
VIER Analyse
Inzicht in je verzuim geeft ruimte 
voor duurzame keuzes



De kosten en baten van verzuimkosten 
Als er binnen een organisatie naar de kosten van 
verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt gekeken, dan 
is dat naar de loondoorbetalingsverplichting en ZW- en 
WGA-uitkeringen. 
Toch draaien de verzuimkosten om veel meer factoren. 
Denk aan preventie, arbodienst en re-integratiebege-
leiding. Dat zijn kosten, maar tegelijk ook waardevolle 
instrumenten om de inzetbaarheid binnen de organisa-
tie te verbeteren. In de VIER Analyse geven wij inzicht in 
alle verzuimkosten. We bekijken of jouw investeringen 

belasting van de werkzaamheden, de binding met 
het bedrijf, de opbouw van het werknemersbestand 
(gemiddelde leeftijd, verhouding man/vrouw etc.), 
de verzuimbegeleiding. Allemaal factoren die directe 
invloed hebben op het verzuim, de WIA-instroom en 
de kosten die je als organisatie maakt. Wanneer je kunt 
anticiperen op je risicoprofiel, zet je ook grote stappen 
voor je verzuimbeleid.

Strategisch HR-beleid
De sleutel naar een duurzaam personeelsbestand en 
een vitale organisatie ligt daarom in een strategisch HR-
beleid. Met grip op de personeelsplanning en het bijbe-
horende verzuim. Daar komen vele keuzes bij kijken.
Doe je genoeg aan preventie? Welke werknemerspro-
gramma’s zou je nog kunnen inzetten? Wat zijn de kosten 
en baten van deze inzet? Hoe pak je de re-integratie aan? 
Heb je de juiste arbodienst? Heb je de beste financie-
ringskeuze gemaakt voor de ZW en/of WGA? 
De VIER Analyse van Kijk op Verzuim gaat in op deze 
vragen. Zo komt er ruimte om deze beslissingen zorg-
vuldig af te wegen en een duurzaam beleid voor jouw 
organisatie op te stellen. 

De VIER Analyse van Kijk op Verzuim
Met de VIER Analyse kijken we naar jouw organisatie als 
geheel. De deskundige adviseurs van Kijk op Verzuim 
geven je inzicht in de kosten én mogelijkheden, zodat 

“Ken je organisatie en 
je mogelijkheden. Pas dan 

kun je als werkgever 
weer in control komen.”

je weloverwogen keuzes kunt maken. Zo kom je als 
werkgever weer in control!

Interesse in onze VIER Analyse?
Neem contact op met Kijk op Verzuim voor overleg. 
Samen bekijken we waar jouw kansen liggen.

hun doel bereiken. Of er mogelijk onnodig geld weglekt 
uit de organisatie. Kortom: behaal je wel het optimale 
resultaat?

Anticiperen op je risicoprofiel
Ook je risicoprofiel biedt ruimte om je verzuimbeleid 
te verbeteren. Je risicoprofiel laat zien waar de zwakke 
plekken in de inzetbaarheid binnen je organisatie zitten 
– en daarmee waar je verbeterkansen liggen. 
Het risicoprofiel kan te maken hebben met allerlei 
omstandigheden: de aard van de activiteiten, de fysieke 

Met de VIER Analyse van Kijk op Verzuim ben je 
verzekerd van:

  een gedetailleerd rapport over je verzuimkosten
  een inventarisatie van de huidige financiering en 

geldstromen
  inzicht in de mogelijkheden van je proces en 

organisatie
  een overzicht van de mogelijke co-financieringen 

en subsidies
  een actueel beeld van de huidige wet- en 

regelgeving
  een analyse van de voors en tegens van 

mogelijke ketenpartners als arbodienst, UWV en 
verzuimbegeleiders

 een analyse van het huidige beleid
  advies over het best passende toekomstige beleid
  advies of, indien gewenst, ondersteuning bij de 

implementatie van het nieuwe beleid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn absolute speerpunten in iedere organisa-
tie. Want op korte termijn is verzuim een risico voor de bezetting en op lange 
termijn voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De financiële impact 
ervan is daarnaast enorm. 
 
De verzuimcijfers, de financiering en je arbodienst spelen een belangrijke rol bij 
een duurzame personeelsplanning. De interne organisatie hoort echter voorop 
te staan in jouw keuzes omtrent ziekte en verzuim. De VIER Analyse van Kijk 
op Verzuim geeft je focus binnen jouw organisatie. VIER. Voor Inzicht En Regie. 
Want daarmee kun je grote stappen zetten!
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Contactgegevens
Einsteinweg 51c

3404 LJ IJsselstein

+31 (0)6 - 51 92 79 58
+31 (0)6 - 40 60 52 77 

www.kijkopverzuim.com
info@kijkopverzuim.com

Over Kijk op Verzuim
Kijk op Verzuim richt zich op de financiële gevolgen 
voor werkgevers bij verzuimende en arbeidsongeschikte 
medewerkers. Inzicht en overzicht heeft tot gevolg 
dat werkgevers weer in regie komen. Het weer in regie 
komen leidt tot financiële besparingen die weer ingezet 
kunnen worden voor werkplezier en duurzame inzet-
baarheid van medewerkers.

Maarten Kuyt:
Robert Looren de Jong:


