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ACHTERGROND  

 

Aanleiding 

Per 1 januari 2013 is de Ziektewet gemoderniseerd met de invoering van de Wet Bezava (Wet 

beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Beoogd wordt onder andere dat 

werkgevers zich meer gaan inspannen voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers wiens 

dienstverband op enig moment wordt beëindigd. Voor ZW-gerechtigden wordt een vergroting van de 

arbeidsparticipatie vanuit de Ziektewet nagestreefd. Dit komt onder meer tot uiting in de aanscherping 

van het Ziektewetcriterium na één jaar ziekte en van de re-integratieverplichtingen van zieke 

vangnetters. 

 

Binnen het kennisthema ‘voorkomen (langdurige) arbeidsongeschiktheid’ richt UWV de aandacht op 

veranderingen naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Ziektewet (UWV Kennisagenda 2014 

& 2015).  

 

In dit verband volgt UWV een cohort langdurig zieken, om hun kenmerken en situatie te vergelijken 

met die van langdurig zieken vóór de invoering van de Wet Bezava. Door aan te sluiten op de eerdere 

‘Weg naar de WIA’ onderzoeken (WnW), kan deze vergelijking gemaakt worden.  

 

WnW 

In het kader van WnW zijn in het verleden twee maal langdurig zieke werknemers en vangnetters 

(WW’ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders) gevolgd. Het eerste onderzoek (WnW-1) betrof 

langdurig zieken die waren ziek gemeld rond januari 2007; in het tweede onderzoek (WnW-2) was dit 

rond oktober 2011. Het betrof werknemers en vangnetters die minimaal negen maanden ziek zijn 

geweest.  

 

UWV volgt nu voor een derde maal een cohort langdurig zieke werknemers en een cohort langdurig 

zieke vangnetters (WnW-3). Net als in WnW-2 worden de langdurig zieken op twee peilmomenten 

bevraagd: circa tien respectievelijk achttien maanden na hun ziekmelding. Dit gebeurt middels een 

vragenlijst, die ze naar keuze digitaal of op papier kunnen invullen.  

 

Tabellenboek 

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de eerste meting onder het cohort werknemers die op in het 

najaar van 2015 ongeveer negen maanden ziek waren gemeld. Waar mogelijk hebben we een 

vergelijking gemaakt met de werknemers die in de zomer van 2012 ongeveer negen maanden ziek 

zijn geweest (WnW-2 cohort).  
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LEESWIJZER  

 

 De hoofdstukken (A t/m G) komen overeen met de thema’s van de vragenlijst, zoals ziekteperiode 

(A), werkhervatting (D) en begeleiding bij werkhervatting (E).  

 De tabelnummers komen overeen met de nummers van de vragenlijst, tenzij expliciet is 

aangegeven dat het gegevens uit de UWV-registratie betreft. Waar van toepassing hebben we een 

vergelijking gemaakt met het cohort negenmaands zieke werknemers uit 2012 (WnW-2 

onderzoek). In dat geval staan de tabellen in blauwe tekst en staat er een “X” achter het 

betreffende tabelnummer.  

 Alle tabellen zijn uitgesplitst naar de ziekmeldingstatus van werknemers negen maanden na 

ziekmelding (deels ziek gemeld, volledig ziek gemeld, onbekend). De vergelijkbare WnW-2 tabellen 

zijn uitgesplitst naar de ziekmeldingstatus van werknemers op 1 juli 2012 (deels ziek gemeld, 

volledig ziek gemeld, onbekend), wat gemiddeld negen maanden na ziekmelding is.  

 De percentages in de tabel zijn steeds kolompercentages, tenzij anders vermeld.  

 De bijlagen van dit tabellenboek bevatten (1) het veldwerkverslag en (2) de vragenlijst van de 

eerste meting. 
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A. ZIEKTEPERIODE 

De 3.595 respondenten uit WnW-3 zijn volgens de UWV-administratie tussen 1 november en 31 

december 2014 ziek gemeld; dit is de zogenoemde inclusieperiode. We hebben ook aan de 

werknemers zelf gevraagd wanneer zij zich hebben ziek gemeld. Hieruit blijkt dat 6% van de 

werknemers aangeeft zich voor of na de inclusieperiode te hebben ziek gemeld. Zie tabel 1. 

 

Tabel 1 Startdatum ziekmelding 

 aantal percentage 

Voor de UWV inclusieperiode (van 1 januari t/m 31 oktober 2014) 224 6% 

In de UWV inclusieperiode (van 1 november t/m 31 december 2014) 3335 93% 

Na de UWV inclusieperiode (van 1 januari t/m 16 februari 2015) 2 0% 

Onbekend (geen startmaand ingevuld) 34 1% 

Totaal 3595 100% 

 

De 3.369 respondenten uit WnW-2 zijn volgens de UWV-administratie tussen 5 september en 3 

november 2014 ziek gemeld; dit is de zogenoemde inclusieperiode. We hebben ook aan de 

werknemers zelf gevraagd wanneer zij zich hebben ziek gemeld. Hieruit blijkt dat 9% van de 

werknemers aangeeft zich voor of na de inclusieperiode te hebben ziek gemeld. Zie tabel 1X. 

 

Tabel 1X Startdatum ziekmelding 

 aantal percentage 

Voor de UWV inclusieperiode (van 1 januari t/m 4 september 2011) 219 7% 

In de UWV inclusieperiode (van 5 september t/m 3 november 2011) 2998 89% 

Na de UWV inclusieperiode (van 4 november t/m 31 december 2011) 78 2% 

Onbekend (geen startmaand ingevuld) 74 2% 

Totaal 3369 100% 

 

 

Tabel 2 Situatie 9 maanden na ziekmelding 

 aantal percentage 

Volledig ziek gemeld 2081 58% 

Gedeeltelijk ziek gemeld 1469 41% 

Onbekend 45 1% 

Totaal  3595 100% 

 

Tabel 2X Situatie circa 9 maanden na ziekmelding (op 1 juli 2012) 

 aantal percentage 

Volledig ziek gemeld 2001 59% 

Gedeeltelijk ziek gemeld 1338 40% 

Onbekend 30 1% 

Totaal  3369 100% 
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Tabel 3 Nog ziek gemeld op enquêtemoment 

 Volledig 
(n=2074) 

Gedeeltelijk 
(n=1468) 

Totaal 
(n=3578) 

Ja, volledig ziek gemeld 66% 9% 42% 

Ja, gedeeltelijk ziek gemeld 21% 55% 35% 

Nee, (volledig) beter gemeld 13% 35% 23% 

Totaal  100% 100% 100% 

* De kolomuitsplitsing heeft vanaf hier steeds betrekking op de situatie 9 maanden na ziekmelding (zie 

tabel 2). In de totaalkolom is hierbij de categorie ‘onbekend’ meegeteld. 

 

Tabel 3X Nog ziek gemeld op enquêtemoment 

 Volledig 
(n=1979) 

Gedeeltelijk 
(n=1314) 

Totaal 
(n=3315) 

Ja, volledig ziek gemeld 63% 9% 41% 

Ja, gedeeltelijk ziek gemeld 22% 53% 34% 

Nee, (volledig) beter gemeld 15% 37% 24% 

Totaal  100% 100% 100% 

* De kolomuitsplitsing heeft vanaf hier steeds betrekking op de situatie 9 maanden na ziekmelding (zie 

tabel 2X). In de totaalkolom is hierbij de categorie ‘onbekend’ meegeteld. 

 

 

Tabel 3a Indien beter gemeld op enquêtemoment (zie tabel 3): per wanneer 

 Volledig 
(n=256) 

Gedeeltelijk 
(n=486) 

Totaal  
(n=759) 

Binnen 270 dagen (binnen 9 maanden) 6% 4% 5% 

Na 270 dagen of meer 94% 96% 95% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Uit tabel 3a volgt dat 35 personen (5% van 759) aangeven zich (ruim) vóór 9 maanden na ziekmelding 

volledig beter te hebben gemeld. Deze personen zijn niet meegenomen in de verdere analyses. Van 

hen is namelijk aannemelijk dat ze niet 9 maanden ziek gemeld zijn geweest.  

 

Tabel 3aX Indien beter gemeld op enquêtemoment (zie tabel 3X): per wanneer 

 Volledig 
(n=299) 

Gedeeltelijk 
(n=470) 

Totaal  
(n=780) 

Voor 1 juli 2012 (waarschijnlijk binnen 9 maanden) 11% 2% 6% 

Na 1 juli 2012 89% 98% 94% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Uit tabel 3aX volgt dat 46 personen (6% van 780) aangeven zich (ruim) vóór 1 juli 2012 volledig beter 

te hebben gemeld. Deze personen zijn niet meegenomen in de verdere analyses. Van hen kunnen we 

namelijk niet met zekerheid vaststellen dat ze daadwerkelijk 9 maanden ziek gemeld zijn geweest. 
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B. GEZONDHEID 

 

Tabel 4 Algemene gezondheidstoestand op enquêtemoment 

 

Volledig 
(n=2052) 

Gedeeltelijk 
(n=1443) 

Totaal 
(n=3531) 

Goed 19% 35% 26% 

Gaat wel / matig 53% 56% 54% 

Slecht 28% 9% 20% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 4X  Algemene gezondheidstoestand op enquêtemoment 

 

Volledig 
(n=1963) 

Gedeeltelijk 
(n=1324) 

Totaal 
(n=3311) 

Goed 20% 34% 26% 

Gaat wel / matig 55% 58% 56% 

Slecht 25% 8% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 5  Gezondheidstoestand bij ziekmelding (najaar/eind 2014) 

 

Volledig 
(n=2056) 

Gedeeltelijk 
(n=1446) 

Totaal 
(n=3540) 

Goed 8% 7% 8% 

Gaat wel / matig 12% 14% 13% 

Slecht 80% 79% 79% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 5X  Gezondheidstoestand bij ziekmelding (najaar 2011) 

 

Volledig 
(n=1966) 

Gedeeltelijk 
(n=1326) 

Totaal 
(n=3317) 

Goed 8% 8% 8% 

Gaat wel / matig 14% 19% 16% 

Slecht 78% 73% 76% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Tabel 6  Aard van de gezondheidsklachten* 

 

Volledig 
(n=2058) 

Gedeeltelijk 
(n=1447) 

Totaal 
(n=3547) 

Rugklachten 18% 15% 17% 

Andere klachten ledematen/ bewegingsapparaat 31% 30% 31% 

Overspannenheid 12% 18% 14% 

Burn-out 19% 26% 22% 

Andere psychische klachten 19% 20% 20% 

Hart- en vaatziekten 13% 11% 12% 

Kanker 18% 9% 14% 

Problemen met zintuigen  5% 4% 4% 

Anders 20% 21% 20% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 6X  Aard van de gezondheidsklachten* 

 

Volledig 
(n=1959) 

Gedeeltelijk 
(n=1324) 

Totaal 
(n=3283) 

Rugklachten 18% 16% 17% 

Andere klachten ledematen/ bewegingsapparaat 32% 31% 32% 

Overspannenheid 14% 14% 14% 

Burn-out 18% 20% 19% 

Andere psychische klachten 21% 18% 20% 

Hart- en vaatziekten 13% 11% 12% 

Kanker 16% 9% 13% 

Problemen met zintuigen  3% 5% 4% 

Anders 22% 23% 23% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 7  Langer gezondheidsklachten 

 

Volledig 
(n=2046) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal 
(n=3527) 

Ja, 0 tot 6 maanden 17% 19% 18% 

Ja, 6 tot 12 maanden 10% 12% 11% 

Ja, langer dan een jaar 34% 33% 34% 

Nee 39% 36% 38% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Tabel 7X  Langer gezondheidsklachten 

 

Volledig 
(n=1955) 

Gedeeltelijk 
(n=1322) 

Totaal 
(n=3305) 

Ja, 0 tot 6 maanden 19% 19% 19% 

Ja, 6 tot 12 maanden 10% 12% 10% 

Ja, langer dan een jaar 33% 33% 33% 

Nee 38% 37% 38% 

Totaal 100% 100% 100% 
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C. KENMERKEN VAN WERK EN ARBEIDSVERLEDEN 

 

Tabel 8 Type dienstverband ten tijde van ziekmelding 

 

Volledig 
(n=2057) 

Gedeeltelijk 
(n=1445) 

Totaal  
(n=3544) 

Vast 96% 96% 96% 

Tijdelijk 3% 3% 3% 

Anders 1% 1% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 8X Type dienstverband ten tijde van ziekmelding 

 

Volledig 
(n=1962) 

Gedeeltelijk 
(n=1324) 

Totaal  
(n=3315) 

Vast 96% 97% 96% 

Tijdelijk 3% 2% 3% 

Anders 1% 1% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 9 Indien tijdelijk dienstverband (zie tabel 8): Dienstverband tijdens ziekmelding 

verlengd of omgezet in een vast dienstverband 

 

Volledig 
(n=53) 

Gedeeltelijk 
(n=45) 

Totaal  
(n=98) 

Nee 68% 29% 50% 

Ja, mijn tijdelijke dienstverband is verlengd 15% 38% 25% 

Ja, mijn tijdelijke dienstverband is omgezet in een 
vast dienstverband 17% 33% 25% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 10 Nog steeds arbeidscontract met deze werkgever 

 

Volledig 
(n=2054) 

Gedeeltelijk 
(n=1445) 

Totaal  
(n=3541) 

Ja 96% 98% 97% 

Nee 4% 2% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 10X Nog steeds arbeidscontract met deze werkgever 

 

Volledig 
(n=1936) 

Gedeeltelijk 
(n=1316) 

Totaal  
(n=3279) 

Ja 95% 98% 96% 

Nee 5% 2% 4% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 10a Indien geen arbeidscontract meer (zie tabel 10): wanneer beëindigd 

 

Volledig 
(n=82) 

Gedeeltelijk 
(n=23) 

Totaal  
(n=107) 

Voor de ziekmeldingsperiode (inclusieperiode) 6% - 5% 

In de ziekmeldingsperiode - - 1% 

Na de ziekmeldingsperiode    

- Tot 1 juni 2015 2% 4% 3% 

- Tussen 1 juni en 1 september 2015 6% 4% 6% 

- Na 1 september 2015 82% 91% 83% 

Onbekend: geen eindmaand of jaar ingevuld 4% - 3% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 10aX Indien geen arbeidscontract meer (zie tabel 10X): wanneer beëindigd 

 

Volledig 
(n=92) 

Gedeeltelijk 
(n=28) 

Totaal  
(n=122) 

Voor de ziekmeldingsperiode (inclusieperiode) 3% - 2% 

In de ziekmeldingsperiode 1% - 1% 

Na de ziekmeldingsperiode    

- Tot 1 april 2012 5% - 4% 

- Tussen 1 april en 1 juli 2012 4% - 4% 

- Na 1 juli 2012 74% 89% 77% 

Onbekend: geen eindmaand of jaar ingevuld 12% 11% 11% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 11 Loondoorbetaling door werkgever 

 

Volledig 
(n=1965) 

Gedeeltelijk 
(n=1407) 

Totaal  
(n=3409) 

Volledig 52% 65% 57% 

Niet volledig 38% 24% 32% 

Weet niet 10% 11% 11% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 11X Loondoorbetaling door werkgever 

 

Volledig 
(n=1752) 

Gedeeltelijk 
(n=1261) 

Totaal  
(n=3036) 

Volledig 52% 64% 57% 

Niet volledig 37% 23% 31% 

Weet niet 11% 13% 12% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 11a Indien niet volledig (zie tabel 11): percentage loondoorbetaling door werkgever 

 

Volledig 
(n=740) 

Gedeeltelijk 
(n=325) 

Totaal  
(n=1073) 

0 tot 35 procent 1% 1% 1% 

35 tot 70 procent 1% 1% 1% 

70 procent 65% 53% 62% 

71 tot 80 procent 5% 5% 5% 

>=80 procent 28% 39% 31% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 11aX Indien niet volledig (zie tabel 11X): percentage loondoorbetaling door werkgever 

 

Volledig 
(n=736) 

Gedeeltelijk 
(n=315) 

Totaal  
(n=1055) 

0 tot 35 procent 2% 3% 2% 

35 tot 70 procent 1% 2% 1% 

70 procent 64% 51% 60% 

71 tot 80 procent 4% 6% 5% 

>=80 procent 28% 38% 31% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 12 Indien geen arbeidscontract meer (zie tabel 10): reden beëindiging 

 

Volledig 
(n=79) 

Gedeeltelijk 
(n=23) 

Totaal  
(n=104) 

Ik ben ontslagen 29% 26% 29% 

Het arbeidscontract liep af en is niet verlengd 38% 39% 37% 

Ik heb zelf ontslag genomen 8% 17% 10% 

Anders 25% 17% 24% 

Totaal 100% 100% 100% 

 



 14   

 

Tabel 12X Indien geen arbeidscontract meer (zie tabel 10X): reden beëindiging 

 

Volledig 
(n=104) 

Gedeeltelijk 
(n=28) 

Totaal  
(n=135) 

Ik ben ontslagen 20% 21% 20% 

Het arbeidscontract liep af en is niet verlengd 45% 25% 41% 

Ik heb zelf ontslag genomen 10% 25% 13% 

Anders 25% 29% 25% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 13 Beëindiging van het dienstverband te maken met de economische crisis 

 

Volledig 
(n=81) 

Gedeeltelijk 
(n=23) 

Totaal  
(n=107) 

Ja 25% 30% 25% 

Nee 64% 61% 62% 

Weet niet 11% 9% 13% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 13X Beëindiging van het dienstverband te maken met de economische crisis 

 

Volledig 
(n=109) 

Gedeeltelijk 
(n=29) 

Totaal  
(n=141) 

Ja 20% 24% 21% 

Nee 67% 72% 68% 

Weet niet 13% 3% 11% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 14 Gemiddeld aantal uren per week werkzaam volgens arbeidsovereenkomst 

 

Volledig 
(n=2046) 

Gedeeltelijk 
(n=1438) 

Totaal  
(n=3525) 

Aantal uur 30 32 31 

 

Tabel 14X Gemiddeld aantal uren per week werkzaam volgens arbeidsovereenkomst 

 

Volledig 
(n=1937) 

Gedeeltelijk 
(n=1317) 

Totaal  
(n=3283) 

Aantal uur 31 32 31 
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Tabel 15 Duur dienstverband  

 

Volledig 
(n=2054) 

Gedeeltelijk 
(n=1442) 

Totaal  
(n=3536) 

Korter dan 1 jaar 2% 2% 2% 

- waarvan gemiddeld 7 maanden 7 maanden 7 maanden 

Meer dan 1 jaar 98% 98% 98% 

- waarvan gemiddeld 15 jaar 16 jaar 15 jaar 

 

Tabel 15X Duur dienstverband  

 

Volledig 
(n=1623) 

Gedeeltelijk 
(n=1125) 

Totaal  
(n=2765) 

Korter dan 1 jaar 3% 2% 2% 

- waarvan gemiddeld 6 maanden 6 maanden 6 maanden 

Meer dan 1 jaar 97% 98% 98% 

- waarvan gemiddeld 15 jaar 15 jaar 15 jaar 

 

  

Tabel 16 Vestigingsgrootte werkgever (aantal werkzame personen) 

 

Volledig 
(n=2019) 

Gedeeltelijk 
(n=1434) 

Totaal  
(n=3492) 

10 of minder 18% 14% 16% 

11 tot 25 19% 16% 18% 

26 tot 50 13% 14% 14% 

51 tot 100 13% 13% 13% 

101 tot 250 13% 14% 13% 

Meer dan 250 24% 29% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 16X Vestigingsgrootte werkgever (aantal werkzame personen) 

 

Volledig 
(n=1931) 

Gedeeltelijk 
(n=1315) 

Totaal  
(n=3273) 

10 of minder 17% 11% 15% 

11 tot 25 18% 19% 19% 

26 tot 50 15% 15% 15% 

51 tot 100 14% 12% 13% 

101 tot 250 13% 15% 14% 

Meer dan 250 23% 29% 25% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Tabel 17 Vestiging onderdeel van groter bedrijf 

 

Volledig 
(n=2043) 

Gedeeltelijk 
(n=1433) 

Totaal  
(n=3514) 

Ja 70% 69% 69% 

Nee 30% 31% 31% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 17X Vestiging onderdeel van groter bedrijf 

 

Volledig 
(n=1945) 

Gedeeltelijk 
(n=1316) 

Totaal  
(n=3290) 

Ja 73% 74% 74% 

Nee 27% 26% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

  

Tabel 18 Gemiddelde duur arbeidsverleden  

 

Volledig 
(n=2025) 

Gedeeltelijk 
(n=1432) 

Totaal  
(n=3495) 

Aantal jaar 30 28 29 

 

Tabel 18X Gemiddelde duur arbeidsverleden  

 

Volledig 
(n=1929) 

Gedeeltelijk 
(n=1307) 

Totaal  
(n=3264) 

Aantal jaar 28 27 27 

 



    

 
17 

D. WERKHERVATTING 

 

Tabel 19 Na ziekmelding op enig moment weer gaan werken 

 

Volledig 
(n=2052) 

Gedeeltelijk 
(n=1440) 

Totaal  
(n=3533) 

Ja 67% 98% 80% 

Nee 33% 2% 20% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 19X Na ziekmelding op enig moment weer gaan werken 

 

Volledig 
(n=1959) 

Gedeeltelijk 
(n=1323) 

Totaal  
(n=3310) 

Ja 71% 98% 82% 

Nee 29% 2% 18% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 20 Indien weer gaan werken (zie tabel 19): wanneer 

 

Volledig 
(n=1378) 

Gedeeltelijk 
(n=1408) 

Totaal  
(n=2821) 

Voor de ziekmeldingsperiode (inclusieperiode) 6% 10% 8% 

Tijdens de ziekmeldingsperiode 6% 11% 8% 

Na de ziekmeldingsperiode:     

- tot 1 juni 2015 35% 52% 44% 

- tussen 1 juni en 1 september 2015 19% 14% 16% 

- na 1 september 2015 25% 5% 14% 

Onbekend, geen startmaand of jaar ingevuld 9% 9% 9% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 20X Indien weer gaan werken (zie tabel 19X): wanneer 

 

Volledig 
(n=1389) 

Gedeeltelijk 
(n=1290) 

Totaal  
(n=2700) 

Voor de ziekmeldingsperiode (inclusieperiode) 3% 3% 3% 

Tijdens de ziekmeldingsperiode 10% 15% 13% 

Na de ziekmeldingsperiode:     

- tot 1 april 2012 36% 50% 43% 

- tussen 1 april en 1 juli 2012 17% 19% 18% 

- na 1 juli 2012 24% 6% 15% 

Onbekend, geen startmaand of jaar ingevuld 9% 7% 8% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 21 Indien weer gaan werken (zie tabel 19): op enquêtemoment nog steeds werkzaam 

 

Volledig 
(n=1333) 

Gedeeltelijk 
(n=1378) 

Totaal  
(n=2742) 

Ja 73% 91% 82% 

Nee, weer volledig ziek gemeld 27% 9% 18% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 21X Indien weer gaan werken (zie tabel 19X): op enquêtemoment nog steeds werkzaam 

 

Volledig 
(n=1333) 

Gedeeltelijk 
(n=1263) 

Totaal  
(n=2617) 

Ja 73% 90% 81% 

Nee, weer volledig ziek gemeld 27% 10% 19% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 22 Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21): deels of volledig 

 

Volledig 
(n=969) 

Gedeeltelijk 
(n=1243) 

Totaal  
(n=2236) 

Volledig 25% 45% 37% 

Deels 75% 55% 63% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 22X Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21X): deels of volledig 

 

Volledig 
(n=966) 

Gedeeltelijk 
(n=1130) 

Totaal  
(n=2113) 

Volledig 30% 48% 40% 

Deels 70% 52% 60% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 23 Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21): waar 

 

Volledig 
(n=971) 

Gedeeltelijk 
(n=1249) 

Totaal  
(n=2245) 

Oude werkgever 96% 98% 97% 

Gedetacheerd bij nieuwe werkgever, in dienst van oude 4% 1% 2% 

Nieuwe werkgever, tijdelijke dienst 0% 0% 0% 

Nieuwe werkgever, vaste dienst 0% 0% 0% 

Uitzendbureau 0% - 0% 

Zelfstandige/freelancer  0% 0% 0% 

Totaal  100% 100% 100% 

 



    

 
19 

Tabel 23X Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21X): waar 

 

Volledig 
(n=964) 

Gedeeltelijk 
(n=1131) 

Totaal  
(n=2112) 

Oude werkgever 95% 97% 95% 

Gedetacheerd bij nieuwe werkgever, in dienst van oude 3% 2% 3% 

Nieuwe werkgever, tijdelijke dienst 1% 1% 1% 

Nieuwe werkgever, vaste dienst 1% - 1% 

Uitzendbureau 1% - 1% 

Zelfstandige/freelancer     

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 24 Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21): omstandigheden 

 

Volledig 
(n=970) 

Gedeeltelijk 
(n=1246) 

Totaal  
(n=2240) 

Zelfde 41% 56% 50% 

Andere functie 13% 11% 12% 

Aangepaste taken 43% 29% 35% 

Aangepaste werkplek 5% 4% 5% 

Aangepaste werktijden 44% 33% 37% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 24X Indien werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 21X): omstandigheden 

 

Volledig 
(n=960) 

Gedeeltelijk 
(n=1128) 

Totaal  
(n=2105) 

Zelfde 43% 57% 51% 

Andere functie 16% 16% 16% 

Aangepaste taken 39% 24% 31% 

Aangepaste werkplek 3% 5% 4% 

Aangepaste werktijden 45% 29% 37% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 25 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): of gezondheid het 

toelaat om enige vorm van werk te doen 

 

Volledig 
(n=1790) 

Gedeeltelijk 
(n=853) 

Totaal  
(n=2667) 

Ja 53% 84% 63% 

Nee 47% 16% 37% 

Totaal  100% 100% 100% 

 



 20   

 

Tabel 25X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22X): of gezondheid 

het toelaat om enige vorm van werk te doen 

 

Volledig 
(n=1644) 

Gedeeltelijk 
(n=765) 

Totaal  
(n=2425) 

Ja 54% 84% 63% 

Nee 46% 16% 37% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 26 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment, maar gezondheid dit wel toelaat 

(zie tabel 25): belangrijkste redenen hiervoor* 

 

Volledig 
(n=900) 

Gedeeltelijk 
(n=686) 

Totaal  
(n=1596) 

Bang dat mijn gezondheid achteruit zal gaan 27% 34% 30% 

Afgeraden door arts 39% 46% 42% 

Moest wachten op een opname 4% 3% 3% 

Werkgever wilde niet dat ik mijn werk hervatte 7% 2% 5% 

Ik wilde zelf niet terug naar mijn werkgever 2% 0% 1% 

Mijn werkgever zei dat de functie niet kon worden 
aangepast 11% 5% 8% 

Mijn werkgever zei dat er geen werk voorhanden was 
dat ik kon gaan doen 10% 4% 8% 

Is niet aan de orde geweest 4% 5% 5% 

Ik kon geen nieuwe werkgever vinden 2% 0% 1% 

Vanwege mijn  privé situatie 4% 7% 6% 

Anders 43% 40% 42% 

Ik heb geen dienstverband meer 1% 0% 1% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 26X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment, maar gezondheid dit wel toelaat 

(zie tabel 25X): belangrijkste redenen hiervoor* 

 

Volledig 
(n=836) 

Gedeeltelijk 
(n=614) 

Totaal  
(n=1456) 

Bang dat mijn gezondheid achteruit zal gaan 25% 33% 28% 

Afgeraden door arts 46% 41% 44% 

Moest wachten op een opname 4% 5% 5% 

Werkgever wilde niet dat ik mijn werk hervatte 6% 2% 5% 

Ik wilde zelf niet terug naar mijn werkgever 3% 1% 2% 

Mijn werkgever zei dat de functie niet kon worden 
aangepast 9% 4% 7% 

Mijn werkgever zei dat er geen werk voorhanden was 
dat ik kon gaan doen 12% 4% 8% 

Is niet aan de orde geweest 4% 3% 4% 

Ik kon geen nieuwe werkgever vinden 2% 0% 1% 

Vanwege mijn  privé situatie 5% 7% 6% 

Anders 41% 44% 42% 

Ik heb geen dienstverband meer 2% 1% 2% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 
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Tabel 27 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment, maar gezondheid dit wel toelaat 

(zie tabel 25) en nog wel een dienstverband (zie tabel 26): omstandigheden 

waaronder men had kunnen gaan/blijven werken* 

 

Volledig 
(n=863) 

Gedeeltelijk 
(n=645) 

Totaal  
(n=1516) 

Minder uren 15% 29% 21% 

Flexibele uren of werktijden 7% 10% 8% 

Minder taken 13% 19% 16% 

Langzamer tempo 15% 18% 17% 

Andere functie/taken 18% 14% 16% 

Aanpassing werkplek 6% 7% 7% 

Steun leidinggevende/collega’s 10% 12% 11% 

Anders 14% 14% 14% 

Nee op een enkele manier 42% 27% 36% 

Niet van toepassing, ik zou zonder problemen oude 
werk weer kunnen oppakken 9% 14% 11% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 27X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment, maar gezondheid dit wel toelaat 

(zie tabel 25X) en nog wel een dienstverband (zie tabel 26X): omstandigheden 

waaronder men had kunnen gaan/blijven werken* 

 

Volledig 
(n=789) 

Gedeeltelijk 
(n=585) 

Totaal  
(n=1380) 

Minder uren 16% 28% 21% 

Flexibele uren of werktijden 8% 8% 8% 

Minder taken 13% 17% 13% 

Langzamer tempo 13% 14% 13% 

Andere functie/taken 19% 21% 20% 

Aanpassing werkplek 6% 9% 7% 

Steun leidinggevende/collega’s 9% 10% 10% 

Anders 15% 16% 16% 

Nee op een enkele manier 34% 23% 30% 

Niet van toepassing, ik zou zonder problemen oude 
werk weer kunnen oppakken 13% 15% 14% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 28 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): Als het wat 

gezondheid betreft zou kunnen, of men dan (volledig) terug zou willen naar oude 

werkgever 

 

Volledig 
(n=1758) 

Gedeeltelijk 
(n=820) 

Totaal  
(n=2601) 

Ja, graag 72% 81% 75% 

Misschien wel/misschien niet 18% 14% 17% 

Nee, beslist niet 6% 3% 5% 

Niet van toepassing, dienstverband is beëindigd  3% 2% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 28X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22X): Als het wat 

gezondheid betreft zou kunnen, of men dan (volledig) terug zou willen naar oude 

werkgever 

 

Volledig 
(n=652) 

Gedeeltelijk 
(n=562) 

Totaal  
(n=1220) 

Ja, graag 70% 79% 73% 

Misschien wel/misschien niet 20% 16% 19% 

Nee, beslist niet 7% 3% 6% 

Niet van toepassing, dienstverband is beëindigd  3% 2% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 29 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): Hoe werkgever nu 

denkt over (volledige) terugkeer naar werk 

 

Volledig 
(n=1682) 

Gedeeltelijk 
(n=810) 

Totaal  
(n=2513) 

Mijn werkgever wil mij graag terug 53% 71% 59% 

Mijn werkgever heeft liever dat ik een andere 
werkgever zoek 8% 5% 7% 

Mijn werkgever vindt het beter dat ik t.z.t. een WIA-
uitkering aanvraag 7% 3% 5% 

Mijn werkgever wil mij alleen op therapeutische basis 
terug 1% 1% 1% 

Anders 7% 6% 7% 

Weet niet 25% 15% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 29X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22X): Hoe werkgever 

nu denkt over (volledige) terugkeer naar werk 

 

Volledig 
(n=649) 

Gedeeltelijk 
(n=559) 

Totaal  
(n=1214) 

Mijn werkgever wil mij graag terug 53% 67% 57% 

Mijn werkgever heeft liever dat ik een andere 
werkgever zoek 8% 4% 7% 

Mijn werkgever vindt het beter dat ik t.z.t. een WIA-
uitkering aanvraag 5% 4% 5% 

Mijn werkgever wil mij alleen op therapeutische basis 
terug 2% 1% 2% 

Anders 7% 8% 7% 

Weet niet 25% 15% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 30 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): Hoe bedrijfsarts, 

huisarts en andere zorgverleners denken over mogelijkheden om weer volledig te 

werken 

 

Volledig 
(n=1762) 

Gedeeltelijk 
(n=833) 

Totaal  
(n=2619) 

Zij denken wel dat ik weer volledig kan werken 35% 49% 40% 

Zij twijfelen of ik weer volledig kan werken 16% 18% 16% 

Zij denken niet dat ik weer volledig kan werken 25% 17% 22% 

Hun meningen hierover verschillen 6% 5% 6% 

Weet niet 18% 11% 16% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Tabel 30X Hoe bedrijfsarts, huisarts en andere zorgverleners denken over mogelijkheden om 

weer volledig te werken 

 

Volledig 
(n=1646) 

Gedeeltelijk 
(n=755) 

Totaal  
(n=2416) 

Zij denken wel dat ik weer volledig kan werken 33% 45% 37% 

Zij twijfelen of ik weer volledig kan werken 17% 18% 17% 

Zij denken niet dat ik weer volledig kan werken 24% 17% 22% 

Hun meningen hierover verschillen 7% 6% 6% 

Weet niet 18% 14% 17% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 31 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): Verwachting dat 

gezondheid het toelaat om in de toekomst weer volledig te werken 

 

Volledig 
(n=1786) 

Gedeeltelijk 
(n=849) 

Totaal  
(n=2658) 

Ik verwacht het niet 22% 16% 20% 

Ik verwacht het wel, zowel mijn oude werk als ander 
zou kunnen 40% 55% 45% 

Ik verwacht het wel, maar dan alleen ander werk 14% 12% 13% 

Ik weet het niet 24% 17% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 31X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22X): Verwachting dat 

gezondheid het toelaat om in de toekomst weer volledig te werken 

 

Volledig 
(n=1651) 

Gedeeltelijk 
(n=753) 

Totaal  
(n=2378) 

Ik verwacht het niet 21% 18% 20% 

Ik verwacht het wel, zowel mijn oude werk als ander 
zou kunnen 38% 52% 42% 

Ik verwacht het wel, maar dan alleen ander werk 16% 13% 15% 

Ik weet het niet 25% 18% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 32 Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22): Andere 

omstandigheden (naast gezondheid) die werkhervatting belemmeren*  

 

Volledig 
(n=1776) 

Gedeeltelijk 
(n=844) 

Totaal  
(n=2645) 

Zorg voor kinderen /familie/partner 6% 7% 6% 

Relatieproblemen 2% 2% 2% 

Rouwverwerking 4% 5% 4% 

Leeftijd (te oud) 13% 7% 11% 

Weinig werkervaring 2% 2% 2% 

Slechte economie, te weinig werk 7% 6% 7% 

Financiële gevolgen pakken onvoordelig uit  4% 4% 4% 

Juridische procedure 1% 1% 1% 

Anders 8% 6% 8% 

Geen 70% 74% 72% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 32X Indien niet volledig werkzaam op enquêtemoment (zie tabel 22X): Andere 

omstandigheden (naast gezondheid) die werkhervatting belemmeren* 

 

Volledig 
(n=1616) 

Gedeeltelijk 
(n=747) 

Totaal  
(n=2378) 

Zorg voor kinderen /familie/partner 7% 8% 7% 

Relatieproblemen 2% 2% 2% 

Rouwverwerking 3% 4% 3% 

Leeftijd (te oud) 11% 6% 10% 

Weinig werkervaring 1% 1% 1% 

Slechte economie, te weinig werk 12% 8% 11% 

Financiële gevolgen pakken onvoordelig uit  6% 4% 5% 

Juridische procedure 1% 0% 1% 

Anders 9% 7% 8% 

Geen 66% 75% 69% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 
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E. BEGELEIDING BIJ WERKHERVATTING 

 

Tabel 33 Wat de werkgever sinds de ziekmelding heeft gedaan om contact te houden of te 

ondersteunen bij herstel* 

 

Volledig 
(n=2050) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal  
(n=3533) 

Af en toe gebeld 61% 52% 57% 

Af en toe persoonlijk gesprek gehad 72% 78% 74% 

Gezorgd voor hulp voor sneller herstel )betaling 
therapie/behandeling 12% 20% 15% 

Adviezen gegeven om behandeling voor ziekte te 
zoeken 14% 20% 16% 

Adviezen gegeven om hulp te zoeken bij problemen 
in  privé-situatie 3% 4% 4% 

Wachtlijstbemiddeling aangeboden 1% 1% 1% 

Anders 4% 4% 4% 

Niets 8% 4% 6% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 33X Wat de werkgever sinds de ziekmelding heeft gedaan om contact te houden of te 

ondersteunen bij herstel* 

 

Volledig 
(n=1956) 

Gedeeltelijk 
(n=1315) 

Totaal  
(n=3300) 

Af en toe gebeld 59% 57% 58% 

Af en toe persoonlijk gesprek gehad 71% 74% 72% 

Gezorgd voor hulp voor sneller herstel )betaling 
therapie/behandeling 11% 15% 13% 

Adviezen gegeven om behandeling voor ziekte te 
zoeken 15% 18% 16% 

Adviezen gegeven om hulp te zoeken bij problemen 
in  privé-situatie 4% 3% 4% 

Wachtlijstbemiddeling aangeboden 1% 2% 1% 

Anders 8% 8% 8% 

Niets 9% 6% 8% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 
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Tabel 34 Wat de werkgever/uitzendbureau sinds de ziekmelding gedaan heeft om me aan het 

werk te houden of te krijgen* 

 

Volledig 
(n=2011) 

Gedeeltelijk 
(n=1438) 

Totaal  
(n=3490) 

Ander werk aangeboden 13% 18% 15% 

Minder taken aangeboden 15% 38% 25% 

Minder uren aangeboden 18% 43% 29% 

Aangeboden op therapeutische basis te gaan werken 48% 59% 52% 

Werkplekaanpassingen/hulpmiddelen aangeboden 7% 13% 9% 

Op werk gerichte scholing/training aangeboden 2% 3% 2% 

Conflictbemiddeling of mediation aangeboden 2% 1% 1% 

Anders 8% 5% 7% 

Niets 32% 7% 21% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 34X Wat de werkgever/uitzendbureau sinds de ziekmelding gedaan heeft om me aan het 

werk te houden of te krijgen* 

 

Volledig 
(n=1918) 

Gedeeltelijk 
(n=1311) 

Totaal  
(n=3258) 

Ander werk aangeboden 14% 20% 16% 

Minder taken aangeboden 13% 31% 21% 

Minder uren aangeboden 17% 37% 25% 

Aangeboden op therapeutische basis te gaan werken 49% 62% 54% 

Werkplekaanpassingen/hulpmiddelen aangeboden 7% 13% 9% 

Op werk gerichte scholing/training aangeboden 2% 3% 3% 

Conflictbemiddeling of mediation aangeboden 1% 1% 1% 

Anders 11% 9% 10% 

Niets 29% 8% 21% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 35 Begeleidende instanties bij terugkeer naar werk* 

 

Volledig 
(n=2037) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal  
(n=3520) 

Eigen werkgever 41% 56% 47% 

Arbodienst/bedrijfsarts 68% 84% 74% 

Re-integratiebedrijf 13% 10% 12% 

UWV 3% 1% 2% 

Anders 13% 18% 15% 

N.v.t., geen begeleiding bij terugkeer naar werk 
gekregen 19% 5% 13% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 
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Tabel 35X Begeleidende instanties bij terugkeer naar werk* 

 

Volledig 
(n=1936) 

Gedeeltelijk 
(n=1317) 

Totaal  
(n=3282) 

Eigen werkgever 41% 54% 46% 

Arbodienst/bedrijfsarts 67% 82% 73% 

Re-integratiebedrijf 11% 9% 11% 

UWV 3% 2% 2% 

Anders 13% 16% 14% 

N.v.t., geen begeleiding bij terugkeer naar werk 
gekregen 21% 8% 16% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 36 Indien begeleiding (zie tabel 35): sinds wanneer 

 

Volledig 
(n=1535) 

Gedeeltelijk 
(n=1342) 

Totaal  
(n=2907) 

Gelijk vanaf het begin 53% 59% 56% 

Niet vanaf het begin 47% 41% 44% 

- Gemiddelde wachttijd voor begeleiding na 
ziekmelding 22 weken  15 weken 19 weken 

 

Tabel 36X Indien begeleiding (zie tabel 35X): sinds wanneer 

 

Volledig 
(n=1452) 

Gedeeltelijk 
(n=1186) 

Totaal  
(n=2657) 

Gelijk vanaf het begin 52% 60% 56% 

Niet vanaf het begin 48% 40% 44% 

- Gemiddelde wachttijd voor begeleiding na 
ziekmelding 22 weken  14 weken 19 weken 

 

 

Tabel 37 Indien geen begeleiding / niet eerder begeleiding (zie tabel 35 en 36): waarom niet 

 

Volledig 
(n=1095) 

Gedeeltelijk 
(n=556) 

Totaal  
(n=1665) 

Ik was die hele periode te ziek 74% 62% 70% 

Het werd mij niet aangeboden 11% 16% 13% 

Er was geen geschikt werk voorhanden 6% 3% 5% 

De werkgever vond dit te duur 1% 1% 1% 

Anders 8% 18% 11% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 37X Indien geen begeleiding / niet eerder begeleiding (zie tabel 35X en 36X): waarom 

niet 

 

Volledig 
(n=1027) 

Gedeeltelijk 
(n=500) 

Totaal  
(n=1539) 

Ik was die hele periode te ziek 72% 59% 68% 

Het werd mij niet aangeboden 13% 19% 15% 

Er was geen geschikt werk voorhanden 5% 6% 5% 

De werkgever vond dit te duur 1% 1% 1% 

Anders 9% 15% 11% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 38 Begeleiding bij terugkeer naar werk op enquêtemoment 

 

Volledig 
(n=2029) 

Gedeeltelijk 
(n=1432) 

Totaal  
(n=3502) 

Ja  45% 48% 46% 

Nee, het is niet meer nodig, ik kan zonder dergelijke 
begeleiding 16% 40% 26% 

Nee, ik ben te ziek 24% 5% 16% 

Nee, er is geen geschikt werk voorhanden 5% 2% 4% 

Nee, de werkgever vindt dit te duur 1% 0% 1% 

Nee, anders 10% 5% 8% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 38X Begeleiding bij terugkeer naar werk op enquêtemoment 

 

Volledig 
(n=1929) 

Gedeeltelijk 
(n=1306) 

Totaal  
(n=3263) 

Ja  46% 42% 44% 

Nee, het is niet meer nodig, ik kan zonder dergelijke 
begeleiding 17% 42% 27% 

Nee, ik ben te ziek 22% 5% 15% 

Nee, er is geen geschikt werk voorhanden 4% 2% 3% 

Nee, de werkgever vindt dit te duur 1% % 1% 

Nee, anders 10% 7% 9% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 39 Indien ander werk aangeboden (zie tabel 34): kenmerken ander werk* 

 

Volledig 
(n=214) 

Gedeeltelijk 
(n=226) 

Totaal  
(n=444) 

Werk sloot aan bij opleidingsniveau en capaciteiten 71% 76% 73% 

Was tijdelijke functie 70% 66% 68% 

Was werk bij andere werkgever 4% 1% 2% 

* Percentage geeft respondenten weer die vraag positief hebben beantwoord 
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Tabel 39X Indien ander werk aangeboden (zie tabel 34X): kenmerken ander werk* 

 

Volledig 
(n=366) 

Gedeeltelijk 
(n=316) 

Totaal  
(n=689) 

Werk sloot aan bij opleidingsniveau en capaciteiten 63% 72% 66% 

Was tijdelijke functie 64% 60% 62% 

Was werk bij andere werkgever 7% 2% 5% 

* Percentage geeft respondenten weer die vraag positief hebben beantwoord 

 

 

Tabel 40 Of werkgever (eventueel via arbodienst) voldoende gedaan heeft om men aan het 

werk te houden/krijgen 

 

Volledig 
(n=2004) 

Gedeeltelijk 
(n=1429) 

Totaal  
(n=3473) 

Ja 65% 76% 69% 

Nee 14% 11% 13% 

Weet niet 21% 13% 18% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 40X Of werkgever (eventueel via arbodienst) voldoende gedaan heeft om men aan het 

werk te houden/krijgen 

 

Volledig 
(n=1900) 

Gedeeltelijk 
(n=1311) 

Totaal  
(n=3239) 

Ja 64% 75% 68% 

Nee 16% 13% 15% 

Weet niet 20% 12% 17% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 41 Indien werkgever onvoldoende heeft gedaan (zie tabel 40): wat werkgever had 

kunnen doen* 

 

Volledig 
(n=290) 

Gedeeltelijk 
(n=166) 

Totaal  
(n=458) 

Minder uren aanbieden 10% 18% 13% 

Minder taken aanbieden 9% 15% 11% 

Aanbieden om op therapeutische basis te werken 15% 14% 15% 

Ander werk aanbieden 26% 35% 29% 

Werkplekaanpassingen / hulpmiddelen bieden 15% 13% 14% 

Scholing/training bieden 12% 13% 12% 

Wachtlijstbemiddeling bieden 2% 1% 2% 

Betere of meer begeleiding bieden 40% 52% 45% 

Contact opnemen, interesse tonen 60% 51% 57% 

Conflict oplossen 20% 24% 21% 

Anders 21% 21% 21% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 
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Tabel 41X Indien werkgever onvoldoende heeft gedaan (zie tabel 40X): wat werkgever had 

kunnen doen* 

 

Volledig 
(n=294) 

Gedeeltelijk 
(n=171) 

Totaal  
(n=471) 

Minder uren aanbieden 9% 14% 11% 

Minder taken aanbieden 8% 17% 11% 

Aanbieden om op therapeutische basis te werken 15% 13% 14% 

Ander werk aanbieden 29% 28% 28% 

Werkplekaanpassingen / hulpmiddelen bieden 16% 15% 15% 

Scholing/training bieden 19% 16% 18% 

Wachtlijstbemiddeling bieden 2% 2% 2% 

Betere of meer begeleiding bieden 45% 46% 45% 

Contact opnemen, interesse tonen 51% 53% 52% 

Conflict oplossen 28% 23% 25% 

Anders 26% 17% 22% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 42 Sinds ziekmelding contact gehad met bedrijfsarts (arboarts) 

 

Volledig 
(n=2048) 

Gedeeltelijk 
(n=1445) 

Totaal  
(n=3535) 

Nee 2% 1% 2% 

Ja 98% 99% 98% 

- Gemiddeld aantal contacten 7 7 7 

 

Tabel 42X Sinds ziekmelding contact gehad met bedrijfsarts (arboarts) 

 

Volledig 
(n=1947) 

Gedeeltelijk 
(n=1321) 

Totaal  
(n=3296) 

Nee 3% 4% 4% 

Ja 97% 96% 96% 

- Gemiddeld aantal contacten 6 7 6 

 

 

Tabel 43 Indien contact met bedrijfsarts (zie tabel 42): op eigen initiatief mogelijk  

 

Volledig 
(n=1983) 

Gedeeltelijk 
(n=1414) 

Totaal  
(n=3437) 

Ja, kon altijd al 48% 53% 50% 

Nee, kon sinds mijn ziekmelding 17% 17% 17% 

Nee 17% 14% 16% 

Weet niet 19% 16% 17% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 43X Indien contact met bedrijfsarts (zie tabel 42X): op eigen initiatief mogelijk 

 

Volledig 
(n=1856) 

Gedeeltelijk 
(n=1253) 

Totaal  
(n=3146) 

Ja, kon altijd al 50% 54% 52% 

Nee, kon sinds mijn ziekmelding 17% 16% 17% 

Nee 14% 13% 14% 

Weet niet 19% 17% 18% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 44 Indien contact met bedrijfsarts (zie tabel 43): Samen nagegaan of terugkeer naar 

werk mogelijk was* 

 

Volledig 
(n=1954) 

Gedeeltelijk 
(n=1404) 

Totaal  
(n=3397) 

Ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar 
oude werk bij oude werkgever 78% 88% 82% 

Ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar 
ander werk bij oude werkgever 25% 22% 24% 

Ja, gekeken naar mogelijkheid bij nieuwe werkgever 7% 4% 5% 

Nee, dat is niet nagegaan  14% 7% 11% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

Tabel 44X Indien contact met bedrijfsarts (zie tabel 43X): Samen nagegaan of terugkeer naar 

werk mogelijk was* 

 

Volledig 
(n=1841) 

Gedeeltelijk 
(n=1246) 

Totaal  
(n=3112) 

Ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar 
oude werk bij oude werkgever 74% 84% 78% 

Ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar 
ander werk bij oude werkgever 27% 23% 25% 

Ja, gekeken naar mogelijkheid bij nieuwe werkgever 6% 4% 5% 

Nee, dat is niet nagegaan  17% 9% 14% 

*Meerdere antwoorden mogelijk waardoor de kolompercentages niet optellen tot 100. 

 

 

Tabel 45 Of bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om men aan het werk te houden/krijgen 

 

Volledig 
(n=2008) 

Gedeeltelijk 
(n=1439) 

Totaal  
(n=3490) 

Ja 87% 89% 88% 

Nee 13% 11% 12% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 45X Of bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om men aan het werk te houden/krijgen 

 

Volledig 
(n=1882) 

Gedeeltelijk 
(n=1308) 

Totaal  
(n=3217) 

Ja 90% 88% 89% 

Nee 10% 12% 11% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 45a Indien niet voldoende gedaan (zie tabel 45): Wat de bedrijfsarts dan had moeten 

doen* 

 

Volledig 
(n=234) 

Gedeeltelijk 
(n=155) 

Totaal  
(n=398) 

N.v.t., te ziek om aan het werk te houden/krijgen 27% 1% 17% 

Minder pushen om snel weer aan het werk te gaan 6% 11% 8% 

Meer mijn belangen behartigen i.p.v. alleen die van de 
werkgever 

5% 5% 5% 

Minder op beloop laten / meer sturen / eerder starten 
met re-integratie 

10% 15% 12% 

Meer overleg met / druk op werkgever 7% 10% 8% 

Meer naar mij luisteren / mijn klachten serieuzer 
nemen 

9% 15% 12% 

Meer/beter/inhoudelijker contact met mij 12% 13% 12% 

Meer aandacht voor medische aspecten/ oorzaken/ 
knelpunten 

10% 13% 11% 

Overig 15% 17% 15% 

Totaal  100% 100% 100% 

* open vraag; antwoorden gehercodeerd. 
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F. EIGEN BETROKKENHEID EN INBRENG 

 

Tabel 46 Bedrijfsarts (arbo-arts) heeft een probleemanalyse gemaakt 

 

Volledig 
(n=2029) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal  
(n=3513) 

Ja 73% 80% 76% 

Nee 10% 9% 10% 

Weet niet 17% 11% 14% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 46X Bedrijfsarts (arbo-arts) heeft een probleemanalyse gemaakt 

 

Volledig 
(n=1936) 

Gedeeltelijk 
(n=1320) 

Totaal  
(n=3283) 

Ja 73% 80% 75% 

Nee 11% 8% 10% 

Weet niet 16% 12% 15% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 47 Werkgever heeft (samen met u) een plan van aanpak voor werkhervatting gemaakt 

 

Volledig 
(n=2023) 

Gedeeltelijk 
(n=1435) 

Totaal  
(n=3500) 

Ja 69% 82% 74% 

Nee 22% 14% 19% 

Weet niet 9% 4% 7% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 47X Werkgever heeft (samen met u) een plan van aanpak voor werkhervatting gemaakt 

 

Volledig 
(n=1941) 

Gedeeltelijk 
(n=1319) 

Totaal  
(n=3287) 

Ja 68% 83% 74% 

Nee 24% 13% 20% 

Weet niet 7% 4% 6% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 48 Mate van invloed op voorstellen werkhervatting 

 

Volledig 
(n=1976) 

Gedeeltelijk 
(n=1437) 

Totaal  
(n=3455) 

Veel invloed 48% 60% 53% 

Enigszins invloed 32% 33% 33% 

Geen invloed 20% 7% 14% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 48X Mate van invloed op voorstellen werkhervatting 

 

Volledig 
(n=1895) 

Gedeeltelijk 
(n=1316) 

Totaal  
(n=3238) 

Veel invloed 48% 59% 52% 

Enigszins invloed 34% 34% 34% 

Geen invloed 18% 7% 14% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 49 Aan bedrijfsarts of werkgever voorgesteld om weer te gaan werken/blijven werken 

 

Volledig 
(n=1958) 

Gedeeltelijk 
(n=1371) 

Totaal  
(n=3364) 

Ja, aan mijn bedrijfsarts 13% 14% 14% 

Ja, aan mijn werkgever 9% 10% 10% 

Ja, aan beide 45% 65% 53% 

Nee 33% 10% 23% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 49X Aan bedrijfsarts of werkgever voorgesteld om weer te gaan werken/blijven werken 

 

Volledig 
(n=1931) 

Gedeeltelijk 
(n=1311) 

Totaal  
(n=3270) 

Ja, aan mijn bedrijfsarts 14% 19% 16% 

Ja, aan mijn werkgever 12% 12% 12% 

Ja, aan beide 43% 61% 51% 

Nee 30% 8% 21% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 50 In hoeverre meegewerkt aan voorstellen van bedrijfsarts, werkgever of andere 

instanties om te helpen met (volledig) hervatten van werk 

 

Volledig 
(n=2002) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal  
(n=3483) 

Niet of nauwelijks 2% 1% 1% 

In redelijke mate 9% 9% 9% 

In sterke mate 60% 79% 68% 

Niet van toepassing, zulke voorstellen zijn niet 

gedaan 
29% 11% 21% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 50X In hoeverre meegewerkt aan voorstellen van bedrijfsarts, werkgever of andere 

instanties om te helpen met (volledig) hervatten van werk 

 

Volledig 
(n=1920) 

Gedeeltelijk 
(n=1319) 

Totaal  
(n=3268) 

Niet of nauwelijks 2% 0% 1% 

In redelijke mate 12% 10% 11% 

In sterke mate 59% 77% 66% 

Niet van toepassing, zulke voorstellen zijn niet 

gedaan 
28% 13% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 51 Eens met werkgever over aanpak bij werkhervatting 

 

Volledig 
(n=1905) 

Gedeeltelijk 
(n=1429) 

Totaal  
(n=3376) 

Ja 76% 83% 79% 

Nee 24% 17% 21% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 51X Eens met werkgever over aanpak bij werkhervatting 

 

Volledig 
(n=1797) 

Gedeeltelijk 
(n=1305) 

Totaal  
(n=3125) 

Ja 77% 83% 79% 

Nee 23% 17% 21% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 51a Indien niet eens met werkgever over aanpak bij werkhervatting (zie tabel 51): 

waarover niet eens* 

 

Volledig 
(n=400) 

Gedeeltelijk 
(n=209) 

Totaal  
(n=616) 

Niet van toepassing, niet ter sprake geweest 31% 5% 22% 

Het feit of ik weer (volledig) aan het werk zou kunnen / 
beter gemeld kon worden 

10% 12% 11% 

De snelheid van (opbouw in) werkhervatting 11% 16% 13% 

Werktijden of het aantal uren dat ik zou kunnen werken 4% 9% 6% 

Soort/intensiteit werk/taken die ik zou kunnen doen 13% 17% 14% 

De mate van ondersteuning bij werkhervatting 4% 6% 5% 

De werkplek / locatie 5% 6% 5% 

De werkgever werkte niet mee aan werkhervatting /  
wilde van me af 

7% 10% 8% 

Overig 15% 19% 17% 

Totaal  100% 100% 100% 

* open vraag; antwoorden gehercodeerd. 
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G. ALGEMENE KENMERKEN 

 

Tabel 52 Geslacht  

 

Volledig 
(n=2050) 

Gedeeltelijk 
(n=1444) 

Totaal  
(n=3537) 

Man 41% 42% 42% 

Vrouw 59% 58% 58% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 52X Geslacht  

 

Volledig 
(n=1959) 

Gedeeltelijk 
(n=1327) 

Totaal  
(n=3314) 

Man 44% 43% 43% 

Vrouw 56% 57% 57% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 53 Leeftijd (volgens eigen opgave) 

 

Volledig 
(n=2053) 

Gedeeltelijk 
(n=1441) 

Totaal  
(n=3537) 

tot 25 jaar 1% 1% 1% 

25 t/m 34 jaar 6% 9% 7% 

35 t/m 44 jaar 16% 19% 17% 

45 t/m 54 jaar 31% 35% 32% 

55 jaar en ouder 46% 37% 42% 

Totaal  100% 100% 100% 

Gemiddelde leeftijd 51 jaar 49 jaar 51 jaar 

 

Tabel 53X Leeftijd (volgens UWV administratie) 

 

Volledig 
(n=1956) 

Gedeeltelijk 
(n=1322) 

Totaal  
(n=3307) 

tot 25 jaar 1% 2% 1% 

25 t/m 34 jaar 8% 10% 9% 

35 t/m 44 jaar 18% 19% 19% 

45 t/m 54 jaar 35% 37% 36% 

55 jaar en ouder 38% 32% 36% 

Totaal  100% 100% 100% 

Gemiddelde leeftijd 50 jaar 48 jaar 49 jaar 
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Tabel 54 Burgerlijke staat  

 

Volledig 
(n=2051) 

Gedeeltelijk 
(n=1439) 

Totaal  
(n=3532) 

Gehuwd of samenwonend 77% 75% 76% 

Alleenstaand (gescheiden, weduwe / weduwnaar) 23% 25% 24% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 54X Burgerlijke staat  

 

Volledig 
(n=1953) 

Gedeeltelijk 
(n=1321) 

Totaal  
(n=3303) 

Gehuwd of samenwonend 78% 78% 78% 

Alleenstaand (gescheiden, weduwe / weduwnaar) 22% 22% 22% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 55 Indien gehuwd of samenwonend (tabel 55): positie in huishouden 

 

Volledig 
(n=1559) 

Gedeeltelijk 
(n=1078) 

Totaal  
(n=2667) 

Hoofdkostwinner 48% 52% 49% 

2e inkomen / partner van hoofdkostwinner 50% 45% 48% 

Anders  2% 3% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 55X Indien gehuwd of samenwonend (tabel 55): positie in huishouden 

 

Volledig 
(n=1516) 

Gedeeltelijk 
(n=1027) 

Totaal  
(n=2560) 

Hoofdkostwinner 49% 50% 49% 

2e inkomen / partner van hoofdkostwinner 48% 45% 47% 

Anders  3% 4% 4% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 56 Indien gehuwd of samenwonend (tabel 55): partner betaalde baan of uitkering 

 

Volledig 
(n=1550) 

Gedeeltelijk 
(n=1072) 

Totaal  
(n=2650) 

Betaalde baan 71% 76% 73% 

Uitkering 15% 9% 12% 

Beide  2% 2% 2% 

Geen van beide 13% 12% 13% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 56X Indien gehuwd of samenwonend (tabel 55): partner betaalde baan of uitkering 

 

Volledig 
(n=1503) 

Gedeeltelijk 
(n=1020) 

Totaal  
(n=2560) 

Betaalde baan 72% 78% 74% 

Uitkering 11% 10% 11% 

Beide 2% 1% 2% 

Geen van beide 15% 11% 13% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 57  Geboorteland 

 

Volledig 
(n=2050) 

Gedeeltelijk 
(n=1443) 

Totaal  
(n=3536) 

Nederland 90% 92% 91% 

Marokko 1% 1% 1% 

Turkije 1% 1% 1% 

Suriname / Nederlandse Antillen 2% 2% 2% 

Ander land binnen Europa 2% 2% 2% 

Ander land buiten Europa 3% 2% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 57X  Geboorteland 

 

Volledig 
(n=1959) 

Gedeeltelijk 
(n=1323) 

Totaal  
(n=3311) 

Nederland 89% 93% 91% 

Marokko 1% 1% 1% 

Turkije 2% 1% 1% 

Suriname / Nederlandse Antillen 2% 2% 2% 

Ander land binnen Europa 3% 2% 3% 

Ander land buiten Europa 3% 2% 2% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

De vragen 57 en 58 zijn samen verwerkt tot de variabele etniciteit: Indien zowel de betrokkene zelf 

(vraag 57) als zijn of haar ouders (vraag 58) in Nederland zijn geboren, is men autochtoon. Indien één 

van de ouders is geboren in het buitenland, is men volgens de officiële (CBS-) definitie allochtoon. 

Indien één van de ouders is geboren in Marokko, Turkije, Suriname / Nederlandse Antillen of een 

ander land buiten Europa, is men 'niet-westerse allochtoon'. Met ouders die in een ander Europees 

land zijn geboren is men 'westerse allochtoon'. Indien men allochtoon is, maar zelf in Nederland is 

geboren, behoort men tot de allochtonen van de 2e generatie. Indien men allochtoon is, en zelf ook in 

het buitenland is geboren, behoort men tot de allochtonen van de 1e generatie. 
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Tabel 57/58 Etniciteit  

 

Volledig 
(n=2047) 

Gedeeltelijk 
(n=1440) 

Totaal  
(n=3530) 

Autochtoon  87% 87% 87% 

Westerse allochtoon 2
e
 generatie 1% 2% 2% 

Westerse allochtoon 1
e
 generatie 2% 2% 2% 

Niet-westerse allochtoon 2
e
 generatie 3% 4% 3% 

Niet-westerse allochtoon 1
e
 generatie 7% 5% 6% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 57/58X Etniciteit  

 

Volledig 
(n=1959) 

Gedeeltelijk 
(n=1322) 

Totaal  
(n=3308) 

Autochtoon  85% 88% 86% 

Westerse allochtoon 2
e
 generatie 2% 2% 2% 

Westerse allochtoon 1
e
 generatie 3% 2% 3% 

Niet-westerse allochtoon 2
e
 generatie 2% 3% 2% 

Niet-westerse allochtoon 1
e
 generatie 8% 5% 7% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 59 Thuiswonende kinderen 

 

Volledig 
(n=2049) 

Gedeeltelijk 
(n=1444) 

Totaal  
(n=3535) 

Ja 44% 46% 45% 

- gemiddeld 2 kinderen 2 kinderen 2 kinderen 

Nee 56% 54% 55% 

 

Tabel 59X Thuiswonende kinderen 

 

Volledig 
(n=1895) 

Gedeeltelijk 
(n=1282) 

Totaal  
(n=3203) 

Ja 44% 47% 45% 

- gemiddeld 2 kinderen 2 kinderen 2 kinderen 

Nee 56% 53% 55% 
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Tabel 60 Opleidingsniveau 

 

Volledig 
(n=2024) 

Gedeeltelijk 
(n=1419) 

Totaal  
(n=3486) 

Lager onderwijs, basisonderwijs 5% 4% 4% 

Voorbereidend beroepsonderwijs, lager 
beroepsonderwijs 20% 14% 18% 

Middelbaar onderwijs 12% 8% 10% 

Middelbaar beroepsonderwijs 28% 26% 27% 

Algemeen voortgezet onderwijs 5% 7% 6% 

Hoger beroepsonderwijs 23% 30% 26% 

Wetenschappelijk onderwijs 6% 10% 7% 

Andere opleiding 1% 1% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

  

Tabel 60X Opleidingsniveau 

 

Volledig 
(n=1951) 

Gedeeltelijk 
(n=1323) 

Totaal  
(n=3303) 

Lager onderwijs, basisonderwijs 7% 3% 5% 

Voorbereidend beroepsonderwijs, lager 
beroepsonderwijs 20% 15% 18% 

Middelbaar onderwijs 12% 12% 12% 

Middelbaar beroepsonderwijs 26% 27% 26% 

Algemeen voortgezet onderwijs 5% 7% 6% 

Hoger beroepsonderwijs 23% 27% 25% 

Wetenschappelijk onderwijs 6% 8% 7% 

Andere opleiding 2% 1% 2% 

Totaal  100% 100% 100% 

  

 

Tabel 61 Persoonlijk netto maand-inkomen  

 

Volledig 
(n=2015) 

Gedeeltelijk 
(n=1406) 

Totaal  
(n=3461) 

Minder dan 1.000 euro 17% 8% 13% 

1.000 tot 1.400 euro 21% 17% 19% 

1.400 tot 1.800 euro 26% 23% 25% 

1.800 tot 2.200 euro 20% 27% 23% 

2.200 euro of meer 17% 25% 20% 

Ik heb geen inkomen 0% 0% 0% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel 61X Persoonlijk netto maand-inkomen  

 

Volledig 
(n=1928) 

Gedeeltelijk 
(n=1300) 

Totaal  
(n=3255) 

Minder dan 1.000 euro 19% 11% 16% 

1.000 tot 1.400 euro 24% 22% 23% 

1.400 tot 1.800 euro 26% 27% 26% 

1.800 tot 2.200 euro 17% 23% 19% 

2.200 euro of meer 13% 18% 15% 

Ik heb geen inkomen 0% 0% 0% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel 62 Huishoud netto maandinkomen  

 

Volledig 
(n=1918) 

Gedeeltelijk 
(n=1354) 

Totaal  
(n=3304) 

Minder dan 1.000 euro 3% 2% 2% 

1.000 tot 1.400 euro 7% 5% 6% 

1.400 tot 1.800 euro 11% 9% 10% 

1.800 tot 2.200 euro 17% 15% 17% 

2.200 euro of meer 58% 66% 62% 

Mijn huishouden heeft geen inkomen 3% 3% 3% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel 62X Huishoud netto maandinkomen  

 

Volledig 
(n=1842) 

Gedeeltelijk 
(n=1247) 

Totaal  
(n=3111) 

Minder dan 1.000 euro 4% 2% 3% 

1.000 tot 1.400 euro 10% 6% 9% 

1.400 tot 1.800 euro 13% 11% 12% 

1.800 tot 2.200 euro 18% 17% 17% 

2.200 euro of meer 53% 62% 56% 

Mijn huishouden heeft geen inkomen 2% 2% 2% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel A Sector respondenten (UWV-administratie) 

 
Volledig 

(n=2026) 
Gedeeltelijk 

(n=1416) 
Totaal  

(n=3484) 

Landbouw en visserij 1% 1% 1% 

Industrie  6% 8% 7% 

Bouwnijverheid  7% 7% 7% 

Handel  11% 13% 12% 

Horeca  2% 2% 2% 

Transport  5% 5% 5% 

Schoonmaakbranche  3% 2% 2% 

Financiële instellingen 4% 2% 3% 

Zakelijke dienstverlening 8% 10% 9% 

Onderwijs 14% 15% 14% 

Overheid  12% 12% 12% 

Gezondheids- en welzijnszorg 27% 23% 25% 

Cultuur en overige dienstverlening 1% 1% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

Tabel AX Sector respondenten (UWV-administratie) 

 
Volledig 

(n=1969) 
Gedeeltelijk 

(n=1317) 
Totaal  

(n=3315) 

Landbouw en visserij 0% 1% 0% 

Industrie  7% 9% 8% 

Bouwnijverheid  8% 7% 8% 

Handel  10% 10% 10% 

Horeca  2% 1% 2% 

Transport  6% 5% 6% 

Schoonmaakbranche  3% 1% 3% 

Financiële instellingen 2% 4% 3% 

Zakelijke dienstverlening 12% 12% 12% 

Onderwijs 17% 15% 16% 

Overheid  8% 11% 9% 

Gezondheids- en welzijnszorg 24% 22% 23% 

Cultuur en overige dienstverlening 1% 0% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel B Grootte werkgever (UWV-administratie) 

 
Volledig 

(n=2026) 
Gedeeltelijk 

(n=1416) 
Totaal  

(n=3484) 

Groot 71% 70% 70% 

Middelgroot 19% 19% 19% 

Klein  10% 11% 10% 

Totaal  100% 100% 100% 
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Tabel C ERD ZW werkgever (UWV-administratie) 

 
Volledig 

(n=2026) 
Gedeeltelijk 

(n=1416) 
Totaal  

(n=3484) 

Ja  28% 27% 28% 

Nee  72% 73% 72% 

Totaal  100% 100% 100% 

 

 

Tabel D ERD WGA-vast werkgever (UWV-administratie) 

 
Volledig 

(n=2026) 
Gedeeltelijk 

(n=1416) 
Totaal  

(n=3484) 

Ja  46% 45% 46% 

Nee  54% 55% 54% 

Totaal  100% 100% 100% 
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BIJLAGE 1  VELDWERKVERSLAG 

 

Doelgroep 

Net als bij het eerdere ‘Weg naar de WIA’ onderzoeken (WnW-1 en WnW-2) betreft de beoogde 

doelgroep van het onderzoek werknemers en vangnetters die minimaal negen maanden ziek zijn 

geweest.  

 

Voor de selectie van het cohort werknemers is gebruik gemaakt van de 42e ziekteweek meldingen die 

bij UWV geregistreerd worden. Er is een steekproef getrokken van (ruim) 9.000 werknemers. Er geldt 

een inclusieperiode van twee maanden voor het verkrijgen van deze steekproef. Het gaat daarbij om 

werknemers die in de periode tussen 1 november en 31 december 2014 zijn ziek gemeld. Gezien het 

moment van ziekmelding, gaat het om mensen die het najaar van 2016 een eventuele WIA-aanvraag 

zullen doen. 

 

Met betrekking tot de vangnetters is een apart tabellenboek gemaakt.  

 

Vragenlijst 

Het onderzoek sluit zoveel mogelijk aan op de eerder genoemde WnW-onderzoeken. Voor de 

vergelijkbaarheid komt de inhoud van de vragenlijsten zoveel mogelijk overeen. Op bepaalde 

onderwerpen zijn vragen verbeterd of aangevuld. 

 

In WnW-2 zijn langdurig zieken gevolgd die zijn ziek gemeld in het najaar van 2011, dus  vóór de 

invoering van de Wet Bezava (per 1 januari 2013). Door vergelijking met WnW-2
1
 kunnen we zicht 

krijgen op veranderingen bij de langdurig zieken in hun kenmerken en situatie, al dan niet naar 

aanleiding van de invoering van de nieuwe Ziektewet, en de effecten daarvan op een eventuele WIA-

aanvraag. 

 

Aanschrijving 

De aanschrijving heeft, in verband met de privacy van de persoonsgegevens, plaatsgevonden door 

UWV. De inname en verwerking van de ingevulde vragenlijsten is uitgevoerd door DESAN Research 

Solutions. Begin november 2015 heeft UWV de geselecteerde werknemers een brief gestuurd met het 

verzoek om deel te nemen aan het onderzoek, voorzien van een nadere toelichting.  

Ter verhoging van de respons kregen de aangeschrevenen de keuze de vragenlijst digitaal of op 

papier in te vullen. Mede om de digitale beantwoording van de vragenlijst zoveel mogelijk te 

stimuleren, bevatte de eerste aanschrijving alleen een link en inlogcode voor de digitale vragenlijst. 

Circa drie weken na de eerste aanschrijving is een rappelbrief verstuurd naar degenen die tot dan toe 

niet gerespondeerd hadden. Deze rappelbrief bevatte een herhaalde uitnodiging voor de 

internetenquête, vergezeld van een schriftelijke versie van de vragenlijst. Hiermee werd degenen die 

geen digitale enquête in konden/wilden vullen de mogelijkheid geboden toch mee te doen aan het 

onderzoek. Na nog eens twee weken is een herinneringsbrief gestuurd.  

Ter verhoging van de respons is een helpdesk ingesteld bij DESAN, waar aangeschrevenen 

telefonisch of per e-mail terecht konden met vragen over het onderzoek. 

                                           
1
 Een soortgelijke vergelijking kan ook met WnW-1 gemaakt worden, maar blijft hier buiten beschouwing.  
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Zoals gezegd zijn de werknemers begin november 2015 aangeschreven voor deelname aan het 

onderzoek. Dit is gemiddeld 11 maanden na hun ziekmelding. In WnW-2 was dit 10½ maand.  

 

De eerste meting is dus gehouden, respectievelijk heeft betrekking op, de situatie rond 11 maanden 

na ziekmelding. De tweede meting zal rond 18 maanden na de ziekmelding plaatsvinden (in de zomer 

van 2016), conform de opzet van WnW-2. Dit is ruim drie jaar na de WnW-2 metingen, welke in het 

najaar van 2012 respectievelijk het voorjaar van 2013 plaatsvonden. 

 

Respons 

Er zijn 9.176 werknemers aangeschreven. De bruto respons was 41% (3.777 werknemers). Hiervan is 

een aantal respondenten afgevallen omdat ze zich volgens eigen opgave niet in het najaar/eind van 

2014 hebben ziek gemeld (27x, vraag 1 van de vragenlijst), ze volgens eigen opgave korter dan 9 

maanden ziek gemeld zijn geweest (143x, vraag 2 van de vragenlijst) of omdat de vragenlijst leeg of 

nauwelijks ingevuld was (12x).  

 

De netto respons is daarmee uitgekomen op 39% (3.595 werknemers). Hiervan heeft 48% de 

vragenlijst digitaal ingevuld (1.708 werknemers) en 52% op papier (1.887 werknemers). 

 

Ter vergelijking: in WnW-2 was de netto respons 37%. Hiervan had 46% de vragenlijst digitaal 

ingevuld en 54% op papier.  

 

 

 



 

BIJLAGE 2  VRAGENLIJST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale enquête 

 

Langdurig ziek … en dan? 

 

 

 

 

 

najaar 2015 

 
 

 
 
Gebruik voor het invullen van de vragenlijst alstublieft een blauwe of zwarte pen! 

 Wilt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken terug sturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel plakken is niet nodig.  

Indien u de antwoordenvelop kwijt bent, kunt u de vragenlijst in een gewone 
envelop zonder postzegel opsturen naar: 
DESAN, Antwoordnummer 11020, 1000 PB  Amsterdam 

? 

 
@ 

Hebt u vragen over deze enquête, neem dan contact op met DESAN.  
U kunt ons bellen of mailen.  
 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur, op nummer 
020-520 7298. 
 
Ons e-mail adres is: ziek@desan.nl  

 

< inlogcode > 



    

 

 

Toelichting bij het invullen van de vragenlijst 

 
 Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk: 

 - dat u de vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen 
 - dat u een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze 
 - dat als u iets moet opschrijven u binnen het aangegeven kader blijft 

  

Bijvoorbeeld: Bent u een man of een vrouw? 

  man 

  vrouw 

 
 Heeft u zich vergist? U kunt een antwoord verbeteren door het foute vakje helemaal zwart te 

maken en vervolgens in het vakje van het goede antwoord een kruisje zetten. Bijvoorbeeld: 

 man  onjuiste antwoord 

  vrouw  juiste antwoord 
 
 
Het invullen van de vragenlijst wijst zich verder vanzelf. Als u toch twijfelt bij het invullen, dan kunt u 
onderstaande aanwijzingen opvolgen. 
 
 Wilt u bij het invullen van deze vragenlijst telkens dat antwoord aankruisen dat het beste op uw 

situatie van toepassing is? Alleen als dit speciaal staat aangegeven kunt u meerdere 
antwoorden aankruisen. 

 
 Als u een antwoord aankruist met daarachter een doorverwijzing (ga door naar vraag …. ), kunt 

u direct doorgaan naar het opgegeven vraagnummer. De tussenliggende vragen kunt u 
overslaan. 

 
 Soms staat er een kader achter antwoordmogelijkheden (anders, namelijk………..) of  achter 

vragen. Wij vragen u om hierin zelf het antwoord op te schrijven.  
 

 Vul bij getallen één cijfer per vakje in.  
 
 

 Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking! 
 

 



 

    

A Ziekteperiode 

1. Volgens de gegevens van UWV heeft u zich in het najaar/eind van 2014 ziek gemeld en heeft u 
vervolgens gedurende langere tijd niet (volledig) kunnen werken. 

 Per welke datum heeft u zich toen ziek gemeld?  
 

 
 

 
dag 

  
maand 2 0 1 4 jaar 

 

 niet van toepassing, ik heb me toen niet ziek gemeld   U hoeft de rest van deze 
vragenlijst niet in te vullen. Wilt u de vragenlijst wel opsturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? 

2. Wat was uw situatie 9 maanden na uw ziekmelding?  

 ik was toen volledig ziek gemeld  ga door naar vraag 3 

 ik was toen gedeeltelijk ziek gemeld  ga door naar vraag 3 

 ik was toen volledig beter gemeld   

 Indien u 9 maanden na uw ziekmelding reeds volledig beter was gemeld, hoeft u de rest 
van deze vragenlijst niet in te vullen. Wilt u de vragenlijst wel opsturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? 

3. Bent u op dit moment nog ziek gemeld? 

 ja, ik ben nu volledig ziek gemeld 

 ja, ik ben nu gedeeltelijk ziek gemeld 

 nee, ik ben nu (volledig) beter gemeld, per: 

 
 

 
dag 

  
maand 2 0 1  jaar 

 

 

B Uw gezondheid 

4. Hoe is op dit moment over het algemeen uw gezondheidstoestand?  

 goed 

 gaat wel / matig 

 slecht 

5. Hoe was uw gezondheidstoestand bij uw ziekmelding (najaar/eind 2014)? 

 goed 

 gaat wel / matig 

 slecht 



    

 

6. Wat waren de gezondheidsklachten waarmee u zich in het najaar/eind van 2014 ziek meldde? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 rugklachten 

 andere klachten van de ledematen  
of bewegingsapparaat 

 overspannenheid 

 burn-out 

 andere psychische klachten (bijv. 
depressiviteit) 

 hart- en vaatziekten (bijv. hartinfarct, 
beroerte, hoge bloeddruk) 

 kanker 

 problemen met zintuigen (zien, horen, 
ruiken etc.) 

 anders, namelijk:  
 

 
 

 

7. Had u al langer gezondheidsklachten voordat u zich in het najaar/eind van 2014 ziek meldde? 

 ja, 0 tot 6 maanden 

 ja, 6 tot 12 maanden 

 ja, langer dan een jaar 

 nee 

 

C Kenmerken van werk en arbeidsverleden 

8. Wat voor soort dienstverband had u bij uw werkgever ten tijde van uw ziekmelding (najaar/eind 
2014)? 

 vast dienstverband   ga door naar vraag 10 

 tijdelijk dienstverband   ga door naar vraag 9 

 anders, namelijk:  
 

 

 ga door naar vraag 10 
 

9. Is uw tijdelijke dienstverband tijdens uw ziekmelding verlengd of omgezet in een vast 
dienstverband?  

 nee 

 ja, mijn tijdelijke dienstverband is verlengd 

 ja, mijn tijdelijke dienstverband is omgezet in een vast dienstverband 

10. Heeft u nu nog steeds een arbeidscontract met deze werkgever (waar u werkte op het moment 
van uw ziekmelding)? Het gaat erom of u nog een dienstverband met deze werkgever heeft. Dit 
hoeft niet te betekenen dat u hier nu ook aan het werk bent.  

 ja  ga door naar vraag 11 

 nee, mijn dienstverband is beëindigd, per  

 
 

 
dag   maand 2 0 1   jaar 

  ga door naar vraag 12 

11. In hoeverre betaalt uw werkgever uw loon door? 

 mijn werkgever betaalt mijn loon volledig door (100%) 

 mijn werkgever betaalt mijn loon niet volledig door, namelijk:  

 
 

 
% 

 mijn werkgever betaalt mijn loon door, maar ik weet niet welk deel 
 

  ga door naar vraag 14 



 

    

12. Waarom heeft u geen arbeidscontract meer met deze werkgever? 

 ik ben ontslagen 

 het arbeidscontract liep af en is niet verlengd 

 ik heb zelf ontslag genomen 

 anders, namelijk:  
 

 

 

 
 

13. Had dit te maken met de huidige economische situatie (crisis)?  

 ja 

 nee 

 weet niet 

14. Hoeveel uur werkte u per week volgens uw arbeidsovereenkomst voordat u zich in het 
najaar/eind van 2014 ziek meldde? 
 

 

 

 
 uur per week volgens arbeidsovereenkomst 

 

15. Hoe lang werkte u bij deze werkgever toen u zich in het najaar/eind van 2014 ziek meldde?  
Graag afronden in hele getallen (geen cijfers achter de komma). 

 korter dan een jaar, namelijk ongeveer 
 

 

 
 maanden 

 

 langer dan een jaar, namelijk ongeveer 
 

 

 
 jaar 

 

16. Hoeveel mensen werkten er bij uw werkgever op uw vestiging, ten tijde van uw ziekmelding in 
het najaar/eind van 2014? 

 10 of minder 

 11 tot 25 

 26 tot 50 

 51 tot 100 

 101 tot 250 

 meer dan 250 

17. Is deze vestiging onderdeel van een groter bedrijf?  

 ja 

 nee 

18. Hoe lang heeft u vanaf uw 15
e
 jaar tot uw ziekmelding (najaar/eind 2014) betaald werk gehad?   

Graag afronden in hele getallen (geen cijfers achter de komma). 

ongeveer 
 

 

 
 jaar 

 

 

 



    

 

D Werkhervatting  

19. Bent u na uw ziekmelding (najaar/eind 2014) op enig moment weer begonnen met werken?  
Onder werken verstaan we ook therapeutisch werken, in minder uren of met aangepaste taken 
werken, in een andere functie werken en/of bij een andere werkgever werken.  
Ook als u daarna weer bent gestopt met werken, vult u dan toch ‘ja’ in.  

 ja 

 nee  ga door naar vraag 25 

20. Per welke datum bent u voor het eerst weer aan het werk gegaan?  
Als u de dag niet meer precies weet, vult u dan zo mogelijk wel de maand in.  

 

 

 

 
dag 

  
maand 2 0 1  jaar 

 

21. Werkt u op dit moment (nog steeds), of bent u opnieuw uitgevallen?  

 ja, ik werk op dit moment (nog steeds) 

 nee, ik ben weer volledig ziek gemeld  ga door naar vraag 25 

22. Werkt u op dit moment volledig of deels? 

 ik werk volledig (in hetzelfde aantal uren als bij ziekmelding)  

 ik werk deels (met minder uren dan bij ziekmelding of op therapeutische basis) 

23. Waar werkt u op dit moment?  

 bij mijn oude werkgever 

 gedetacheerd bij een nieuwe werkgever (maar in dienst van mijn oude werkgever) 

 bij een nieuwe werkgever, in tijdelijke dienst 

 bij een nieuwe werkgever, in vaste dienst  

 via een uitzendbureau 

 als zelfstandige / freelancer 

24. Onder welke omstandigheden werkt u op dit moment?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ik werk onder dezelfde omstandigheden (zelfde functie, taken, werkplek en werktijden) 
als bij mijn ziekmelding 

 ik werk in een andere functie 

 ik werk met aangepaste taken 

 ik werk met aangepaste werkplek / speciale voorzieningen (bijv. spraakcomputer, 
aangepaste stoel) 

 ik werk met aangepaste werktijden 

 Indien u op dit moment volledig werkt (zie vraag 22), ga dan nu door naar vraag 33. 

25. Laat uw gezondheid het op dit moment toe om enige vorm van werk te doen? 

 ja 

 nee   ga door naar vraag 28 



 

    

26. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u op dit moment niet (volledig) werkt? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ik ben bang dat mijn gezondheid achteruit zal gaan 

 de arts heeft het me sterk afgeraden/verboden 

 ik moest wachten op een opname 

 mijn werkgever wilde niet dat ik terugkwam op het werk 

 ik wilde zelf niet terug naar mijn werkgever 

 mijn werkgever zei dat de functie niet aangepast kon worden 

 mijn werkgever zei dat er geen werk voorhanden was dat ik kon gaan doen 

 is niet aan de orde geweest 

 ik kon geen nieuwe werkgever vinden 

 vanwege mijn privé-situatie 

 anders 

 ik heb geen dienstverband meer  ga door naar vraag 30 

27. Had u met uw belemmeringen en beperkingen kunnen gaan/blijven werken bij de volgende 
mogelijkheden:    
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 als ik minder uren was gaan werken 

 als ik flexibele uren of werktijden had kunnen krijgen 

 als ik met minder taken was gaan werken 

 als ik in een langzamer tempo was gaan werken 

 als ik een andere functie / andere taken zou hebben gekregen 

 met een aanpassing van de werkplek 

 als ik steun van mijn leidinggevende/collega’s had gekregen 

 anders 

 nee, op geen enkele manier 

 niet van toepassing, ik zou zonder problemen mijn oude werk weer kunnen oppakken 

28. Stel dat het wat uw gezondheid betreft zou kunnen, zou u dan zelf graag (volledig) terug willen 
naar uw oude werkgever? 

 ja, graag 

 misschien wel, misschien niet / hangt ervan af 

 nee, beslist niet 

 niet van toepassing, het dienstverband is beëindigd  ga door naar vraag 30 

29. Hoe denkt uw werkgever nu over uw (volledige) terugkeer naar het werk? 

 mijn werkgever wil mij graag terug 

 mijn werkgever heeft liever dat ik een 
andere werkgever zoek 

 mijn werkgever vindt het beter dat ik 
t.z.t. een WIA-uitkering aanvraag 

 mijn werkgever wil mij alleen op 
therapeutische basis terug 

 anders 

 weet niet 

30. Hoe denken uw bedrijfsarts, huisarts en andere zorgverleners (medisch specialist, therapeut) 
over uw mogelijkheden om weer volledig te werken? 

 zij denken wel dat ik weer volledig kan werken 

 zij twijfelen of ik weer volledig kan werken 

 zij denken niet dat ik weer volledig kan werken 

 hun meningen hierover verschillen 

 ik weet het niet 



    

 

31. Denkt u dat uw gezondheid het toelaat om in de toekomst weer volledig te werken? 

 ik verwacht het niet 

 ik verwacht het wel, zowel mijn oude werk als ander werk zou kunnen 

 ik verwacht het wel, maar dan alleen ander werk 

 ik weet het niet 

32. Zijn er, naast uw gezondheid, nog andere persoonlijke omstandigheden of problemen die het 
voor u moeilijk maken om in de toekomst weer volledig te werken? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ja, zorg voor partner/kinderen/familie 

 ja, relatieproblemen 

 ja, rouwverwerking 

 ja, ik ben te oud 

 ja, ik heb weinig werkervaring/ritme 

 ja, door de slechte economie / er is te 
weinig werk 

 ja, financiële gevolgen pakken 
onvoordelig uit 

 ja, juridische procedure 

 ja, anders 

 nee 

 

E Begeleiding bij werkhervatting 

33. Wat heeft uw werkgever gedaan sinds uw ziekmelding (eventueel via de arbodienst) om 
contact te houden of te ondersteunen bij uw herstel? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 heeft me af en toe gebeld 

 heeft af en toe een persoonlijk gesprek met me gehad 

 zorgde voor hulp waardoor ik sneller zou herstellen (betaling therapie / behandeling) 

 heeft me adviezen gegeven om behandeling voor mijn ziekte te zoeken (bijv. 
fysiotherapeut, specialist, psycholoog) 

 heeft me adviezen gegeven om hulp te zoeken bij mijn problemen in de privé-situatie 
(bijv. maatschappelijk werk) 

 heeft wachtlijstbemiddeling aangeboden 

 anders, namelijk: 

 

 

 heeft niets gedaan om contact te houden of te ondersteunen bij mijn herstel 

34. Wat heeft uw werkgever gedaan sinds uw ziekmelding (eventueel via de arbodienst), om u aan 
het werk te houden of te krijgen? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 ander werk aangeboden 

 minder taken aangeboden 

 minder uren aangeboden 

 aangeboden om op therapeutische basis te gaan werken 

 werkplekaanpassingen / hulpmiddelen aangeboden  

 op werk gerichte scholing/training aangeboden  

 conflictbemiddeling of mediation aangeboden 

 anders, namelijk: 

 

 

 heeft niets gedaan om me aan het werk te houden/krijgen 



 

    

35. Van welke instanties heeft u sinds uw ziekmelding (najaar/eind 2014) begeleiding bij terugkeer 
naar werk gekregen?  Bij vraag 34 staat aangegeven wat voor soort begeleiding dit kan zijn. 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 eigen werkgever 

 arbodienst/ bedrijfsarts 

 re-integratiebedrijf 

 UWV 

 andere instantie(s), namelijk:  

 
 

 n.v.t., ik heb geen enkele begeleiding bij terugkeer naar werk gekregen  naar vraag 37 

36. Sinds wanneer heeft u begeleiding bij terugkeer naar werk gekregen (van uw werkgever of van 
andere instanties)? 

 gelijk vanaf het begin   ga door naar vraag 38 

 vanaf 
 
 

 
 weken na ziekmelding   ga door naar vraag 37 

 

37. Waarom kreeg u geen begeleiding / niet eerder begeleiding bij terugkeer naar werk?  

 ik was die hele periode te ziek 

 het werd mij niet aangeboden 

 er was geen geschikt werk voorhanden 

 de werkgever vond dit te duur 

 om een andere reden, namelijk: 

 
 

 

38. Ontvangt u op dit moment begeleiding bij terugkeer naar werk? 

 ja 

 nee, het is niet meer nodig, ik kan zonder dergelijke begeleiding werken 

 nee, ik ben te ziek 

 nee, er is geen geschikt werk voorhanden 

 nee, de werkgever vindt dit te duur 

 nee, omdat:  

 
 

 

39. Als uw werkgever u ander werk heeft aangeboden (zie vraag 
34), graag onderstaande vragen beantwoorden. Anders door 
naar vraag 40. 

ja nee 

a. Sloot dit werk aan bij uw opleidingsniveau en capaciteiten?   

b. Was dit een tijdelijke functie?   

c. Was dit bij een andere werkgever?   

40. Vindt u dat uw werkgever (eventueel via de arbodienst) voldoende heeft gedaan om u aan het 
werk te houden/krijgen? 

 ja  ga door naar vraag 42 

 nee  

 weet niet  ga door naar vraag 42 



    

 

41. Wat had uw werkgever (eventueel via de arbodienst) moeten of kunnen doen om u aan het 
werk te houden/krijgen?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 minder taken aanbieden 

 minder uren aanbieden 

 aanbieden om op therapeutische basis te werken 

 ander werk aanbieden 

 werkplekaanpassingen / hulpmiddelen bieden 

 scholing / training bieden 

 wachtlijstbemiddeling bieden 

 betere of meer begeleiding bieden 

 contact opnemen, interesse tonen 

 conflict oplossen 

 anders 

42. Heeft u sinds uw ziekmelding in het najaar/eind van 2014 contact gehad met de bedrijfsarts 
(arbo-arts)? 

 ja, 
 

 

 
 keer 

 

 nee  ga door naar vraag 45 

43. Kon u altijd zelf contact opnemen met de bedrijfsarts als u dat zou willen, dus zonder overleg 
met uw werkgever?  

 ja, dit kon altijd al 

 ja, sinds mijn ziekmelding kon dit 

 nee 

 weet niet 

44. Heeft u samen met de bedrijfsarts nagegaan of terugkeer naar werk mogelijk was? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar oude werk bij oude werkgever 

 ja, gekeken naar mogelijkheid van terugkeer naar ander werk bij oude werkgever 

 ja, gekeken naar mogelijkheid bij nieuwe werkgever 

 nee, dat is niet nagegaan 

45. Vindt u dat de bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om u aan het werk te houden/krijgen? 

 ja 

 nee  kunt u toelichten wat de bedrijfsarts dan had moeten doen? 
 

 

 

 
 

 



 

    

F Eigen betrokkenheid en inbreng 

46. Heeft de bedrijfsarts (arbo-arts) een probleemanalyse voor u gemaakt? 
Een ‘probleemanalyse’ is een advies over de mogelijkheden om weer te gaan werken. 

 ja 

 nee 

 weet niet 

47. Heeft uw werkgever (samen met u) een plan van aanpak voor werkhervatting gemaakt? 
In een ‘plan van aanpak’ worden afspraken vastgelegd over het doel van de werkhervatting en 
met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. 

 ja 

 nee 

 weet niet 

48. In hoeverre heeft/had u zelf invloed op de voorstellen of acties die gedaan zijn voor uw 
werkhervatting? 

 veel invloed 

 enigszins invloed 

 geen invloed 

49. Heeft u zelf wel eens aan de bedrijfsarts of uw werkgever voorgesteld om weer te gaan werken 
of om te blijven werken? 

 ja, aan de bedrijfsarts 

 ja, aan mijn werkgever 

 ja, aan beide 

 nee 

50. In hoeverre heeft u meegewerkt aan eventuele voorstellen van uw bedrijfsarts, werkgever of 
andere instanties om u te helpen met het (volledig) hervatten van uw werk? 

 niet of nauwelijks 

 in redelijke mate 

 in sterke mate 

 niet van toepassing, zulke voorstellen zijn niet gedaan 

51. Was u het eens met uw werkgever over de aanpak bij uw werkhervatting?  

 ja 

 nee, we waren het niet eens over:  
 

 

 

 
 

 



    

 

G Algemene vragen 

52. Wat is uw geslacht?  

 man 

 vrouw 

53. Wat is uw geboortejaar? 
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54. Wat is uw burgerlijke staat? 

 gehuwd of samenwonend 

 alleenstaand (gescheiden, weduwe / weduwnaar)  ga door naar vraag 57 

55. Wat is uw positie in het huishouden?  

 hoofdkostwinner 

 2
e
 inkomen / partner van hoofdkostwinner 

 anders 

56. Heeft uw partner een betaalde baan en/of een uitkering?  

 betaalde baan 

 uitkering 

 beide 

 geen van beide 

57. In welk land bent u geboren? 

 Nederland 

 Marokko 

 Turkije 

 Suriname / Nederlandse Antillen 

 ander land binnen Europa 

 ander land buiten Europa 

58. In welk land zijn uw ouders geboren? 
Maximaal 2 antwoorden mogelijk. 

 Nederland 

 Marokko 

 Turkije 

 Suriname / Nederlandse Antillen 

 ander land binnen Europa 

 ander land buiten Europa 

59. Heeft u thuiswonende kinderen?  

 ja    aantal: 
 

 

 
 kinderen 

 nee 

60. Wat is uw hoogste opleiding? 

 lager onderwijs (lo), basisonderwijs 

 voorbereidend beroepsonderwijs, 
lager beroepsonderwijs (lbo, lts, leao, 
lhno, huishoudschool, vmbo-b) 

 middelbaar onderwijs (mavo, ulo, 
mulo, vmbo-k/g/t) 

 middelbaar beroepsonderwijs (mbo, 
mts, meao) 

 algemeen voortgezet onderwijs (hbs, 
mms, havo, vwo) 

 hoger beroepsonderwijs (hbo, heao, hts) 

 wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

 andere opleiding 



 

    

61. Kunt u aangeven hoe hoog uw persoonlijke netto maand-inkomen uit loon en/of uitkering 
ongeveer is?  
Dus uw eigen inkomen, zonder dat van de eventuele partner. Indien sprake is van loon èn 
uitkering, tel dan het inkomen uit loon en uitkering bij elkaar op. 

 minder dan 1.000 euro 

 1.000 tot 1.400 euro 

 1.400 tot 1.800 euro 

 1.800 tot 2.200 euro 

 2.200 euro of meer 

 ik heb geen inkomen 

62. Kunt u aangeven hoe hoog het totale netto maand-inkomen van uw huishouden uit loon en/of 
uitkering ongeveer is?  
Dus uw eigen inkomen, plus dat van de eventuele partner. Indien sprake is van loon èn 
uitkering, tel dan het inkomen uit loon en uitkering bij elkaar op. 

 minder dan 1.000 euro 

 1.000 tot 1.400 euro 

 1.400 tot 1.800 euro 

 1.800 tot 2.200 euro 

 2.200 euro of meer 

 mijn huishouden heeft geen inkomen 

 

H Afsluiting 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de vragenlijst.  
Zijn er misschien nog bepaalde zaken die u naar aanleiding van deze enquête naar voren wilt 
brengen? Zo ja, graag in het vak hieronder noteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking! 
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