereenvolgens kern-
cijfers over de kwaliteit van de arbeid (hoofdstuk 2), ziekteverzuim (hoofdstuk 
3), arbeidsongevallen (hoofdstuk 4) en beroepsziekten (hoofdstuk 5). De opzet 
en bronnen - recente monitors en onderzoeken - van deze Arbobalans staan in de 
inleiding (hoofdstuk 1). 
In deze samenvatting presenteren we eerst de belangrijkste inzichten uit de vier 
hoofdstukken. Vervolgens gaan we in op de specifieke positie van zzp’ers en van 
werknemers met flexibele arbeidscontracten, zoals uitzendkrachten en werkne-
mers met een tijdelijk contract.

De beroepsbevolking verandert 
De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) bestaat in Nederland in 2017 uit 8,6 
miljoen werkenden, waaronder 7,2 miljoen werknemers, 1,1 miljoen zelfstandig 
ondernemers zonder personeel (zzp’ers) en circa 370 duizend zelfstandig onderne-
mers met personeel (zmp’ers). In 2015 was het aantal werkenden 8,3 miljoen; dit 
betekent een stijging van de werkzame beroepsbevolking met 3,6% in twee jaar.  
Over de afgelopen tien jaar daalt de werkgelegenheid onder werknemers in de 
bedrijfseconomische, administratieve en commerciële beroepen, maar stijgt deze 
onder de zzp’ers. Een fikse daling in werkgelegenheid is te zien in de technische 
en agrarische beroepen.
Tussen 2007 en 2017 stijgt het aandeel zzp’ers van 9% naar 12%.  
Binnen de groep werknemers blijft het aandeel met een vast contract dalen, van 
81% in 2007 naar 73% in 2017, en zal naar verwachting verder dalen tot 70% 
in 2020. De arbeidsduur van werknemers is al jaren stabiel met een gemiddel-
de contractomvang van 30 uur per week. Wat wel verandert is het percentage 
werknemers dat (ook) thuis werkt, van ruim 26% in 2007 tot bijna 36% in 2017. 
Het aandeel werknemers van 45 jaar of ouder neemt toe van 34% in 2007 naar 
40% in 2017. Bij zzp’ers is het aandeel 45-plussers in 2017 zelfs 59%. Vergeleken 
met 2007 is het onderwijsniveau van de werkenden in Nederland gestegen, zowel 
bij werknemers als bij zzp’ers. In mindere mate neemt ook het aandeel personen 
met een migratieachtergrond en het aandeel vrouwen toe in de beroepsbevolking.
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De arbeidsomstandigheden van werknemers zijn overwegend stabiel, maar de 
psychosociale belasting neemt toe
De door werknemers gerapporteerde fysieke arbeidsbelasting, zoals regelma-
tig kracht moeten zetten (21% van de werknemers), werken in een ongunstige 
houding (11%) of herhalende bewegingen maken (34%), blijft in de afgelopen 
tien jaar nagenoeg gelijk. Dat geldt ook voor de omgevingsbelasting, zoals een 
lawaaiige werkomgeving (8%), gevaarlijk werk (4%) en werken met gevaarlij-
ke stoffen (16%). Het gemiddeld aantal uren beeldschermwerk van werkne-
mers neemt verder toe van 3,7 uur per dag in 2007 naar 4,0 uur per dag in 2017. 
Ook het aandeel werknemers dat 6 uur of meer per dag beeldschermwerk ver-
richt (een kritische grens voor de kans op klachten) stijgt, van 34% naar 39%.  
Bij de psychosociale belasting zien we een duidelijke toename van hoge taakei-
sen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35% in 2007 
naar 40% in 2017. Andere psychosociale factoren, zoals hoge emotionele belasting 
(11%) en ongewenst gedrag door collega’s (17%) of externen (24%), blijven onge-
veer gelijk. Opvallend is de daling van de autonomie tussen 2007 en 2017: respec-
tievelijk 38% en 45% ervaart regelmatig een lage autonomie. De stijging van hoge 
taakeisen en daling van ervaren autonomie is zorgelijk, omdat de combinatie van 
hoge taakeisen en lage autonomie het risico op werkstress verhoogt. Deze combi-
natie komt het meeste voor in de horeca, onderwijs en gezondheidszorg.

Zzp’ers hebben vaker lichamelijk belastend werk en minder werkdruk
Het aandeel zzp’ers stijgt van 9% in 2007 naar 12% in 2017. Ten opzichte van 
werknemers werken zzp’ers relatief vaak in de zakelijke dienstverlening (21%), 
handel, vervoer en horeca (15%) en de gezondheidszorg (15%). Zij werken ge-
middeld zowel meer uren (6 uur) als meer dagen (0,5 dagen) per week. Zzp’ers 
hebben vaker te maken met fysiek belastend werk (ongunstige werkhoudingen, 
krachtuitoefening en trillingen) dan werknemers. Zzp’ers werken weliswaar iets 
minder lang met een beeldscherm dan werknemers, maar ook bij hen is een stij-
ging te zien, van 3,3 uur (in 2012) naar 3,6 uur (in 2017) per dag. Zzp’ers onder-
vinden minder werkdruk (minder hoge taakeisen en meer autonomie) dan werk-
nemers. Voor de overige arbeidsomstandigheden zijn er geen noemenswaardige 
verschillen tussen zzp’ers en werknemers. Gemiddeld verzuimen zzp’ers minder 
dan werknemers met een vast dienstverband. Zzp’ers hebben minder kans op een 
arbeidsongeval (2,2% voor zzp’ers en 1,6% voor zelfstandig ondernemers met 
personeel) dan werknemers (3,4%). 

Arbobeleid in bedrijven is niet altijd toereikend of passend
In de vorige Arbobalans constateerden we een dip tijdens de economische reces-
sie in de naleving van wettelijke verplichtingen zoals het hebben van een risico- 
inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een preventiemedewerker, ziekteverzuimbeleid 
en een contract met een arbodienstverlener. In 2016 lijkt de aantrekkende econo-
mie gepaard te gaan met een betere naleving. In dat jaar heeft bijvoorbeeld 45% 
van de bedrijven een RI&E en 75% een contract met een arbodienstverlener. Dat 
een bedrijf voldoet aan algemene wettelijke verplichtingen betekent echter niet 
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automatisch dat ook maatregelen worden genomen om arbeidsrisico’s te vermin-
deren. Omgekeerd geldt ook dat als een bedrijf niet aan de wettelijke verplich- 
tingen voldoet, dit niet betekent dat niet wordt gewerkt aan een veilige en gezonde 
werkomgeving.

Werkgevers zien werkdruk (48%), fysieke belasting (35%) en/of beeldschermwerk 
(29%) als belangrijkste arbeidsrisico’s. In een aantal gevallen koppelen ze daar 
maatregelen aan die goed lijken aan te sluiten op het risico. Zo passen technische 
maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen goed bij het risico van gevaar-
lijke stoffen, gevaarlijk werk en lawaai. Soms worden er geen nieuwe maatregelen 
genoemd, bijvoorbeeld omdat er eerder afdoende maatregelen zijn getroffen. Ook  
worden maatregelen genoemd die niet goed passen bij de genoemde risico’s.

Werknemers hebben vooral behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress 
(57%), klachten van arm, nek en schouders (KANS; 42%), fysiek zwaar werk 
(34%) en emotioneel zwaar werk (34%). Bovendien is de behoefte aan deze maat-
regelen de laatste jaren duidelijk toegenomen. 

De gezondheid van werknemers is goed, maar burn-outklachten nemen toe
Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van de Nederlandse werk-
nemer: ruim 80% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) 
goed; dat geldt ook voor zzp’ers. Wel geeft 19% van alle werknemers aan een 
langdurige of chronische aandoening te hebben die hen in het werk beperkt; veelal 
gaat het om klachten aan het bewegingsapparaat (58%). Opvallend en zorgwek-
kend is de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 
16% in 2017. Deze klachten komen het meeste voor bij werknemers van 25 tot 
35 jaar. Een kwart van de werknemers schrijft hun gezondheidsklachten hoofd-
zakelijk of deels toe aan het werk. De meest genoemde oorzaken voor het laatste 
verzuim (meer dan 30%) zijn klachten aan het bewegingsapparaat, psychische 
klachten en gehoorproblemen. 

Pensioenleeftijd stijgt verder, leeftijd tot wanneer werknemers kunnen en willen 
doorwerken neemt af
De mate waarin werknemers zeggen te willen en kunnen doorwerken, is indicatief 
voor duurzame inzetbaarheid. Werknemers gaven tot voor kort aan tot gemiddeld 
steeds hogere leeftijd door te willen werken en zich in staat te achten tot gemid-
deld hogere leeftijd door te werken. In de periode 2011-2013 stijgt de gemiddelde 
leeftijd tot welke werknemers zeggen te willen doorwerken tot zo’n 63 jaar, maar 
na 2013 loopt deze terug tot 62,5 jaar in 2017. De leeftijd tot welke men zich in 
staat acht door te werken stijgt tot 2014 naar gemiddeld 62,5 jaar maar zakt daarna 
licht tot bijna 62 jaar in 2017. De gemiddelde daadwerkelijke pensioenleeftijd blijft 
toenemen, van 62 jaar in 2011 naar 64,8 jaar in 2017. Dat de werknemerspopulatie 
gemiddeld langer doorwerkt dan dat zij (nu) zegt te kunnen of te willen, houdt 
waarschijnlijk verband met de afschaffing van mogelijkheden om vervroegd uit 
te treden. De toenemende discrepantie tussen de gemiddelde pensioenleeftijd en 
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de leeftijd tot welke werknemers aangeven door te kunnen en willen werken, kan 
spanningen opleveren; denk bijvoorbeeld aan de regelmatig terugkerende discus-
sie over ‘zware beroepen’. 

De leeftijd tot waarop de huidige werknemers van 55 jaar en ouder door willen en 
kunnen werken, verschilt tussen sectoren. In veel sectoren denken werknemers 
gemiddeld langer te kunnen doorwerken dan dat ze willen. Dat is vooral het geval 
in de informatie- en communicatiesector, de financiële dienstverlening, zakelijke 
dienstverlening en het openbaar bestuur. Het omgekeerde is het geval in de ge-
zondheidszorg en de landbouw. In het onderwijs komt de gemiddelde leeftijd tot 
welke werknemers zeggen te kunnen en willen doorwerken, ongeveer overeen. 
Risicogroepen waarbij langer doorwerken problematisch is, zijn lager opgeleiden 
en werknemers met een flexibel contract. Risicofactoren zijn werktijden (ploegen-
dienst, en vooral avond- en nachtdiensten) en digitalisering in combinatie met 
robotisering van (productie)werk.

Het ziekteverzuim is stabiel en verschilt per sector, beroepsgroep en bedrijfsom-
vang
Het ziekteverzuimpercentage schommelt de afgelopen 10 jaar tussen de 3,8% en 
4,2% en ligt in 2017 op 4,0%. Dat betekent dat werknemers jaarlijks gemiddeld 
ongeveer 4 van de 100 werkdagen verzuimen. In 2017 heeft 44% van de werk-
nemers ten minste één maal verzuimd. Gemiddeld verzuimen alle werknemers 
in 2017 - inclusief de niet-verzuimers - één keer per jaar. Het gemiddeld aantal 
verzuimde werkdagen is 7. Het percentage werknemers met langdurend verzuim 
is hoger dan in voorgaande jaren. Dit kan leiden tot een hogere WIA-instroom in 
de nabije toekomst.

In sectoren en branches met fysiek en/of mentaal belastend werk, is het verzuim-
percentage bovengemiddeld hoog. Dit geldt voor het openbaar bestuur (5,3%), de 
gezondheidszorg (5,2%), het vervoer (4,6%) en het onderwijs (4,4%). Een rela-
tief hoog verzuim is er onder verpleegkundigen en ziekenverzorgenden (6,2%), 
bejaardenverzorgers, kinderverzorgers en gezinshulpen (5,1%), politiepersoneel, 
brandweer en bewakers (5,9%) en huisbewaarders, schoonmaakpersoneel in ge-
bouwen e.d. (4,9%). Ook valt op dat het verzuimpercentage hoger is naarmate de 
bedrijfsvestiging groter is. De grootste vestigingen (500+ werknemers) hebben 
een verzuim van gemiddeld 4,5%; bij de kleinste vestigingen (minder dan 5 werk-
nemers) is dat 3,2%.

Het ziekteverzuim verschilt tussen contractvormen en persoonskenmerken
Het ziekteverzuim van werknemers met een vast dienstverband is bij-
na twee keer zo hoog als dat van werknemers met een tijdelijk con-
tract. Ook uitzendkrachten en oproep-/invalkrachten hebben een re-
latief laag verzuim. Het verzuim van zzp’ers ligt daar tussenin.  
Het verzuimpercentage is relatief hoog onder vrouwen, oudere werknemers, 
laag-opgeleide werknemers, werknemers met een chronische of langdurige aandoe-
ning en gescheiden en verweduwde werknemers. Werknemers met een niet-wes-
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terse migratieachtergrond hebben een wat lager verzuim dan werknemers met 
een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. Het hogere verzuim van oudere 
werknemers en lager opgeleiden is voor een belangrijk deel te verklaren doordat 
zij vaker gezondheidsproblemen hebben. Laagopgeleide werknemers werken bo-
vendien onder relatief zwaar belastende arbeidsomstandigheden.

Oorzaak van verzuim ligt vaak in het werk
Van alle werknemers die in 2017 verzuimen, geeft 27% aan dat de klacht bij hun 
laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk aan het werk gerelateerd is. Dat is het 
hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Het aandeel verzuimdagen dat aan 
het werk gerelateerd is (46%), is ook hoger dan voorheen (in 2015 was dit 42%). 
Ongeveer de helft van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland (al dan niet 
werkgerelateerd) houdt verband met ofwel klachten aan het bewegingsapparaat 
ofwel psychische klachten, overspannenheid of burn-out (beide ongeveer 25%).  
Psychosociale arbeidsbelasting speelt in 26% van het totaal aantal - al dan niet 
werkgerelateerde - verzuimdagen een rol in het laatste verzuim. Dit is hoger dan in 
de afgelopen 10 jaar. Fysieke arbeidsbelasting speelt een rol in 12% van het totaal 
aantal verzuimdagen in het laatste verzuim. 

Het aantal arbeidsongevallen met verzuim neemt toe
In 2017 hebben 116 duizend werknemers (1,6%) een arbeidsongeval ge-
had tijdens het werk dat heeft geleid tot verzuim. Bij zelfstandigen is de 
kans op een ongeval met verzuim lager dan bij werknemers: 1,3% van 
de zelfstandig ondernemers zonder personeel en 0,7% van de zelfstan-
dig ondernemers met personeel heeft in 2017 een ongeval met verzuim.  
Het percentage werknemers dat tenminste één dag verzuimt vanwege het ongeval, 
stijgt van 1,4% in 2015 en 2016 naar 1,6% in 2017. De stijging deed zich voor in 
vrijwel alle sectoren. In de bouwnijverheid daalde het percentage juist van 2,8% 
naar 1,7%. 

Van de werknemers die verzuimen vanwege een ongeval heeft 64% alleen licha-
melijk letsel en 22% alleen geestelijk letsel, bijvoorbeeld door bedreiging of een 
traumatische ervaring. Bij de overige 14% is het onderscheid tussen lichamelijk en 
geestelijk letsel niet te maken.

De kans op ongevallen mét verzuim is het hoogst in de sectoren vervoer, land-
bouw, industrie en horeca. Van de beroepen scoren de agrarische, technische 
en transportberoepen het hoogst. In middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) 
komen arbeidsongevallen met verzuim meer voor dan in grotere bedrijven. Het 
gestandaardiseerd aantal ongevallen in Nederland met 4 dagen verzuim of meer is 
in 2016 1.300 per 100 duizend werknemers; dat is lager dan het gemiddelde van de 
EU (1.700 per 100 duizend werknemers). Als, net als in andere landen, ongevallen 
met alleen geestelijke schade niet worden meegerekend scoort Nederland relatief 
gezien nog lager. 
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Dodelijke arbeidsongevallen en de gevolgen daarvan
In 2016 vinden er 36 dodelijke arbeidsongevallen plaats onder werknemers van 15 
tot 75 jaar in Nederland. Dit aantal is in de periode 2005-2011 gemiddeld 49, daalt 
in 2012 naar 35 en stijgt daarna weer. Vanaf 2015 ligt het aantal weer rond de 35 
(36 in 2016). De kans op een dodelijk ongeval is in Nederland het laagst van alle 
Europese landen.

De kans op een arbeidsongeval hangt samen met persoons- en werkkenmerken
Het risico op ongevallen verschilt naar persoons- en werkkenmerken en is re-
latief hoog onder mannen, laag en middelbaar opgeleiden en uitzendkrachten. 
Ook de arbeidsbelasting is van invloed. Werknemers met gevaarlijk werk hebben  
logischerwijs de hoogste kans om een arbeidsongeval met verzuim op te lopen, na-
melijk 2,5 keer zo veel als werknemers zonder gevaarlijk werk. Na gevaarlijk werk 
volgen intern ongewenst gedrag, weinig sociale steun, werken in nachtdiensten, 
hoge taakeisen en veel fysiek belastend werk.

Werknemers noemen psychische en fysieke overbelasting als belangrijkste oorzaak 
van het meest recente arbeidsongeval. Daarnaast noemen zij uitglijden, struikelen 
of anderszins vallen. Voor zelfstandig ondernemers is uitglijden, struikelen, of an-
derszins vallen de belangrijkste oorzaak van het ongeval. 

Ruim 3% van de werknemers krijgt jaarlijks een nieuwe beroepsziekte
Bijna 11% van de werknemers heeft naar eigen zeggen één of meer door een arts vast-
gestelde beroepsziekten (738 duizend werknemers, NEA). Bij 3,2% van de werkne-
mers is de beroepsziekte in het afgelopen jaar ontstaan (222.600). Zelfstandig onder-
nemers (met of zonder personeel) hebben ongeveer net zo vaak een beroepsziekte als 
werknemers, namelijk 10,0% (107.800 zelfstandig ondernemers). Het aantal nieuwe 
beroepsziekten is bij zelfstandig ondernemers wel lager, namelijk 1,9% (20.100).  
Er zijn ook andere bronnen  - met bijbehorende definities van beroepsziekten - die
andere schattingen opleveren. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 5.  

Beroepsziekten verschillen per sector en naar persoonskenmerken
De kans op een beroepsziekte is relatief groot in de sectoren gezondheidszorg en 
industrie. Beide sectoren scoren hoog op beroepsziekten van het bewegingsappa-
raat en stoffen-gerelateerde beroepsziekten, terwijl in de gezondheidszorg ook veel 
psychische beroepsziekten voorkomen. Vrouwen, 45-plussers, lager en middelbaar 
opgeleiden en werknemers met een migratieachtergrond hebben een grotere kans 
op een beroepsziekte.

Bewegingsapparaat- en psychische beroepsziekten komen het meeste voor
De beroepsziekten die onder werkenden voorkomen zijn aandoeningen van het 
bewegingsapparaat (1,6%), psychische aandoeningen (1,5%), stoffen-gerelateerde 
aandoeningen (0,2%) en overige aandoeningen (0,5%). Specifieke beroepsziekten 
die door bedrijfsartsen het meest worden gemeld en door werknemers en zelfstan-
digen het meest genoemd worden, zijn overspannenheid en burn-out.
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Determinanten van beroepsziekten verschillen logischerwijs per categorie. De 
belangrijkste determinanten van beroepsziekten van het bewegingsapparaat zijn 
herhalende bewegingen en ongemakkelijke werkhoudingen. De belangrijkste de-
terminanten van psychische beroepsziekten zijn ontevredenheid met het werk, 
een conflict met de leidinggevende en een hoge emotionele belasting. Bij stof-
fen-gerelateerde beroepsziekten gaat het om een besmetting in het verleden, een 
conflict met de leidinggevende, werktijden vanaf 25 uur per week en een flexibel 
dienstverband.

Beroepsziekten zorgen jaarlijks voor 6,9 miljoen verzuimdagen
Verschillende gevolgen van beroepsziekten zijn ziekteverzuim, het aantal do-
den en werkgerelateerde ziektelast (het verlies van gezonde levensjaren). 
Beroepsziekten veroorzaken veel extra ziekteverzuim, in totaal bijna 6,9 miljoen 
dagen (14% totaal aantal verzuimdagen in 2016). Een werknemer met een, door 
een arts vastgestelde, zelfgerapporteerde beroepsziekte geeft aan gemiddeld 37 da-
gen te verzuimen. Dit is 31 dagen méér dan een werknemer zonder beroepsziekte. 
De beroepsziekten overspannenheid/burn-out, depressie en lage rug-aandoenin-
gen veroorzaken de meeste verzuimdagen.

Bijna 4.100 sterfgevallen zijn het gevolg van een beroepsziekte
In 2016 bedraagt het aantal sterfgevallen als gevolg van een beroepsziekte volgens 
het RIVM bijna 4.100 werkende en gepensioneerde werknemers (2,7% van de tota-
le sterfte in Nederland): ruim 800 werkenden en ruim 3.200 gepensioneerden. Het 
aantal sterfgevallen als gevolg van een stoffen-gerelateerde beroepsziekte bedraagt 
ongeveer driekwart van alle arbeid gerelateerde sterfgevallen (naar schatting 550 
werkenden en 2.450 gepensioneerden in 2016). Andere oorzaken van beroeps-
ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker, die tot sterfte kunnen leiden zijn 
bijvoorbeeld straling en stress.

Ziektelast door arbeid is bijna 5% van de totale ziektelast
Het RIVM schat de totale werkgerelateerde ziektelast op 4,6% van de totale ziekte-
last in Nederland. Hiervan doet 60% zich voor in de werkende en 40% in de gepen-
sioneerde beroepsbevolking. Beroepsziekten met de hoogste ziektelast zijn ziekten 
van de ademhalingswegen (21%), gevolgd door psychische stoornissen (20%), kan-
ker (18%) en ziekten van het bewegingsapparaat (16%). Binnen de werkzame be-
roepsbevolking gaat het vooral om depressie, burn-out, rug- en nekklachten, artrose, 
COPD, coronaire hartziekten en longkanker. Binnen de gepensioneerde beroepsbe-
volking is dat vooral COPD, longkanker, coronaire hartziekten en gehoorstoornissen.  
Door de vergrijzing neemt de totale werkgerelateerde ziektelast tussen 2015 en 
2030 naar verwachting toe met 12%.

Flexwerkers hebben minder goede arbeidsomstandigheden, maar een betere ge-
zondheid en lager verzuim
Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (werknemers met een tij-
delijk en/of nul-uren contract, uitzend-, oproep- en invalkrachten) stijgt van 19% 
in 2007 naar 27% in 2017. Uitzend- en oproep- en invalkrachten hebben minder  
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gunstige arbeidsomstandigheden dan werknemers met een vast contract. Zij werken 
vaker in ploegen-, avond- en nachtdienst dan werknemers met een vast contract. 
De fysieke belasting en omgevingsbelasting van flexibele arbeidskrachten – vooral 
uitzendkrachten – zijn hoger. Dat geldt ook voor de psychosociale arbeidsbelasting.  
Oproep- en invalkrachten hebben vaker te maken met externe agressie (28%) dan 
vaste arbeidskrachten (24%). Ook melden flexibele arbeidskrachten duidelijk vaker 
een lage autonomie (58%-72%) dan vaste arbeidskrachten (39%). Deze minder goe-
de arbeidsomstandigheden zijn te verklaren doordat flexwerkers relatief vaak wer-
ken in sectoren met hoge fysieke en omgevingsbelasting, zoals de bouw en industrie.   
Tegenover de minder goede arbeidsomstandigheden staat dat oproep- en inval-
krachten minder uren werken en dus minder lang worden blootgesteld aan ar-
beidsrisico’s dan hun collega’s met een vast contract. Ook werken ze minder lang 
met een beeldscherm dan gemiddeld. Werknemers met een flexibel arbeidscon-
tract hebben een hogere kans op een aan stoffen gerelateerde beroepsziekte (bij-
voorbeeld contacteczeem, astma of COPD). Uitzendkrachten hebben een relatief 
hoge kans op een ongeval met verzuim (3,5% versus 1,5% bij werknemers met 
een vast contract). Deze hogere ongevalskans onder uitzendkrachten is te verkla-
ren uit het feit dat zij relatief vaak werken in technische beroepen, en de beroepen 
in transport en logistiek en agrarische beroepen. In deze beroepen is de kans op 
een ongeval groter dan in andere sectoren.

Werknemers met een tijdelijk contract en de oproep- en invalkrachten zeggen va-
ker een goede algehele gezondheid te hebben (respectievelijk 85% en 84%) dan 
vaste arbeidskrachten (80%). Ook melden ze minder vaak chronische aandoe-
ningen en burn-outklachten. Toch wil deze groep werknemers beduidend minder 
lang doorwerken dan een ‘gemiddelde’ werknemer en zzp’er. Het is aannemelijk 
dat deze verschillen (deels) verklaard kunnen worden door het feit dat deze groep 
relatief jong is. Jonge mensen hebben minder chronische aandoeningen en we-
ten nog minder goed hoe lang ze willen en kunnen doorwerken. Uitzendkrachten 
vertonen juist de meeste gezondheidsproblemen. Zij rapporteren iets minder vaak 
een (zeer) goede algemene gezondheid (78%) en vaker hoge burn-outklachten 
(21% versus 17% onder vaste krachten). Een mogelijke verklaring daarvoor is dat 
de grotere gezondheidsproblemen onder uitzendkrachten de reden zijn dat zij als 
uitzendkracht werken. Werkgevers nemen immers niet graag mensen met gezond-
heidsklachten in dienst.

Ondanks hun minder goede arbeidsomstandigheden is het ziekteverzuimpercenta-
ge van flexibele arbeidskrachten laag vergeleken met dat van vaste arbeidskrach-
ten. Dit is deels te verklaren door het feit dat ze minder uren per week werken en 
daarmee dus minder lang worden blootgesteld aan belastende arbeidsomstandig-
heden. Een andere verklaring is dat werknemers met een flexibel contract vaak wat 
jonger zijn. Bovendien hebben tijdelijk medewerkers en inval- en oproepkrachten 
een relatief goede gezondheid vergeleken bij vaste arbeidskrachten. Voor uitzend-
krachten is de situatie anders. Zij hebben wellicht een wat hogere verzuimdrempel 
omdat ze vaak niet (volledig) worden doorbetaald bij ziekte. 
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De kosten van werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg bedragen 
bijna 9 miljard euro per jaar
Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen kunnen leiden tot hoge kos-
ten. Een aantal belangrijke kostenposten hebben we geprobeerd te schatten. Dat 
zijn de kosten van loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim (5,0 miljard 
euro), werkgerelateerde kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2,1 mil-
jard euro) en kosten van (medische) zorg voor personen met een arbeidsgerelateer-
de aandoening (1,6 miljard euro). Deze kosten belopen samen 8,7 miljard euro. 
Daarnaast veroorzaken werkgerelateerde gezondheidsproblemen ook nog andere 
kosten. Werkgevers kunnen te maken krijgen met kosten als gevolg van presente-
isme (ziek doorwerken) en kosten voor het vervangen van personeel en verzuim-
begeleiding. Werknemers kunnen daarnaast geconfronteerd worden met kosten 
van medische behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of 
salarisverlies na één of twee jaar verzuim. De geschatte bedragen zijn dan ook een 
onderschatting van de werkelijke kosten.
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