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Samenvatting

Dit paper geeft inzicht in de impact van de vergrijzende beroepsbevolking op de mate 

waarin werkgevers eigen risico willen nemen en welke premie zij willen betalen voor 

een verzuimverzekering. Daartoe maken we gebruik van een stated preferences-

experiment en een survey die in samenwerking met verzekeraar ASR is afgenomen 

onder een grote groep werkgevers.  

 Het stated preferences-experiment stelt ons in staat om causaal vast te stellen wat 

de impact is van een ouder personeelsbestand op de mate waarin werkgevers een 

eigen risico nemen. De survey maakt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de 

determinanten van het risicogedrag van werkgevers bij het afdekken van verzuimri-

sico’s.  

 De belangrijkste bevindingen zijn dat een vergrijzend personeelsbestand leidt tot 

een significant hogere maandelijkse premie voor de verzuimverzekering. Werkgevers 

differentiëren in hun gewenste verzekeringspremie niet met de zwaarte van de 

beroepen. De significante stijging in de verzekeringspremie met leeftijd wordt echter 

uitsluitend waargenomen voor werkgevers die de vergrijzing van de arbeidsmarkt zien 

als een risicofactor en de productiviteit van oudere werknemers lager inschatten. Als 

laatste vinden we dat de leeftijd van werkgevers bepalend is voor de premie die zij 

willen betalen voor de verzuimverzekering.
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Summary

This paper provides insight into the impact of the aging workforce on the degree 

employers want to take risk and the insurance premium they are willing to pay for 

their absenteeism insurance. We make use of a stated preferences experiment in 

combination with a survey which were conducted in collaboration with ASR among a 

large group of employers.  

 The stated preferences experiment enables us to determine in a causal way what 

the impact is of an ageing employee population on the extent to which employers 

take more risk in their absenteeism insurance. The survey enables us to improve our 

insight into the determinants of the risk behavior of employers when covering absen-

teeism risks.  

 The main findings are that an aging workforce leads to a significantly higher 

monthly premium for absenteeism insurance. Employers do not differentiate in their 

desired insurance premium with the heaviness of occupations. The significant incre-

ase in the insurance premium with age is only observed, however, for employers who 

see aging of the labor market as a risk factor and who estimate the productivity of 

older workers to be lower. Finally, we find that the age of employers determines the 

premium they are willing to pay for absenteeism insurance.
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1. Introductie

De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds ouder. Dit komt door vergrijzing en 

ontgroening van de totale bevolking en doordat werknemers tot op hogere leeftijd 

blijven doorwerken. De vergrijzing van de beroepsbevolking creëert talrijke nieuwe 

uitdagingen voor werkgevers, zoals: i) hoe kun je oudere werknemers langer fit en 

gemotiveerd houden?, ii) in hoeverre kun je de vaardigheden van oudere werknemers 

up-to-date houden? en iii) in hoeverre heeft een vergrijzend arbeidsbestand een 

negatief effect op het ziekteverzuim in de organisatie? 

  Het is bekend dat ouderen zich iets minder vaak ziek melden dan jongere werkne-

mers (Bierings 2016). Maar melden zij zich ziek, dan is de verzuimperiode significant 

langer. Oudere werknemers verzuimen volgens eigen opgave gemiddeld 25 werkda-

gen. Hun belangrijkste genoemde klachten bij langdurig ziekteverzuim zijn vooral 

psychisch van aard, waaronder overspannenheid en burnout (Bierings 2016). CBS/

TNO-cijfers onderschrijven dit deels. In 2017 bedroeg het aandeel werknemers in de 

leeftijd van 25 tot 35 jaar dat verzuimde ruim 48,6 procent. Onder de 55-60-jarigen 

lag dit aandeel lager, namelijk op 44,0 procent. De gemiddelde verzuimduur verschilt 

tussen deze groepen echter behoorlijk. Onder 25-35-jarigen ligt de verzuimduur 

op 5,7 dagen, terwijl die onder de 55-65 jarigen 11,6 dagen bedraagt. Van de 55-65 

jarigen die verzuimen, verzuimt 18,6 procent zelfs 20 tot 210 werkdagen. 

 Het verzuim onder ouderen is de afgelopen decennia flink toegenomen. Zo is er 

een forse stijging van de WIA-instroom geweest. Bovendien verdubbelde de arbeids-

participatie van 60-plussers door afschaffing van de regelingen voor vervroegde uit-

treding (o.a. de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen 

uit 2004) en door verhoging van de AOW-leeftijd. Berendsen et al. (2019) hebben 

aangetoond dat 17 procent van de instroomstijging tussen 2006 en 2018 te verklaren is 

uit demografische ontwikkelingen zoals de stijgende pensioenleeftijd. We kunnen dus 

verwachten dat de veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel tot substantieel 

hogere verzuimkosten voor werkgevers leiden. 

 Het doel van dit paper is om het financieel perspectief van werkgevers te 

onderzoeken. In de literatuur over verzuim ligt de focus tot nog toe vooral op het 

werknemersperspectief. Diverse studies hebben laten zien dat het verplicht langer 

doorwerken door pensioenhervormingen kan leiden tot een verslechtering van de 

mentale gezondheid, fysieke gezondheid en zelfs overlevingskansen (e.g., De Grip et 

al. 2012; Eibich 2015; Moscarola et al. 2016; Schwandt 2018). Het werkgeversbeleid is 

daarentegen in de literatuur onderbelicht gebleven. 



Vergrijzing en Verzuim 7

 Deze verzuimkosten spelen vooral voor Nederlandse werkgevers een grote rol. Kan 

verzuim door ziekte namelijk door de bedrijfsarts verklaard worden, dan moet de 

werkgever volgens artikel BW 7:629 uit het arbeidsrecht gedurende twee jaar mini-

maal 70 procent van het loon doorbetalen. Daarnaast is het voeren van een ziektever-

zuimbeleid een impliciet omschreven wettelijke plicht voor de werkgever – die in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9) expliciet genoemd wordt. Een verzuimbeleid 

omvat onder andere:

1. Een verzuimprotocol. Alle processen en hun inhoud dienen schriftelijk te worden 

vastgelegd zodat betrokkenen duidelijkheid hebben over hun rechten en plichten. 

Het protocol beschrijft onder andere de ziekmeldprocedure, loondoorbetaling bij 

ziekte en verrekening van vakantiedagen.

2. Informatie over het basiscontract met een arbodienstverlener

3. Een verzuimregistratie- en analyse. Het is de plicht van de werkgever om de 

hoogte en de gemelde oorzaak van het ziekteverzuim in kaart te brengen.

4. Een preventiebeleid: het beleid moet beschrijven wat de werkgever eraan doet om 

te voorkomen dat werknemers (langdurig) verzuimen. 

5. Een re-integratie- en begeleidingsbeleid. De wet verplicht werkgevers en 

werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de 

ontwikkelingen in het re-integratieproces. Als dit proces voortduurt, wordt het 

re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen 

voor het komende jaar zijn.

De combinatie van loondoorbetaling, de kosten van een contract met een arbodienst-

verlener, gegevensverzameling en de verantwoordelijkheid voor een re-integratietra-

ject zorgt ervoor dat verzuimkosten niet gering zijn en dat werkgevers derhalve sterke 

incentives hebben om deze kosten af te dekken. Een verzuimverzekering biedt hier 

uitkomst. Nederlandse werkgevers kunnen ervoor kiezen om een verzuimverzekering 

in te zetten voor vergoeding van de eerste twee jaar loondoorbetalingsplicht aan 

zieke medewerkers (of tot het einde van het arbeidscontract). Daarnaast kunnen 

ook re-integratiekosten, zoals behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt en overige 

werkgeverslasten zoals pensioen en WW die doorbetaald worden bij ziekte, worden 

gedekt door een verzuimverzekering. 

 Kenmerkend voor dergelijke verzuimverzekeringen is dat werkgevers zelf kiezen 

welk eigen risico zij willen lopen. Eigen risico betekent dat de ondernemer bij 

verzuim de loonkosten per ziektegeval die binnen deze periode vallen, niet vergoed 

krijgt. De ondernemer kan kiezen uit 10, 30, 65 en 130 dagen eigen risico, waarbij de 

verzekeringspremie daalt met het aantal eigen risicodagen.

https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/wetgeving/arbobesluit-artikel-2
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 In hoeverre zal de vergrijzing van de beroepsbevolking impact hebben op de mate 

waarin werkgevers zich wensen te verzekeren tegen langdurig verzuim? In hoeverre 

zijn zij bereid een eigen risico te nemen en welke premie wille zij hiervoor betalen? 

Relevante vragen, niet alleen voor de kosten-batenanalyses van werkgevers, maar 

ook voor verzekeraars. 

Voor- en nadelen van verzuimverzekeringen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de voor- en nadelen van een 
verzuimverzekering op een rij gezet (Rendement online, 2019). 

Als werknemers ziek worden, moet een werkgever aan zieke werknemers in principe maximaal 
twee jaar het loon doorbetalen. De kosten voor loondoorbetaling en re-integratie kunnen in 
deze periode substantieel zijn. Maar werkgevers hebben verschillende opties om de financiële 
gevolgen van ziekteverzuim op te vangen. Werkgevers kunnen i) zich niet verzekeren, ii) een 
verzekering nemen voor de loondoorbetaling zonder ondersteuning, iii) een verzekering 
nemen voor loondoorbetaling met ondersteuning en binnenkort iv) een MKB-
verzuimontzorgverzekering afsluiten. 

Geen verzekering voor loondoorbetaling 
Kiest de werkgever ervoor om geen verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte af te sluiten, 
dan maakt de werkgever geen kosten zolang werknemers niet ziek zijn. Het nadeel is dat 
werkgevers bij ziekte zelf de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie dragen. Daarnaast 
is er geen ondersteuning bij het interpreteren en toepassen van de regels. Werkgevers zijn zelf 
verantwoordelijk voor de administratieve plichten bij verzuim.

Verzekering voor loondoorbetaling met en zonder ondersteuning 
Bij een verzuimverzekering zonder ondersteuning betaalt de verzekeraar – en niet de 
werkgever – de kosten voor loondoorbetaling. Nadeel van deze verzekering is dat de 
werkgever een verzekeringspremie moet betalen en dat deze nog steeds verantwoordelijk is 
voor de re-integratie.  
Bij een verzekering mét ondersteuning krijgt de werkgever van de verzekeraar gedeeltelijke 
ondersteuning bij re-integratie en advies over de regels en administratieve plichten. Voordeel 
van deze verzekering is dus dat onvoorziene hoge verzuimkosten worden afgedekt en dat met 
ondersteuning ook de kosten van het reintegratieproces deels zijn afgedekt. 

MKB verzuim-ontzorgverzekering 
In 2020 is de MKB-verzuimontzorgverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering moet de 
loondoorbetalingsplicht voor specifiek kleine werkgevers verlichten. Net zoals bij de 
verzekering voor loondoorbetaling met ondersteuning heeft de werkgever bij ziekte van de 
werknemer geen kosten voor loonbetaling en re-integratie. Het verschil met de reguliere 
verzuimverzekering is dat een MKB-verzuimontzorgverzekering voldoet aan de Wet verbetering 
poortwachter. Dit betekent onder andere dat werkgevers de adviezen van de bedrijfsarts 
kunnen opvolgen, zonder risico op een loonsanctie. Daarnaast wordt re-integratie voor 100 
procent vergoed en tellen ziektegevallen binnen het bedrijf, ongeacht de duur van het 
verzuim, beperkt mee in de berekening van de premie. De premie wordt dus minder door 
eigen verzuim beïnvloed en is op dat punt stabieler dan een normale verzuimverzekering.

https://www.rendement.nl/salarisadministratie/loondoorbetaling-bij-ziekte
https://www.rendement.nl/loondoorbetaling-bij-ziekte/nieuws/mkb-verzuim-ontzorgverzekering-per-1-januari-2020.html
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 Dit wordt nog eens onderstreept door de introductie van de MKB verzuimont-

zorgverzekering (op 1 januari 2020). De overheid zet er hiermee immers nadrukkelijk 

op in dat MKB-werkgevers zich nog beter gaan verzekeren tegen verzuimkosten. De 

verzekering focust op bedrijven tot circa 25 medewerkers die een verzuimproduct kan 

afsluiten voor twee jaar. Onderdeel hiervan is dat de verzekeraar alle zaken rondom 

re-integratie, verzuimbegeleiding en casemanagement uit handen neemt. Bij verzuim 

hoeft de werkgever dan niet meer alle re-integratiediensten zelf te regelen.  

 De overheid stelt een bedrag van 450 miljoen euro beschikbaar als tegemoet-

koming in de kosten die kleine werkgevers hebben voor het doorbetalen van zieke 

werknemers, waardoor de verzuimpremies iets lager kunnen komen te liggen. De 

verwachting is daarmee dat de MKB-verzuimontzorgverzekering werkgevers een 

alternatief biedt voor de reguliere verzuimverzekering. Maar, omdat de verzekering 

specifiek inzet op casemanagement en dus een hoger serviceniveau kent, is het goed 

mogelijk dat de premie hoger uitpakt dan die van een reguliere verzuimverzekering. 

Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat de MKB-ontzorgverzekering een 

eigen risico kent. 

Dit paper geeft inzicht in de impact van de vergrijzende beroepsbevolking op de mate 

waarin werkgevers een eigen risico willen nemen en de premie van hun verzuim-

verzekering willen verhogen. Daartoe maken we gebruik van een stated preferences-

experiment en een vragenlijst die in samenwerking met ASR is afgenomen onder 

een grote groep werkgevers. Het stated preferences-experiment stelt ons in staat om 

causaal vast te stellen wat de impact is van een ouder personeelsbestand op de mate 

waarin werkgevers een eigen risico nemen. De vragenlijst bevat daarnaast gedetail-

leerde informatie over hoe werkgevers aankijken tegen verzuim van oudere versus 

jongere werknemers. Daarmee kunnen we een eerste stap zetten in het genereren 

van meer informatie i) over de determinanten van het risicogedrag van werkgevers bij 

het afdekken van verzuimrisico’s en specifieker ii) over het perspectief van de werk-

gever op de rol van de relatie tussen verzuimfrequentie en verzuimduur van oudere 

versus jongere werknemers. 
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2. De vragenlijst

In 2017 heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, Universiteit 

Maastricht) in samenwerking met verzekeraar ASR een vragenlijst ontwikkeld die is 

voorgelegd aan 714 werkgevers met een verzuimverzekering bij de Amersfoortse. De 

vragenlijst omvat vragen over bedrijfskenmerken, risicoaversie, de gezondheid van het 

werknemersbestand en de inschatting van de werkgever over de productiviteit van 

werknemers in verschillende leeftijdsgroepen. Ook het stated preferences-experiment 

dat centraal staat in dit paper is onderdeel van die vragenlijst. Het stated preferences-

experiment is ingevuld door 421 werkgevers. 

 We hebben uitsluitend werkgevers geselecteerd met vijf werknemers of meer. 

Hiermee voorkomen we dat we zzp’ers of maatschappen in onze steekproef mee-

nemen. Gemiddeld genomen hebben de werkgevers in onze steekproef twintig 

werknemers. De mediaan is met acht werknemers echter beduidend lager, dit omdat 

er enkele zeer grote werkgevers tussen zitten met duizend werknemers of meer.  

 De werkgevers bevinden zich in uiteenlopende sectoren: 25 procent zit in de zake-

lijke dienstverlening, 16 procent in de gezondheids-, geestelijke of maatschappelijke 

sector, 11 procent in de groothandel, 10 procent in de detailhandel, 8 procent in de 

metaalnijverheid, 3,5 procent in de horeca en 3 procent in de agrarische sector. 

 Van de werkgevers die onze vragenlijst beantwoord hebben is 42 procent alge-

meen directeur, manager of eigenaar en 11 procent HR-directeur. Daarnaast hebben 

ook HR-verantwoordelijke medewerkers de enquete ingevuld (28%). De restcategorie 

bestaat onder andere uit officemanagers en hoofden van de administratie. 

2.1. Voor- en nadelen van stated preferences

In dit paper kijken we naar stated preferences in plaats van revealed preferences. We 

hebben deze keuze gemaakt omdat:

i. we beter inzicht willen krijgen in de verzekeringsvoorkeuren van werkgevers zon-

der dat specifieke contextfactoren een rol spelen;

ii. de overheid de MKB-verzuimontzorgverzekering nog aan het uitrollen is, waar-

door revealed preferences in de huidige situatie wellicht niet van toepassing zijn 

(bijvoorbeeld omdat werkgevers wachten zich te verzekeren totdat de nieuwe 

verzekering beschikbaar is);

iii. verzekeringsgegevens normaliter uit administratieve datasets moeten orden 

opgevraagd en daarin meestal geen directe informatie over voorkeuren zijn 

opgenomen;
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iv. de randomisering van de vignetkenmerken ervoor zorgt dat we causaal kunnen 

onderzoeken wat de impact van de vergrijzing is op de omvang van het eigen 

risico dat werkgevers willen nemen en de premie die zij willen betalen voor hun 

verzuimverzekering.

Ten opzichte van gewone surveyvragen hebben stated preferences-experimenten 

bovendien als voordeel dat ze de kloof tussen enquêteresultaten en revealed pre-

ferences verkleinen, aangezien ze een weerspiegeling zijn van echte beslissingen 

(Louvier et al., 2000). Het voordeel daarbij is dat enquêtes met stated preferences-

experimenten naast de gewone enquêtevragen dus ook revealed data opleveren in 

de setting van het experiment. Doordat daardoor veel meer informatie beschikbaar is 

over keuzegedrag van werkgevers, kunnen we veel dieper ingaan op de determinan-

ten van het keuzegedrag. 

 Er kleven echter ook nadelen aan vignettenexperimenten. De belangrijkste is dat 

vignetten uitsluitend hypothetische data genereren en werkgevers in de praktijk 

anders kunnen handelen dan zij zeggen te handelen in een theoretische situatie. 

Tegelijkertijd bestaat er voldoende bewijs dat vignetexperimenten in staat zijn om 

gegevens te genereren die sterk lijken op gegevens uit veldexperimenten (Lawrence et 

al. 2006; Telser en Zweifel 2007; Henkens et al 2009; Karpinska et al. 2011; Hainmueller 

et al. 2015).

2.2. Het stated preferences-experiment

Het stated preferences-experiment voor dit paper is gebaseerd op vignetten die 

meten hoeveel eigen risico werkgevers willen nemen en hoeveel premie zij willen 

betalen voor hun verzuimverzekering. Aan de hand van de vignetten is de werkgevers 

gevraagd zich te verplaatsen in een ondernemer met ongeveer tien werknemers die 

een verzuimverzekering wenst af te sluiten die de loondoorbetalingsplicht bij zieke 

werknemers vergoedt. Zij moesten aangeven welk eigen risico zij willen lopen met 

een duur van 10, 30, 65 of 130 dagen. Er werd uitgelegd dat een hoger eigen risico 

gepaard gaat met een hogere premie en vice versa. 

 In de vignetten werden de werkgevers geconfronteerd met zes scenario’s. 

Maximaal hebben we op deze manier 6 x 421 = 2.526 waarnemingen verzameld. 

Door item-non-response ligt het aantal observaties echter iets lager, op 2.473. 

Steekproefsgewijs werden in de vignetten telkens het werknemersbestand en de aard 

van de werkzaamheden in het bedrijf gewijzigd, zie de kenmerken hieronder:
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Werknemersbestand

1. Leeftijdsopbouw: % 36-45 jarigen, % 46-55 jarigen, % 56-65 jarigen (altijd 

optellend tot 100%, steekproefsgewijs variërend tussen 12,5%, 37,5% en 50%)

2. Geslachtsopbouw: % vrouwen (25%, 50%, 75%)

3. Medewerkers met een hoog opleidingsniveau (25%, 50%)

4. Medewerkers met deeltijdcontracten (25%, 50%, 75%)

Aard van de werkzaamheden

5. Psychologische, sociale en organisatorische zwaarte van het werk (25%, 50%, 75%)

6. Fysieke zwaarte van het werk (25%, 50%, 75%)

Tekstbox A (zie bijlage) laat de introductietekst zien die respondenten te zien kregen. 

Tekstbox B (bijlage) laat een voorbeeld zien van mogelijke scenario’s waarin een 

respondent een keuze moest maken. Gegeven alle variabelen en hun niveaus in de 

vignetten werden 486 mogelijke vignettencombinaties gemaakt (namelijk 3 × 3 × 2 × 

3 × 3 × 3), waarbij de respondent telkens zes keer een keuze moest maken. De com-

binaties van de vignetten zijn steekproefsgewijs aan de respondenten voorgelegd. In 

het geval dat respondenten een combinatie voorgelegd kregen die zij al eerder had-

den gezien, werd deze vervangen door een nieuwe combinatie. 

2.3. Surveyvragen

De vragenlijst omvat naast het vignettenexperiment nog andere vragen die relevant 

zijn voor dit onderzoek. Allereerst hebben wij na het vignettenexperiment gevraagd 

hoe werkgevers dachten over de impact van de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de 

verhoging van de pensioenleeftijd op het verzuim:

In welke mate bent u het eens met de onderstaande stellingen? (5-puntsschaal)

• De vergrijzing van de arbeidsmarkt zal leiden tot meer verzuim.

• De verhoging van de pensioenleeftijd zal leiden tot meer verzuim.

Daarnaast hebben we werkgevers gevraagd de prestaties van werknemers met ver-

schillende leeftijden te beoordelen: 

 Welk cijfer geeft u de gemiddelde werknemer in uw organisatie in onderstaande 

leeftijdsgroepen voor zijn of haar prestaties op de onderstaande genoemde vaar-

digheden? Dit kunt u doen door een cijfer toe te kennen. 0 is zeer slecht en 10 is 

uitmuntend.

• Productiviteit

• Productiviteit t.o.v. loonkosten
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• Langdurig verzuim

• Kortdurig verzuim

De leeftijdsgroepen die zij moesten beoordelen waren 36-45 jaar, 46-55 jaar en 

56-65-jaar. Werkgevers werd vervolgens gevraagd een gedetailleerde risicoanalyse te 

maken van zestien ziektes/aandoeningen voor dezelfde leeftijdsgroepen:

 Wij vragen u een inschatting te maken van de kans dat uw medewerkers met de 

onderstaande gezondheidsrisico’s te maken krijgen. Daarbij vragen we u om een 

onderscheid te maken tussen medewerkers naar leeftijd. Dit kunt u doen door een 

cijfer toe te kennen tussen 0 (geen enkel risico) en 100 (een zeer groot risico). 

 

Tot slot werden vragen gesteld over de kenmerken van de werkgever. Denk aan leef-

tijd, geslacht en gezondheid, maar ook aan de mate waarin zij optimistisch zijn over 

de toekomst. 

 De schaal voor de risicoanalyse van de ziektebeelden komt uit de SHARE-

dataset. De schaal voor de gezondheidsrisico’s komt uit de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden 

 Met behulp van deze vragen kunnen we achterhalen in hoeverre de effecten 

van de leeftijdsopbouw in het experiment daadwerkelijk gerelateerd zijn aan hoe 

werkgevers nadenken over de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de verhoging van 

de pensioenleeftijd. Dankzij de vragen over de risico’s met betrekking tot specifieke 

ziektebeelden, de vaakst genoemde verzuimklachten en de arbeidsrisico’s kunnen we 

dieper ingaan op de vraag in hoeverre de percepties van werkgevers hierop hen ertoe 

aanzet hun verzuimverzekeringspremie extra aan te passen als zij te maken krijgen 

met een vergrijsd personeelsbestand. 
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3. Resultaten

3.1. Resultaten basisregressie

Voor onze analyses maken we gebruik van OLS-regressies (ordered probit-modellen 

geven nagenoeg hetzelfde resultaat) waarin de kenmerken van het werknemersbe-

stand en de aard van de werkzaamheden in het bedrijf worden geregresseerd op de 

maandelijkse premie die werkgevers voor hun verzuimverzekering willen betalen. 

Doordat we meerdere observaties hebben per werkgever hanteren we geclusterde 

robuuste standaardfouten. In verdere analyses schatten wij vervolgens volledig geïn-

teracteerde modellen. Zo bekijken we in hoeverre de impact van:

i. de kenmerken van het werknemersbestand en 

ii. de aard van de werkzaamheden in het bedrijf 

op de maandelijkse premie die werkgevers voor hun verzuimverzekering willen beta-

len, verschilt met:

i. hoe werkgevers nadenken over de vergrijzing van de arbeidsmarkt en 

ii. de verhoging van de pensioenleeftijd, de risico’s op specifieke ziektebeelden, de 

vaakst genoemde verzuimklachten en de arbeidsrisico’s en andere werkgevers 

kenmerken. 

Kolom 1 van tabel 1 laat de resultaten zien van onze basisregressie. Hieruit blijkt dat 

de leeftijdsopbouw van ondernemingen een significant effect heeft op de maande-

lijkse premie die werkgevers bereid zijn te betalen voor hun verzuimverzekering. In 

een situatie waarin het percentage 56- tot 65-jarigen 50 procent bedraagt willen 

werkgevers maandelijks 47 euro meer premie betalen dan wanneer het percentage 

56- tot 65-jarigen maar 12,5 procent bedraagt. Dit is gelijk aan een premiestijging van 

3 procent. In termen van het aantal dagen dat werknemers een eigen risico willen 

dragen, komt dit overeen met een verschil van vijf eigenrisicodagen. 

 Uit de tabel blijkt verder dat fysieke en psychische zware taken eveneens leiden 

tot een verhoging van de premie, waarbij het effect van psychisch zware taken 

ongeveer gelijk is aan die van een sterk vergrijzende leeftijdsopbouw. Daarentegen: 

is het percentage fysiek zware taken 75 procent, dan zijn werkgevers bereid om 85 

euro meer premie te betalen dan wanneer dit 25 procent bedraagt (ofwel een stijging 

van de premie met 5,5 procent en een verschil van tien dagen eigenrisicodagen). Het 

percentage vrouwen en het percentage hoogopgeleiden heeft geen significant effect 

op de verzekeringspremie of het aantal risicodagen. 
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 Het is mogelijk dat werkgevers oudere werknemers als een extra groot risico 

beschouwen indien zij zware fysieke en psychische taken moeten uitoefenen. In 

het debat over de zware beroepen wordt immers beargumenteerd dat zware fysieke 

en psychische taken werknemers belemmeren om gezond hun pensioen te halen. 

Tabel 1 OLS regressie van de maandelijkse premie voor de verzuimverzekering op de 

vignettenkenmerken

Afhankelijke variabele:  
maandelijkse premie voor verzuimverzekering

(1) (2) (3)

Percentage 56-65-jarigen = 33% (ref = 12.5%) 17.145
(12.854)

25.669
(23.792)

5.054
(23.189)

Percentage 56-65-jarigen = 50% 46.854***
(14.644)

52.506**
(25.425)

39.532
(24.192)

Percentage zware fysieke taken = 50%  
(ref = 25%)

35.008**
(13.602)

40.108*
(22.916)

34.676**
(13.644)

Percentage zware fysieke taken = 75% 84.886***
(14.476)

93.959***
(24.717)

85.564***
(14.443)

Percentage zware psychische taken = 50%  
(ref = 25%)

20.797
(12.907)

20.567
(12.857)

22.674
(21.063)

Percentage zware psychische taken = 75% 50.217***
(13.169)

50.312***
(13.155)

65.914***
(22.561)

Percentage vrouwen = 50% (ref = 25%) -0.696
(12.767)

-0.653
(12.779)

-0.312
(12.836)

Percentage vrouwen = 75% 16.133
(14.105)

16.190
(14.119)

16.309
(14.097)

Percentage hoogopgeleiden = 50% (ref = 25%) -19.269*
(10.253)

-19.367*
(10.258)

-20.025*
(10.254)

Percentage 56-65-jarigen =  
33% x Percentage zware fysieke taken = 50%

11.956
(31.645)

Percentage 56-65-jarigen =  
33% x Percentage zware fysieke taken = 75%

13.585
(32.945)

Percentage 56-65-jarigen =  
50% x Percentage zware fysieke taken = 50%

8.973
(33.664)

Percentage 56-65-jarigen =  
50% x Percentage zware fysieke taken = 75%

0.281
(32.300)

Percentage 56-65-jarigen =  
33% x Percentage zware psychische taken = 50%

-17.960
(30.532)

Percentage 56-65-jarigen =  
33% x Percentage zware psychische taken = 75%

-19.028
(32.863)

Percentage 56-65-jarigen =  
50% x Percentage zware psychische taken = 50%

13.794
(31.499)

Percentage 56-65-jarigen =  
75% x Percentage zware psychische taken = 50%

-27.654
(32.939)

Constant 1,504.797***
(18.850)

1,508.582***
(20.971)

1,499.141***
(21.529)

Observations 2.473 2.473 2.473
R-squared 0.032 0.032 0.033

Geclusterde robuuste standaardfouten onder de coëfficiënten. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Kolommen 2 en 3 laten echter zien dat werkgevers niet op leeftijd en de zwaarte van 

beroepen differentiëren in hun gewenste verzekeringspremie. In deze analyses zijn 

interacties opgenomen tussen de leeftijdsopbouw van de onderneming en het per-

centage fysiek en psychisch zware taken. Duidelijk blijkt dat deze interactie-effecten 

niet significant zijn. 

 Werkgevers differentiëren overigens wél op geslacht en fysiek zware taken in hun 

gewenste verzekeringspremie. We hebben analyses geschat met interacties tussen 

deze twee variabelen en vonden dat werkgevers vooral meer bereid zijn om een 

hogere premie (ongeveer 100 euro) te betalen als het percentage vrouwen toeneemt 

en zij fysiek zware taken hebben. Omgekeerd: naarmate het aandeel mannen groter 

is, zijn zij minder bereid een hogere premie te betalen bij een hoger percentage fysiek 

zware taken. Figuur 1 geeft dit weer in een plot van de marginale effecten op basis 

van de geschatte regressie. 

 

3.2. Interacties met hoe werkgevers denken over de impact van vergrijzing en de 

verhoging van de pensioenleeftijd

De vraag is of elke werkgever bereid is tot een hogere premie voor de verzuimverzeke-

ring naarmate het personeelsbestand verouderd. Om dit te onderzoeken hebben wij 

Figuur 1 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de 

 verzuimverzekering: interactie fysiek zware taken en geslacht
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OLS-regressies geschat waarin we de vignetkenmerken hebben geïnteracteerd met de 

mening van werkgevers over de impact van de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de 

verhoging van de pensioenleeftijd op het verzuim. Het gaat er daarbij om of werk-

gevers de vergrijzing van de arbeidsmarkt zien als een risicofactor die leidt tot meer 

verzuim en of de verhoging van de pensioenleeftijd zal leiden tot meer verzuim.  

Figuren 2 en 3 tonen de plots van de marginale effecten van deze analyses en laten 

zien dat werkgevers consistent gedrag vertonen. Werkgevers die het zeer eens zijn met 

de stellingen dat vergrijzing leidt tot meer verzuim en dat de verhoging van de pen-

sioenleeftijd zal leiden tot meer langdurig verzuim, zijn bereid een hogere premie te 

betalen voor de verzuimverzekering bij een oplopend percentage oudere werknemers. 

Opvallend is dat werkgevers die negatiever zijn altijd een hogere premie willen beta-

len. Maar, als het personeelsbestand voor 33 procent uit 56 tot 65-jarigen bestaat, 

lopen de premies nog vrijwel evenwijdig aan die van werkgevers die positiever zijn. 

Pas als het percentage 56-65-jarigen 50 procent wordt, zien we duidelijke verschillen 

ontstaan tussen de beide groepen werkgevers. Het verschil in premie is dan statistisch 

significant verschillend en bijna gelijk aan 100 euro. 

 Eenzelfde consistent beeld observeren we in heterogeniteitsanalyses met de 

verschillen in de cijfers die werkgevers geven aan het verzuim, de productiviteit en 

de productiviteit ten opzichte van de loonkosten van de gemiddelde werknemer in 

hun organisatie in de leeftijdsgroepen van 36 tot 45 jaar en 56 tot 65-jaar (zie tabel 

Figuur 2 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de 

verzuimverzekering: vergrijzing leidt tot meer verzuim
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2). Werkgevers die op langdurig verzuim, productiviteit en de verhouding tussen 

productiviteit en loonkosten negatiever oordelen over 56- tot 65-jarigen betalen in 

dit experiment gemiddeld tussen de 100 en 120 euro per maand meer aan premie 

dan werkgevers die een even goede score of zelfs betere score geven aan deze groep. 

Opvallend is daarnaast dat alleen voor de eerstgenoemde groep significante effecten 

op de premie worden gevonden en niet voor de werkgevers die een even goede of 

zelfs betere score geven aan werknemers die 56 tot 65 jaar zijn.  

 De aantallen in de tabel laten verder zien dat de hogere verzekeringspremie in 

het experiment vooral wordt gedreven door een kleine minderheid van werkgevers 

die negatief oordeelt. Het percentage werkgevers dat negatiever oordeelt over het 

langdurig verzuim van 56 tot 65 jarigen is ongeveer 21 procent. Daarentegen geeft 63 

procent van de werkgevers hetzelfde cijfer aan 36 tot 45-jarigen en 56- tot 65-jari-

gen, terwijl 16 procent van de werkgevers zelfs positiever is over oudere werknemers.

 Een ander resultaat dat vertrouwen geeft in onze resultaten is dat werkgevers die 

positiever of negatiever oordelen over het kortdurig verzuim van 56 tot 65-jarigen 

geen lagere of hogere verschillende premie willen betalen voor de ziekteverzuimver-

zekering. De standaardfouten zijn dermate groot dat de verschillen in de tabel niet 

significant zijn. Het feit dat we voor het verschil in de scores ten aanzien van kort-

durig verzuim geen significant effect vinden op de premie, betekent dat werkgevers 

dus bewust differentiëren tussen kortdurig en langdurig verzuim en dat zij naar alle 

Figuur 3 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: de verhoging van de pensioenleeftijd leidt tot meer langdurig verzuim



Vergrijzing en Verzuim 19

waarschijnlijkheid beseffen dat de verzuimverzekering een product is dat uitsluitend 

de risico’s van langdurig verzuim afdekt. 

3.3. Risico’s verbonden aan ziektetypes

Werkgevers zijn eveneens gevraagd om een gedetailleerde risicoanalyse van zestien 

ziektes/aandoeningen te maken voor 36- tot 45-jarigen, 46- tot 55-jarigen en 56- tot 

65-jarigen. Zij konden een cijfer tussen 0 en 100 toekennen. Vervolgens hebben 

Tabel 2 OLS-regressies van de maandelijkse premie voor de verzuimverzekering op de 

vignettenkenmerken: heterogeniteit met het verschil in het oordeel van werkgevers 

over verzuim en productiviteit tussen 56- tot 65-jarigen en 36- tot 46-jarigen

(1) (2) (3) (4)
Verschil in score kortdurig 

verzuim tussen 56-65-jarigen 
en 36-45-jarigen

Verschil in score langdurig 
verzuim tussen 56-65-jarigen 

en 36-45-jarigen
Afhankelijke variabele: 
 Maandelijkse premie voor 
 verzuimverzekering

Slechtere score 
56-65- jarigen

Even goede of 
betere score 

56-65- jarigen

Slechtere score 
56-65- jarigen

Even goede of 
betere score 

56-65- jarigen
Percentage 56-65- jarigen = 
33% (ref = 12.5%)

-18.278
(43.518)

-0.145
(18.297)

30.686
(44.373)

-16.665
(18.129)

Percentage 56-65- jarigen = 
50%

5.755
(40.092)

48.109**
(18.999)

124.873***
(34.945)

14.931
(19.528)

Overige experiment- 
variabelen

V V V V

Constant 1,578.725***
(47.942)

1,476.659***
(29.467)

1,428.340***
(50.963)

1,517.732***
(29.848)

Observations 267 1,106 294 1,073
R-squared 0.073 0.033 0.103 0.022

(5) (6) (7) (8)
Verschil in score productiviteit 

vs loonkosten tussen 
56-65-jarigen en 36-45-jarigen

Verschil in score loonkosten 
tussen 56-65-jarigen en 

36-45-jarigen
Afhankelijke variabele: Maan-
delijkse premie voor verzuim-
verzekering

Slechtere score 
56-65- jarigen

Even goede of 
betere score 

56-65- jarigen

Slechtere score 
56-65- jarigen

Even goede of 
betere score 

56-65- jarigen
Percentage 56-65- jarigen = 
33% (ref = 12.5%)

2.757
(30.646)

-9.229
(19.926)

12.742
(33.409)

-15.539
(19.243)

Percentage 56-65- jarigen = 
50%

102.681***
(26.975)

7.466
(21.677)

117.813***
(31.014)

5.689
(20.325)

Overige experiment- 
variabelen

V V V V

Constant 1,482.026***
(40.634)

1,501.097***
(32.348)

1,458.859***
(41.546)

1,517.382***
(31.830)

Observations 539 834 453 932
R-squared 0.080 0.019 0.099 0.020

Geclusterde robuuste standard fouten onder de coëfficiënten. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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we voor alle zestien ziektes/aandoeningen interactiemodellen geschat waarin we 

onderzocht hebben in welke mate werkgeverservaringen uit de praktijk met speci-

fieke ziektes de drijvende kracht zijn achter het leeftijdseffect in onze analyses op 

het vignettenexperiment (regressies op verzoek beschikbaar). Daartoe hebben we 

de leeftijdspercentages in het experiment geïnteracteerd met de drie scores van de 

36- tot 45-jarigen en 56- tot 65-jarigen voor elke ziekte/aandoening (de scores voor 

46- tot 55-jarigen worden niet meegenomen vanwege een te hoge multicollineariteit 

met de scores van 56- tot 65-jarigen). Het resultaat van deze analyses is dat we voor 

dertien van de zestien ziektes/aandoeningen geen significante coëfficiënt vinden voor 

de interactiedummies tussen de percentages 56- tot 65-jarigen in het bedrijf in het 

vignet en de scores die 56- tot 65-jarigen krijgen op deze ziektes (gecontroleerd voor 

de scores die 34- tot 45-jarigen krijgen). Dit betekent dat grotere verschillen in een 

door de werkgever geanalyseerde kans op hartklachten, bloeddrukproblemen, cho-

lesterol, hersenziektes, diabetes, spierziektes, oogziektes, botbreuken, reuma, artrose 

en emotionele stoornissen tussen leeftijdsgroepen er niet toe bijdragen dat zij meer 

premie willen betalen als zij meer oudere werknemers in dienst hebben. 

 De drie ziektes/aandoeningen waarvoor we wel een significant verschillen vinden, 

zijn kanker (alle vormen), darm- en maagproblemen en longziektes. Van alle drie 

is bekend dat ze vaker voorkomen met het voortschrijden van de leeftijd (DePinho, 

2000; Coultas et al 1994; Jones et al. 2013). 

 Figuren 4, 5 en 6 laten een plot zien van de marginale effecten waarin het 

interactie-effect wordt weergegeven (voor het onderste kwartiel, de mediaan en het 

Figuur 4 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: heterogeen effect met de kans op longziektes van 56- tot 65-jarigen
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bovenste kwartiel van de distributies van de kans op deze ziektes). Duidelijk blijkt dat 

de verzekeringspremie het sterkst stijgt met het percentage ouderen bij werkgevers 

die 56- tot 65-jarigen een hogere kans op longziektes of maag- en darmziektes toe-

dichten (het bovenste kwartiel op de distributie). Voor werkgevers die een lage kans 

Figuur 5 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: heterogeen effect met de kans op kanker van 56- tot 65-jarigen
14

00
15

00
16

00
17

00
Ma

an
de

lijk
se

 pr
em

ie 
vo

or
 ve

rzu
im

ve
rze

ke
rin

g

12,5% 37,5% 50%
Percentage 56-65 jarigen

Onderste kwartiel Mediaan
Bovenste kwartiel

 

Figuur 6 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: heterogeen effect met de kans op darm en maagproblemen van 56- tot 

65-jarigen
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toedichten aan deze twee ziektetypen (laagste kwartiel op de distributie) zien we 

geen of maar een beperkte lineaire stijging in de premie. Voor werkgevers die 56- tot 

65-jarigen een hoge kans toedichten op het krijgen van kanker zien we eveneens een 

lineaire stijging in de premie met het percentage 56- tot 65-jarigen in de organisatie. 

Bedraagt het aandeel van deze leeftijdscategorie maar 12,5 procent, dan wensen deze 

werkgevers ongeveer 100 euro minder premie te betalen dan werkgevers die de kans 

dat 56- tot 65-jarigen kanker krijgen, lager inschatten. Het laatstgenoemde verschil is 

echter significant op het 10 procent-niveau. 

 

3.4. Kenmerken werkgever

Tot slot hebben we geanalyseerd in hoeverre de kenmerken van werkgevers van 

invloed zijn op hun gedrag in het vignettenexperiment. Daartoe maken we gebruik 

van interactie-effecten tussen het percentage 56- tot 65-jarigen in het vignettenex-

periment en de individuele kenmerken van de werkgever. We vinden dat geslacht, 

opleidingsniveau en de eigen gezondheid niet van invloed zijn op de premie die 

werkgevers willen betalen in het experiment. We vinden echter wel significante 

heterogene effecten op de leeftijd van de werkgevers en de mate waarin zij optimis-

tisch zijn over de toekomst. Oudere werkgevers differentiëren in hun premies minder 

Figuur 7 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: heterogeen effect met de leeftijd van de werkgever
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tussen jong en oud. Jongere werkgevers daarentegen reduceren hun premie met bijna 

100 euro als het percentage 56- tot 65-jarigen maar 12,5 procent bedraagt. Eenzelfde 

beeld is zichtbaar bij het optimisme. Werkgevers die pessimistisch zijn willen door-

gaans een hogere premie voor hun verzuimverzekering betalen. Dit verschil is vooral 

goed zichtbaar als het percentage 56- tot 65-jarigen maar 12,5 procent bedraagt. 

Optimistische werkgevers wensen in deze situatie een premie te betalen die ruim 200 

euro lager is. Naarmate het percentage 56- tot 65-jarigen stijgt, verdwijnen deze 

verschillen. 

Figuur 8 Plot van de marginale effecten op de maandelijkse premie van de verzuim-

verzekering: heterogeen effect met optimisme van de werkgever over de toekomst
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4. Samenvatting en conclusies

Dit paper probeert inzicht te geven in de impact van de vergrijzende beroepsbevolking 

op de mate waarin werkgevers een eigen risico willen nemen en hun premie willen 

verhogen in hun verzuimverzekering. Daartoe hebben we gebruikgemaakt van een 

stated preferences-experiment en een survey die in samenwerking met ASR is afgeno-

men onder een grote groep werkgevers. 

 Onze resultaten laten zien dat de leeftijdsopbouw van ondernemingen een 

significant effect heeft op de maandelijkse premie die werkgevers bereid zijn te 

betalen voor hun verzuimverzekering. In een situatie waarin het percentage 56- tot 

65-jarigen 50 procent bedraagt, willen werkgevers maandelijks 47 euro meer premie 

betalen dan wanneer het percentage 56- tot 65-jarigen maar 12,5 procent bedraagt. 

Dit is gelijk aan een premiestijging van 3 procent. In termen van het aantal dagen 

dat werknemers een eigen risico willen dragen, komt dit resultaat overeen met een 

daling van vijf eigenrisicodagen. De resultaten tonen verder aan dat werkgevers niet 

differentiëren in hun gewenste verzekeringspremie met de zwaarte van de beroepen. 

Werkgevers differentiëren daarentegen wel in hun gewenste verzekeringspremie op 

geslacht en fysiek zware taken. 

 De significante stijging in de verzekeringspremie met leeftijd wordt uitsluitend 

waargenomen voor werkgevers die de vergrijzing van de arbeidsmarkt zien als een 

risicofactor die leidt tot meer verzuim en die de verhoging van de pensioenleeftijd 

zien als een factor die zal leiden tot meer verzuim. Eenzelfde consistent beeld obser-

veren we in heterogeniteitsanalyses met de verschillen in de cijfers die werkgevers 

geven aan het verzuim, de productiviteit en de productiviteit ten opzichte van de 

loonkosten van de gemiddelde werknemer in hun organisatie. Belangrijk daarbij 

is dat we deze effecten alleen vinden voor langdurig verzuim. Bovendien blijkt dat 

vooral pessimistische en jongere werkgevers de gewenste premie differentiëren op 

leeftijd. 

 Het risico dat werkgevers bereid zijn te nemen en de premie die zij bereid zijn 

te betalen, hangen af van hoe werkgevers denken over de mate waarin oudere 

werknemers specifieke typen ziektes kunnen ontwikkelen. Grotere verschillen in 

een door de werkgever geanalyseerde kans op hartklachten, bloeddrukproblemen, 

cholesterol, hersenziektes, diabetes, spierziektes, oogziektes, botbreuken, reuma, 

artrose en emotionele stoornissen tussen leeftijdsgroepen dragen er niet toe bij dat 

zij meer premie willen betalen als zij meer oudere werknemers in dienst hebben. 

Daarentegen, werkgevers die kanker (alle vormen), darm- en maagproblemen en 

longziektes als een risicofactor beschouwen voor oudere werknemers, zijn bereid om 

meer premie te betalen als zij te maken krijgen met een vergrijsd personeelsbestand. 
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 Met deze resultaten geeft dit paper informatie over hoe werkgevers aankijken 

tegen verzuim van oudere versus jongere werknemers. Ook biedt het een eerste stap 

in het genereren van meer informatie over i) de determinanten van het risicogedrag 

van werkgevers bij het afdekken van verzuimrisico’s en meer specifiek ii) over de door 

de werkgevers gepercipieerde rol van verzuimfrequentie en verzuimduur van oudere 

versus jongere werknemers in deze relatie. 

Enkele beleidsadviezen en adviezen voor nader onderzoek:

1. De vergrijzing leidt ertoe dat werkgevers meer wensen te betalen voor hun ver-

zuimverzekering. Dit paper laat echter zien dat er een grens zit aan de premie die 

zij willen betalen. Om de aantrekkelijkheid van de verzuimverzekering te vergroten 

is het daarom van belang om een gulden middenweg te vinden tussen een aan-

trekkelijke prijsstelling en een zo optimaal mogelijke dienstverlening. 

2. Vanwege het risico dat genomen wordt in de verzuimverzekering en omdat de 

bijbehorende premie afhangt van hoe werkgevers denken over de mate waarin 

oudere werknemers specifieke typen ziektes kunnen ontwikkelen, is het relevant 

om nader te onderzoeken in hoeverre deze percepties aansluiten bij de oorzaken 

achter de werkelijke verzuimkosten. In hoeverre zijn de percepties van werkgevers 

gerechtvaardigd?

3. Persoonskenmerken van werkgevers hebben een grote invloed op de gewenst 

premie. Vooral jongeren en optimisten differentiëren meer op leeftijd. Meer 

onderzoek naar de oorzaak van dit leeftijdseffect is nodig, zodat gepast beleid 

ontwikkeld kan worden om dit effect te beperken. In elk geval is het voor het 

communicatiebeleid van verzekeraars relevant om in detail te inventariseren hoe 

jongere versus oudere werkgevers denken over de gevolgen van de vergrijzing voor 

het verzuimbeleid. 

Belangrijk is te beseffen dat het experiment op een aantal relevante beleidsvragen 

geen antwoord kan geven. Zo is nog onduidelijk in hoeverre de hogere verzuimkosten 

onder oudere werknemers impact heeft op de arbeidsvraag naar oudere werknemers. 

Daarnaast merken we op dat werkgevers vaak ook een aansprakelijkheidsverzekering, 

een collectieve ongevallenverzekering en een nabestaandenverzekering nemen om 

andere risico’s te dekken die komen kijken bij het hebben van personeel. Sommige 

verzekeraars bieden totaalpakketten aan die deze verschillende risico’s afdekken. 

Hoe de voorkeuren voor een verzuimverzekering verschillen van die voor deze andere 

verzekeringen is nog niet nader onderzocht. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om 

een totaalbeeld te krijgen. 
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Highlights paper 

Een vergrijzend personeelsbestand leidt tot een significant hogere maandelijkse 

premie voor de verzuimverzekering

1. Werkgevers differentiëren niet op de zwaarte van de beroepen in hun 

gewenste verzekeringspremie. 

2. De significante stijging in de verzekeringspremie met leeftijd wordt uitsluitend 

waargenomen voor werkgevers die de vergrijzing van de arbeidsmarkt als een 

risicofactor zien en de productiviteit van oudere werknemers lager inschatten. 

3. De leeftijd van werkgevers is bepalend voor de premie die zij willen betalen 

voor de verzuimverzekering.
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Bijlagen

Tekstbox A

Verzuimverzekering
Het kan gebeuren dat medewerkers door ziekte of een ongeval hun werk niet meer kunnen 
doen. Deze ziekmeldingen kunnen mogelijk financiële gevolgen hebben voor ondernemers. 
Een verzuimverzekering kan worden ingezet om de eerste 2 jaar de loondoorbetalingsplicht bij 
zieke medewerkers te vergoeden (of tot het einde van het arbeidscontract). 
 
Situatie
We willen u nu vragen om zich te verplaatsen in de volgende fictieve situatie: Een ondernemer 
met ongeveer 10 medewerkers die gemiddeld genomen ongeveer een modaal salaris verdie-
nen wenst een verzuimverzekering aan te schaffen die in de eerste 2 jaar de loondoorbeta-
lingsplicht bij zieke medewerkers vergoedt (of tot het einde van het arbeidscontract).  
  
Daarbij kan de ondernemer zelf kiezen welk eigen risico hij wil lopen. Eigen risico betekent 
dat de ondernemer bij verzuim de loonkosten per ziektegeval die binnen deze periode vallen, 
niet vergoed krijgt. De ondernemer kan kiezen uit 10, 30, 65 en 130 dagen eigen risico. De ver-
zekeringspremie daalt met het aantal eigen risicodagen.

We laten u nu zes keer een scenario zien voor deze ondernemer. In elk scenario verschilt het 
werknemersbestand en de aard van de werkzaamheden in het bedrijf met de volgende 
kenmerken: 
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Tekstbox B

Hoeveel eigen risicodagen zou u nemen indien u ondernemer bent van een bedrijf met de 
volgende kenmerken:

Let op: het betreft hier een fictieve premieberekening 

 Werknemersbestand      

• Leeftijdsopbouw 36-45 jarigen = 50;  46-55 jarigen 
= 12,5%;  56-65 jarigen = 37,5%

• Geslachtsopbouw: percentage vrouwen 50%

• Percentage medewerkers met een hoog  
  opleidingsniveau

75%

Aard van werkzaamheden in het bedrijf  

• Percentage werkzaamheden die psychologische,  
  sociale en organisatorisch zware taken

75%

• Percentage werkzaamheden die fysieke zware  
  taken omvatten

25%

• Risicodagen: 10. Bijbehorende premie in euro’s per maand: € 1900
• Risicodagen: 30. Bijbehorende premie in euro’s per maand: € 1550
• Risicodagen: 65. Bijbehorende premie in euro’s per maand: € 1300
• Risicodagen: 130. Bijbehorende premie in euro’s per maand: € 1050
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