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Samenvatting 

De impact van de ontgroening en vergrijzing op de arbeidsmarkt is groot. Naar verwachting 

zullen in 2020 circa 75% van de Nederlanders in de categorie 55 tot en met 66 jaar nog deel 

moeten uitmaken van de werkzame beroepsbevolking om te kunnen voldoen aan de vraag 

naar arbeidskrachten. In 2009 was dit percentage nog 47%. Niet alleen de samenstelling, 

maar ook de manier waarop met werk wordt omgegaan verandert. Het traditionele patroon 

met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Op dit moment is 

ongeveer 9% van de werkzame beroepsbevolking ZZP-er. Niet langer kan worden gekoerst op 

de in het verleden verkregen zekerheden. De vraag groeit naar (innovatieve) oplossingen om 

de inzetbaarheid van werkenden te behouden en te optimaliseren. BS Health Consultancy 

heeft een onderzoek uitgevoerd naar het veranderende profiel van de arbeidsmarkt en met 

welke nieuwe proposities arbozorgverleners meer focus kunnen leggen op het bieden van 

toegevoegde waarde. 

Profiel arbeidsmarkt wijzigt 

De omvang van de (potentiële) beroepsbevolking verandert niet zozeer, als wel de 

samenstelling. De beroepsbevolking vergrijst. Het aandeel werkenden in de leeftijd tussen 

55 en 64 jaar is de afgelopen jaren gestegen van 6% in 1996 tot 13% in 2009. Zonder 

wijzigingen in het beleid gericht op de toename van de participatie van oudere werkenden 

tussen 55 en 67 jaar zullen tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt. Ook het aantal 

werkenden met obesitas of een chronische aandoening zal de komende jaren verder stijgen. 

Door de verschuiving van het accent van de werkzaamheden van minder industrie naar meer 

zakelijke dienstverlening zal de ‘verdienstelijking van de economie’ verder doorzetten. De 

nieuwe werkende is gewend om te werken met internet en nieuwe media en pakt steeds 

vaker zelf de regie om de eigen gezondheid en welzijn te bewaken. De verschuiving naar 

meer zittende arbeid en het veel gebruik maken van beeldschermen heeft consequenties 

voor de aard en omvang van arborisico’s. Tot slot worden arbeidsverbintenissen steeds 

vaker van tijdelijke, flexibele aard. Vooral in de bouw, de zakelijke dienstverlening en de 
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culturele sector is in de afgelopen jaren het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) 

sterk toegenomen. Naar verwachting zal, na herstel van de economie, de groei van het 

aantal ZZP-ers in de toekomst verder doorzetten. Van arbozorgverleners vragen deze 

wijzigingen in de arbeidsmarkt een omslag in het denken en het aanbod van de 

dienstverlening. 

De hervorming van de arbozorgverleningsmarkt 

Van oudsher is de arbozorgverlener gericht geweest op het ondersteunen van de werkgever 

bij de aanpak van verzuim. Bij de meeste werkgevers is dit verzuim op orde en laag (4%). 

Mede daarom is in toenemende mate het vizier van arbozorgverleners gericht op de 96% 

niet-verzuimende werknemers. De laatste jaren is er bij de arbozorgverleners dan ook 

sprake van een accentverschuiving van verzuim- naar gezondheidsmanagement: meer 

gericht op preventieve elementen en vitaliteit, op voorzorg in plaats van nazorg. Met diverse 

concepten wordt getracht de vitaliteit en bevlogenheid van de werknemers te verhogen. 

Concepten waar het direct bereiken van de werknemer meer centraal staat. Op dit moment 

bedraagt het grootste deel van de omzet van arbozorgverleners echter veelal nog 

verzuimbegeleiding. 

De veranderende patronen op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat de dienstverlening van 

arbozorgverleners in de toekomst veel meer gericht zal zijn op het bieden van toegevoegde 

waarde, zowel op mens- als organisatieniveau. De dienstverlening zal veel minder aanbod- 

en meer vraaggericht zijn. Dit vraagt ondermeer om het decompliceren van het 

productenpakket en het leveren van maatwerk. Specifiek afgestemd op de branche, 

organisatie en werkende.  

Nieuwe proposities 

De wijzigende arbeidsmarkt en behoeften vragen om nieuwe waardeproposities. Proposities 

die beter aansluiten op de behoeften van de veranderende arbeidsmarkt en maatwerk 

leveren, specifiek afgestemd op de branche, organisatie en werkende. De behoeften van de 
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MKB-markt verschillen van de markt van grote werkgevers. Voor de MKB-markt gaat het 

vooral om casemanagement en combi-pakketten (productbundeling) al dan niet met de 

inzet van branche-organisaties. Om de MKB-markt te kunnen voorzien van de voor hun 

situatie meest geschikte combi-pakket zijn adviesvaardigheden op het gebied van 

inkomen(sverzekeringen) noodzakelijk. Deze adviesvaardigheden kunnen arbozorgverleners 

bieden door samen te werken met partners die voldoen aan de Wet op financieel toezicht 

(Wft)-eisen. De MKB-markt wil vooral ‘hands-on’ voor een vaste prijs en zit in mindere mate 

te wachten op allerlei preventieve activiteiten. In tegenstelling tot grote werkgevers. Grote 

werkgevers  – in de rol van eigen risicodrager van verzuim – hebben minder behoefte aan 

adviesvaardigheden op het gebied van inkomen, maar veel meer behoefte aan specifieke 

kennis op het raakvlak tussen HR-dienstverlening en gezondheidsmanagement. Bij dit 

klantsegment passen ook prestatiecontracten en zogenoemde ‘shared-savingsmodellen’. 

Prestatiecontracten (pay-for-performance) waaraan financiële consequenties (bonus of 

malus) zijn verbonden aan het al dan niet halen van de doelstelling(en) worden in de 

toekomst meer regel dan uitzondering. 

In het onderzoek worden ter inspiratie op hoofdlijnen een  6-tal (nieuwe) waardeproposities 

gepresenteerd. Proposities waarmee arbozorgverleners meer focus kunnen leggen op het 

bieden van toegevoegde waarde voor hun specifieke klanten: 

� “Arbo-en-HR-solutions-in-1” is een joint venture van een arbozorgverlener met een HR-

dienstverlener. Gericht op de doelgroep grote werkgevers. De dienstverlening van de 

arbozorgverlener wordt versterkt met HR diensten op het gebied van in-, door- en 

uitstroom van personeel. Een waardevolle alliantie, omdat ‘slechts’ 30-40% van het 

verzuim wordt veroorzaakt door de gezondheid en 60-70% door zaken die betrekking 

hebben op werkomstandigheden, ofwel het HR-domein. 

� Het “Workability-shared-saving-model” is een propositie voor grote werkgevers 

waarbinnen een arbozorgverlener en een zorgverzekeraar samenwerken en die past bij 
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de verplichtingen van de werkgever die mogelijk in de Arbowet worden opgenomen, 

wanneer de AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. De propositie houdt een 

5-jarig programma in, gericht op het vergroten van de vitaliteit en het werkvermogen 

van de werknemers in het algemeen en specifiek op het duurzaam inzetbaar houden van 

werknemers, ook als ze ouder worden. Afhankelijk van de behaalde resultaten wordt de 

arbozorgverlener gefinancierd op basis van vooraf afgesproken rekenregels door de 

zorgverzekeraar en de werkgever. 

� Het “Private Health Budget” is een propositie die ontwikkeld is door een 

zorgverzekeraar samen met een arbozorgverlener en is gericht op werknemers. 

Werknemers die hun zorgverzekering hebben afgesloten bij de zorgverzekeraar krijgen 

een ‘Private Health Budget’. Dit budget kunnen werknemers naar eigen inzicht inzetten 

voor verschillende preventieve interventies die worden verzorgd door de 

arbozorgverlener. 

� De groeiende groep ZZP-ers is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inzetbaarheid. 

Hiervoor is door een arbozorgverlener in samenwerking met een verzekeraar de “ZZP-

arbocommunityverzekering” ontwikkeld. Met de “ZZP-arbocommunityverzekering” is 

een ZZP-er enerzijds verzekerd voor arbeidsongeschikheid en zorgkosten. Anderzijds kan 

hij door middel van het opbouwen van punten deze inzetten voor verschillende, zelf te 

kiezen, (preventieve) arbo-interventies. Tevens is de ZZP-er lid van de 

netwerkorganisatie “ZZP-community” waar hij met al zijn vragen en ervaringen terecht 

kan bij collega-ZZP-ers. 

� De “MKB-wellness coach” is een partij voor kleinere werkgevers die een ketenconcept 

aanbiedt op het gebied van arbo, reïntegratie, verzuim-, wga- en zorgverzekeringen. 

Afgestemd op de sector waarin de kleine werkgever actief is. De “MKB-wellness coach” 

heeft voor het ketenconcept speciale aanbieders geselecteerd en voorzien van een eigen 

keurmerk. Het één-loket-principe wordt gecombineerd met casemenagement en de 
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kosten van interventies probeert de “MKB-wellness coach” voor de werkgever zoveel 

mogelijk te verhalen op andere dienstverleners in de keten, die ook belang hebben bij de 

interventie.  

� Het “Business Health Centre” is een gezondheidscentrum voor werknemers van 

verschillende werkgevers op een bedrijventerrein. Bij dit concept wordt dienstverlening 

aangeboden op het terrein van preventie, fysieke klachten en psychische klachten. Het 

“Business Health Centre” maakt gebruik van de schaal van een bedrijventerrein en biedt 

de veelal aanwezige kleine werkgevers op deze manier zorg dicht bij huis. 



7 

 

Context 

 

De samenstelling van de arbeidsmarkt en 

de manier waarop met werken wordt 

omgegaan zijn geleidelijk veranderd. Het 

traditionele patroon met langdurige vaste 

dienstverbanden bij één werkgever 

verdwijnt. Vooral in de (zakelijke) 

dienstverlening en bouwsector is sprake 

van meer flexibele arbeidsverbanden. De 

veranderingen op de arbeidsmarkt 

noodzaken arbozorgverleners tot 

handelen en veranderen. Niet langer kan 

worden gekoerst op de in het verleden 

verkregen zekerheden. Werkgevers en 

werknemers zijn in toenemende mate 

verantwoordelijk voor gezondheid en 

inzetbaarheid. Daarmee groeit de vraag 

naar (innovatieve) oplossingen, 

ondersteunende producten om de 

inzetbaarheid van werkenden te 

behouden en te optimaliseren. Ook het 

huidige lage ziekteverzuimpercentage van 

4%, maakt dat arbozorgverleners zich in 

toenemende mate richten op de 96% 

gezonde werknemers. De nieuwe 

marktsituatie vraagt om een strategische 

heroverweging en andere 

waardeproposities. Voorliggende 

publicatie doet verslag van de 

veranderende arbeidsmarkt, waar 

mogelijkheden liggen en wat dit betekent 

voor de inhoud van de dienstverlening van 

arbozorgverleners.  

In dit rapport hanteren wij een brede 

definitie van arbozorgverleners. 

Arbozorgverleners betreffen in dit 

onderzoek dienstverleners die werkgevers 

en werknemers faciliteren bij een goede 

gezondheid en inzetbaarheid. Dit zijn 

bijvoorbeeld arbodiensten, 

interventiebedrijven en vrijgevestigde 

bedrijfsartsen. Ook inkomens- en 

zorgverzekeraars roeren zich steeds vaker 

op de markt van arbozorgverlening.  

 

Onderzoeksaanpak 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis 

van onze praktijkervaringen als adviseurs 

in de arbo(zorg)markt. Daarnaast hebben 

wij gesprekken gevoerd met diverse 
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vertegenwoordigers van grote 

arbozorgverleners en zorgverzekeraars 

met bedrijfsgezondheidspakketten in hun 

productenpakket. Voorts  zijn diverse 

onderzoeken en rapporten geraadpleegd. 

Deze geraadpleegde bronnen en de 

namen van de geïnterviewde personen 

zijn neergelegd in de bijlage. Tot slot 

willen wij Emile Voorn van Achmea 

bedanken voor het tegen lezen van het 

rapport en de constructieve feedback. 

Opbouw rapport 

Na deze inleiding gaat hoofdstuk 1 in op 

de veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de 

hervorming van de 

arbozorgverleningsmarkt besproken. Tot 

slot worden op basis van de in 

hoofdstukken 1 en 2 beschreven trends en 

ontwikkelingen, in hoofdstuk 3 enkele 

mogelijke (nieuwe) waardeproposities op 

hoofdlijnen gepresenteerd. Proposities die 

meer focus leggen op het bieden van 

toegevoegde waarde aan specifieke 

klanten. 
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Profiel arbeidsmarkt wijzigt 

 

Gemiddelde leeftijd beroepsbevolking 

stijgt 

De samenstelling van de (beroeps)bevol-

king verandert. De gemiddelde leeftijd van 

de beroepsbevolking neemt als gevolg van 

de ontgroening en vergrijzing toe. De 

impact van deze ontgroening en 

vergrijzing op de arbeidsmarkt is groot. 

Het aandeel werkenden in de leeftijd 

tussen 55 en 64 jaar is de afgelopen jaren 

gestegen van 6% in 1996 tot 13% in 2009. 

Zoals in figuur 1 is weergegeven was het 

aandeel werkenden in de leeftijd van 55 

tot en met 64 jaar in de agrarisch/land-

bouwkundige beroepen in 1996 reeds 

relatief hoog. Daarentegen nam voor 

andere beroepsklassen, zoals onderwijs, 

transport en medische en verzorgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Aandeel werkenden in de leeftijd van 55 tot en met 64 jaar in 1996 en in 2008 gesplitst naar beroepsklassen 

(Bron: CBS; analyse BS Health Consultancy) 
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beroepen het aandeel van werkenden van 

55 tot en met 64 jaar tussen 1996 en 2008 

sterk toe. 

De stijging van de gemiddelde leeftijd is 

met name veroorzaakt doordat 

werkenden langer blijven doorwerken en 

meer Nederlanders in de leeftijdscategorie 

55 tot en met 64 jaar deel uit maken van 

de werkzame beroepsbevolking. In 1996 

maakten nog maar 26% van de 

Nederlanders in de leeftijdscategorie 55 

tot en 64 jaar deel uit van de werkzame 

beroepsbevolking. In 2009 nam dit 

percentage toe tot 47%. Om te kunnen 

voldoen aan de verwachte vraag naar 

arbeidskrachten zal in 2020 circa 75% van 

de Nederlanders in de categorie 55 tot en 

met 66 jaar nog deel moeten uitmaken 

van de werkzame beroepsbevolking, zie 

figuur 2. In bijna alle beroepsklassen zullen 

meer oudere werkenden behouden 

dienen te worden dan in voorgaande 

jaren. Dit geldt met name in de 

beroepsklassen transport, medische en 

verzorgende beroepen en administratief, 

commercieel en economische

 

Figuur 2: Percentage Nederlanders in leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar (in de periode 1996 -2008) die deel 

uitmaken van de werkzame beroepsbevolking en het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 55 tot en met 66 

jaar (in 2020) die deel dienen uit te maken van de werkzame beroepsbevolking om te kunnen voldoen aan de vraag naar 

arbeidskrachten (Bron: CBS; analyse BS Health Consultancy) 
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beroepen
1
. De vraag naar deze 

beroepsgroepen zal naar verwachting 

verder  toenemen. Een vraag die niet kan 

worden opgevangen door alleen de 

instroom van schoolverlaters.  

Bij ongewijzigd beleid verwacht het 

Centraal Planbureau dat door de 

ontgroening en de vergrijzing de 

beroepsbevolking tussen 2015 en 2020 zal 

dalen. De beroepsbevolking telt in 2025 bij 

ongewijzigd beleid per saldo slechts 

ongeveer 20.000 personen meer dan in 

2007. Kortom, op korte termijn zal zonder 

wijzigingen in het beleid een tekort 

ontstaan op de arbeidsmarkt. De tekorten 

verschillen uiteraard per sector. In 

sommige sectoren, zoals de 

gezondheidszorg, zal eerder sprake zijn 

van tekorten dan in andere sectoren. 

Bovendien zijn er per sector verschillen in 

                                                           
1
 Bij de berekening is uitgegaan van de huidige in- 

en uitstroom in de beroepsklassen in de andere 

leeftijdscategorieën en is een inschatting per 

beroepsklasse gemaakt van de verwachte 

ontwikkeling van de vraag naar arbeidskrachten. 

Daarnaast is bij de berekening geen wijziging in de 

participatie van vrouwen meegenomen. 

de aard van de tekorten: kwantitatief 

en/of kwalitatief. 

BEROEPSBEVOLKING VERGRIJST

� Aandeel werkenden in de leeftijd tussen 

55 en 64 jaar is de afgelopen jaren 

gestegen van 6% in 1996 tot 13% in 

2009.

� Vooral in de beroepsklassen onderwijs, 

transport en medische en verzorgende 

beroepen.

� In 2020 zal circa 75% van de 

Nederlanders in de categorie 55 tot en 

met 66 jaar moeten blijven werken om 

te kunnen voldoen aan de verwachte 

vraag naar arbeidskrachten.

� Zonder wijzigingen in het beleid gericht 

op de toename van de participatie van 

oudere werknemers zullen tekorten 

ontstaan op de arbeidsmarkt.

� Het huidige lage verzuimpercentage van 

4% zal onder druk van de vergrijzende 

beroepsbevolking weer stijgen.
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In de wetenschap dat het gemiddelde 

ziekteverzuim van oudere werknemers  

relatief hoger is dan bij jongere 

werknemers, zal de vergrijzende 

beroepsbevolking effect hebben op het 

verzuimpercentage. Werknemers in de 

leeftijd tussen 25 en 34 jaar hebben een 

gemiddeld verzuimpercentage van 3%. Bij 

werknemers tussen de 55 en 64 jaar ligt 

dit percentage op circa 6%. Oudere 

werknemers verzuimen relatief minder 

vaak, maar als ze verzuimen duurt dit 

relatief langer. Enerzijds zullen werkgevers  

in de toekomst de inzetbaarheid van 

oudere werknemers dienen te vergroten 

om voldoende arbeidskrachten te behou-

den. Anderzijds zullen werkgevers als 

gevolg van de toename van de gemiddelde 

leeftijd van de beroepsbevolking het 

langdurige verzuim moeten opvangen. 

 

Minder industrie, meer zakelijke 

dienstverlening 

Al enige tijd is er in de economische 

structuur sprake van een accentver-

schuiving van agrarisch/landbouwkundige 

en technische beroepen naar meer 

zakelijke, administratieve dienstverlening 

en beroepen in het onderwijs en 

gezondheidszorg. Zo is het aantal 

werkzame personen in de beroepsklasse 

“administratie, commercieel, economisch” 

tussen 1998 en 2008 toegenomen met 

bijna 20%, zie figuur 3. Het aantal 

werkzame personen in de beroepsklasse 

“agrarisch/landbouwkundig” is 

daarentegen gedaald met 15%. Een 

verschuiving die ook wel wordt aangeduid 

als de ‘verdienstelijking van de economie’.  

Deze verschuiving heeft consequenties 

voor de aard en de omvang van 

arborisico’s. Denk alleen al aan de 

toename van het ICT-gebruik: meer 

zittende arbeid en veel gebruik van 

beeldschermen. In de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden geeft circa 80% 

van de werknemers in de sectoren 

financiële, zakelijke dienstverlening en 

openbaar bestuur aan dat maatregelen 

nodig of getroffen zijn ten aanzien van 

RSI/CANS (Chronisch aandoening Nek & 

Schouder). In de sector landbouw en 

visserij geeft slechts 30% van de 

werknemers aan dat deze maatregelen  
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Figuur 3: Splitsing werkzame beroepsbevolking naar beroepsklassen (Bron: CBS; analyse BS Health Consultancy) 

 

nodig of getroffen zijn. Tweederde van de 

werknemers in de landbouw en visserij 

geven aan dat juist maatregelen nodig of 

getroffen zijn ten aanzien van lichamelijk 

zwaar werk. In de sectoren financiële, 

zakelijke dienstverlening en openbaar 

bestuur is dit percentage daarentegen 

circa een derde. 

 

Werkenden worden gemiddeld zwaarder 

Meer zittende arbeid leidt ook tot 

gemiddeld zwaardere werkenden. Uit de 

eerder genoemde Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden blijkt, dat een 

groot deel van het verzuim wordt 

veroorzaakt door klachten aan het 

bewegingsapparaat. Ongeveer 10% van de 

werknemers verzuimt vanwege 

rugklachten, 5% vanwege klachten aan de 

bovenste ledematen en 5% als gevolg van 

klachten aan de onderste ledematen. Deze 

percentages zullen naar verwachting 

stijgen, omdat in algemene zin het aantal 

Nederlanders dat aan obesitas -ofwel 

zwaarlijvigheid-  leidt de komende jaren 

zal toenemen van circa 11% naar ruim 

15% in 2015, zie figuur 4. Een toename 
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Obesitas: Body Mass Index (BMI) van meer dan 30,0 kg/m2

omdat overgewicht leidt tot overbelaste 

gewrichten. Uit TNO-onderzoek blijkt dat 

werknemers met obesitas gemiddeld 11,7 

dagen extra per jaar verzuimen en 

werknemers met ‘gewoon’ overgewicht 

2,5 dag. Volgens VNO-NCW bedragen de 

kosten van het verzuim door overgewicht 

€ 600 miljoen per jaar. 

 

Toename aantal chronisch zieken en 

depressie van invloed op inzetbaarheid  

Overgewicht vergroot niet alleen de kans 

op overbelaste gewrichten, maar is ook 

van invloed op diabetes, hart- en 

vaatziekten. De toename van de snelst 

stijgende chronische ziekten en 

aandoeningen tot 2025 wordt gemiddeld 

op 40% geschat. Met prostaatkanker als 

snelst stijgende aandoening, een toename 

van bijna 70% in 2025 ten opzichte van 

2005. Artrose, coronaire hartziekten en 

diabetes komen relatief veel voor ten 

opzichte van longkanker en beroerte, zie 

figuur 5. Behalve deze aandoeningen zal 

ook het aantal mensen met depressie tot 

2025 met circa 4% stijgen. Volgens de 

WHO is depressie in 2020 volksziekte 

nummer twee (na hart- en vaatziekten). 

 

Figuur 4: (Verwachte) ontwikkeling obesitas in Nederland (Bron: Trendanalyse Commissie van de Europese 

Gemeenschappen; analyse BS Health Consultancy)  
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Figuur 5: Snelst stijgende ziekte/aandoeningen tot 2025 ( Bron: RIVM; Ministerie van VWS; analyse BS Health 

Consultancy) 

 

Psychische klachten veroorzaken een 

groot deel van de langdurige 

arbeidsongeschiktheid en zorgkosten. Het 

verzuim door psychische klachten is veelal 

langdurig. Tegelijkertijd wordt er nog 

nauwelijks geïnvesteerd in preventie van 

psychische klachten. Ook de genoemde 

chronische aandoeningen zijn van invloed 

op arbeid en inzetbaarheid. Bij monde van 

bedrijfsartsen wordt daarom ook 

geadviseerd te investeren in kennis ‘hoe 

om te gaan met’ werkenden met 

chronische aandoeningen (diabetes, 

kanker, COPD, hartfalen) en/of 

depressieve stoornissen. Met het doel 

effectieve interventiestrategieën voor het 

werken met chronisch aandoeningen te 

ontwikkelen. Dit is nodig om in 2020 

voldoende omvang van de werkzame 

beroepsbevolking te kunnen blijven 

behouden, met name in de gezondheids- 

en welzijnszorg, transportsector, handel 

en dienstverlening. Volgens 

patiëntenverenigingen kunnen werkgevers 
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meer moeite doen om chronisch zieken 

voor hun bedrijf te behouden, dan zij op 

dit moment doen. Zo blijkt uit het Project 

Chronisch Ziek en Werk  dat het aantal 

outplacementtrajecten van chronisch 

zieken sinds de versoepeling van het 

ontslagrecht in 2009 is toegenomen. 

Aan de andere kant lijkt de 

arbeidsparticipatie van chronisch zieken 

juist toe te nemen. Het percentage 

mensen met een chronische ziekte of 

lichamelijke beperking die voor tenminste 

twaalf uur per week betaald werk doen, 

stijgt volgens onderzoek van het NIVEL. In 

2005 was dit 34%, in 2006 al 35% en 37% 

in 2007. Jongeren met een chronische 

ziekte of handicap werken evenveel als 

hun leeftijdgenoten zonder beperking. 

Gevolg is dat werkgevers in toenemende 

mate te maken krijgen met werkenden 

met een chronische ziekte of handicap. 

Dat vraagt om een andere vorm van 

begeleiding / HR-beleid waarop onder 

andere arbozorgverleners kunnen 

inspelen. 

Toename van het aantal ZZP-ers 

Loopbanen lijken zich steeds minder af te 

spelen bij één en dezelfde werkgever. De 

baan voor het leven heeft plaats gemaakt 

voor lossere, korter op elkaar volgende 

dienstverbanden. Arbeidsverbintenissen 

zijn steeds vaker van tijdelijke, flexibele 

aard. Vooral in de bouw, de zakelijke 

dienstverlening en de culturele sector nam 

het aantal ‘Zelfstandigen Zonder 

Personeel’ (ZZP-ers) sterk toe. In 2008 

werkten in deze sectoren de meeste  

VERANDERING SAMENSTELLING ARBEIDS-

MARKT VAN INVLOED OP INZETBAARHEID

� Verschuiving naar meer zittende arbeid 

geeft andere arborisico’s, bijvoorbeeld 

ten aanzien van RSI/CANS.

� Het aantal NL-ers met obesitas zal 

toenemen naar ruim 15% in 2015

� Ook het aantal werkenden met een 

chronische aandoening zal de komende 

jaren verder stijgen

� Deze toenamen zijn van invloed op de 

arbeid en inzetbaarheid.
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zelfstandigen zonder personeel, zie figuur 

6. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg 

groeide het aantal ZZP-ers. In de 

landbouw en de handel bleef het aantal 

gelijk of nam af. Steeds vaker wordt de 

‘werknemer ook werkgever’. In 2008 telde 

Nederland ruim 640.000 ZZP-ers. Dit 

aantal is de afgelopen twaalf jaar sterk 

toegenomen. In 1996 was nog 6% van de 

werkzame beroepsbevolking ZZP-er. Tot 

2008 is dit percentage toegenomen tot 

9%. In 2009 is een eind gekomen aan de 

groei als gevolg van de economische crisis. 

De verwachting is dat deze terugval van 

tijdelijke aard is en na herstel van de 

economie het aantal ZZP-ers weer zal 

toenemen. De komst van ZZP-ers leidt tot 

meer netwerkorganisaties. Zakelijke 

netwerksites zoals LinkedIn en Plaxo zijn 

hieraan ondersteunend. Werken op 

afstand, gekoppeld aan levensfasen, is 

gewoon geworden. Flexibilisering is nodig 

op alle fronten, ook ten aanzien van 

arbozorgverlening. Deze ontwikkeling van 

veranderende arbeidsrelaties zal voor 

arbozorgverleners tot de vraag leiden wie 

hun klant is en wat zijn/haar behoeften 

zijn: de werkgever of de werknemer?  

Waarbij deze laatste door de flexibilisering 

van de arbeidsverbanden meer te maken  

Figuur 6: Ontwikkeling aantal zelfstandigen gesplitst naar sectoren (Bron: CBS; analyse BS Health Consultancy) 
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Baby boomers
Geboren tussen 1945 – 1955

� Losbreken uit gezin

� Komen uit grote gezinnen

� Nauwelijks scheidingen

� Als kinderen gewenst

� Strakke autoritaire opvoeding

Computer: pas op later 

leef tijd, met bibliotheek-functie, surf t 

en zoekt informatie, gebruikt geen 

MSN

Generatie X

Geboren tussen 1960 – 1985

� Ontworteld gezin

� Kleiner wordende gezinnen

� Eerste echtscheidingen

� Als kinderen ongewenst

� Opvoeding steeds losser

Computer: als (jong) 

volwassen mee begonnen, gebruikt als 

bibliotheek, surf t en zoekt informatie, 

steeds vaker op MSN

Generatie Einstein
Geboren vanaf  1988

� Willen zelf  gezin

� Diverse woonvormen

� Scheiding meer regel dan uitzondering

� Liefdesbaby’s

� Overleg en afstemming in opvoeding

Computer: mee opgegroeid, 

gebruikt als social machine, chat, self -

publishing en sharing, continu op MSN

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

krijgt met financiële onzekerheden. Een 

onzekerheid die versterkt wordt, omdat 

werkgevers geen direct belang hebben om 

in de inzetbaarheid van flexibele 

werkenden te investeren. Deze 

zelfstandige werkenden moeten hun 

inzetbaarheid en behoud van 

arbeidsproductiviteit zelf regelen. En de 

kosten daarvan versleutelen in hun 

tarieven. 

De ‘nieuwe’ werkende: Einsteingeneratie 

Telezorg en teleconsult wordt in 

toenemende mate toegepast. Ook in de 

geestelijke gezondheidszorg maakt 

behandeling via het internet, e-mental 

health -bijvoorbeeld Interapy.nl-  de 

laatste jaren een sterke groei door. Als de 

grote lijnen in de toepassing van de 

technologie op afstand worden 

beschouwd, dan springt het begrip 

‘zelfbediening’ eruit als grote gemene 

deler. De klant wil zelf de regie bij vrijwel 

alles wat hij afneemt aan diensten en 

producten. Gebruik en inzet van internet 

is hierbij cruciaal. Uit onderzoek blijkt, dat 

7 op de 10 mensen ‘dokter Google’ 

Figuur 7: Drie generaties, hun sociale achtergronden en hun computergebruik (Bron: Volkskrant; analyse BS Health 

Consultancy) 
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raadplegen voordat ze naar de arts gaan. 

Het betreft dan vooral de groep van 

zogenoemde ‘pragmatische 

zorgconsumenten’. Een groep met een 

hoog vertrouwen in de nieuwe 

technologie. Dit geldt ook voor arbozorg. 

De werkende ‘van morgen’ is de 

Einsteingeneratie en is als geen ander 

gewend te werken met internet en nieuwe 

media, zoals MSN, Hyves, Twitter, 

Facebook en LinkedIn, zie figuur 7. Door 

het gebruik van dergelijke toepassingen 

kan de zelfredzaamheid van werkenden 

groter worden. De digitalisering van het 

tijdperk leidt er ook toe dat werkenden 

steeds vaker (zelf)tests en check-ups via 

internet aanvragen door het invullen van 

allerlei vragenlijstjes. Voor de ‘nieuwe’ 

werkende krijgt de spreekkamer 

concurrentie van de eigen werkplek.  

 

Empowerment van de werknemer 

Onder invloed van de financieringswijze 

en de inzet van instrumentaria, gericht op 

de werknemer om eigen 

verantwoordelijkheid en vraagsturing te 

realiseren, kunnen werknemers voor 

bepaalde dienstverlening meer klant van 

de arbozorgverlener worden dan de 

werkgever. In de zorg is het 

persoonsgebonden budget (PGB) populair. 

Op basis van een indicatiestelling door het 

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) krijgt 

de zorgvrager een budget toegekend. 

Daarmee kan hij of zij naar eigen inzicht de 

inkoop van de zorg regelen, en bepalen 

wanneer, hoe en hoe lang hij deze zorg 

krijgt. Zoals in figuur 8 is weergegeven is 

het gebruik van de PGB de laatste jaren 

sterk toegenomen. Ook in de re-

integratiemarkt kiezen veel werklozen en 

arbeidsongeschikten voor een ‘Individuele 

Re-integratieovereenkomst’ (IRO). Op het 

terrein van arbozorg zou eveneens meer 

vraagsturing kunnen komen. Met een 

mooi woord gaat het dan om de 

‘empowerment van de werknemer’, het 

zelfregie geven aan de werknemer. De 

betrokkenheid van de werknemer wordt 

vergroot door op vrijwillige basis de 

mogelijkheid te bieden om de eigen 

gezondheid en welzijn te bewaken. En 

daarmee de inzetbaarheid te behouden en 

te vergroten. Dit kan door het ter 

beschikking stellen van een persoonlijk 

budget of door een recht van de 
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werknemer dat hij of zij in bepaalde 

omstandigheden zelf een 

arbozorgverlener mag inhuren. Dit laatste 

sluit aan bij de wens van de FNV om zieke 

werknemers zelf de bedrijfsarts te laten 

inhuren voor verzuimbegeleiding.  

De betrokkenheid van de werknemer 

wordt niet alleen vergroot door de wijze 

van financiering, maar ook door de inzet 

van instrumenten, zoals het 

PreventieKompas. Dit is een geïntegreerde 

gezondheidscheck voor werknemers om 

belangrijke en veel voorkomende ziekten 

of risicoprofielen te signaleren en tijdige 

behandeling mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Ontwikkeling totale lasten persoongebonden budgetten in de zorg (Bron: CVZ; analyse BS Health Consultancy) 

NIEUW TYPE WERKNEMER

� In 2006 was 6% van de beroepsbevolking 

ZZP-er; in 2008 was dit percentage 9%. 

� De werkende ‘van morgen’ is de 

Einsteingeneratie. Deze weet niet beter 

dan te werken met internet en nieuwe 

media, zoals MSN, Hyves, Twitter en 

Facebook.

� Werkenden pakken steeds vaker zelf de 

regie om de eigen gezondheid en welzijn 

te bewaken

� Steeds vaker zal de arbozorgverlener de 

vraag stellen:  wie is mijn klant: de 

werkgever of de werknemer?  
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Samengevat 

De omvang van de potentiële 

beroepsbevolking verandert niet zozeer, 

als wel de samenstelling, zie figuur 9. De 

gemiddelde leeftijd van de (potentiële) 

beroepsbevolking neemt toe. Zonder 

wijzigingen in het beleid gericht op de 

toename van de participatie van oudere 

werkenden zullen tekorten ontstaan op de 

arbeidsmarkt. Het aantal werkenden met 

overgewicht of een chronische 

aandoening zal de komende jaren verder 

stijgen. De ‘verdienstelijking van de 

economie’ zet in de toekomst verder door, 

waardoor de verschuiving van het accent 

van de werkzaamheden verder gaat naar 

minder industrie en meer zakelijke 

dienstverlening. De nieuwe werkende is 

gewend om te werken met internet en 

nieuwe media en pakt steeds vaker zelf de 

regie om de eigen gezondheid en welzijn 

te bewaken. De groei van het aantal ZZP-

ers zal naar verwachting in de toekomst 

verder doorzetten. Arbeidsverbintenissen 

worden steeds vaker van tijdelijke, 

flexibele aard. De flexibele werkenden zijn 

zelf verantwoordelijk voor hun 

inzetbaarheid, hetgeen voor de arbozorg-

verleners een ‘nieuwe’ klantengroep 

betekent die zij kunnen ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Samengevat de verandering van het profiel van de arbeidsmarkt  
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De hervorming van de arbozorgverleningsmarkt

 

Door de economische ontwikkelingen en 

de samenstelling van de beroepsbevolking 

wijzigt ook de vraag naar 

arbozorgverlening. Dit vergt een andere 

opstelling van de aanbieders. Van oudsher 

ondersteunt de arbozorgverlener de 

werkgever bij de aanpak van verzuim. 

Echter, met een gemiddeld verzuimper-

centage van 4% is het verzuim bij vele 

werkgevers op orde. De 96% overige 

werknemers kan weer onderverdeeld 

worden in (potentiële) risicogroepen en  

gezonde werknemers. De laatste jaren is 

er bij de arbozorgverleners dan ook sprake 

van een accentverschuiving van verzuim- 

naar gezondheidsmanagement: meer 

gericht op preventieve elementen en 

vitaliteit, op voorzorg in plaats van nazorg. 

 

Verleden 

Jarenlang heeft de focus van arbozorgver-

leners gelegen op verzuimmanagement. 

Zoals in figuur 10 is weergegeven, lag het 

ziekteverzuim begin jaren ’80 historisch 

Figuur 10: Ontwikkeling ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof); In de jaren 1993, 2002, 

2004 en 2005 is er sprake van een breuk in de gegevensverzameling of berekeningswijze (Bron: CBS Statline, analyse BS 

Health Consultancy) 
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hoog op bijna 10%. Het ziekteverzuim is in 

de periode 1980-1997 zeer fors gedaald, 

van 1998-2002 licht gestegen, om 

vervolgens weer duidelijk af te nemen. 

Het verzuimpercentage schommelt vanaf 

2005 rond de 4%. 

 

Verplicht karakter en weinig service 

Tot 1 juli 2005 waren werkgevers verplicht 

om aangesloten te zijn bij een arbodienst. 

Dit verplichte karakter voor werkgevers 

leidde tot een laag serviceniveau van de 

arbodienst. De dienstverleners waren nog 

weinig vraaggericht.  In het verleden 

waren arbodiensten veelal instanties die 

de dienst uitmaakten en bepaalden hoe 

werkgevers aangaande 

verzuimmanagement dienden te 

handelen. Na de wijziging in de 

Arbeidsomstandighedenwet in 2005 

hebben werkgevers zelf meer vrijheid 

gekregen in de wijze waarop zij de 

wettelijke arbotaken organiseren. Dit 

hoeft niet meer verplicht door een 

arbodienst te worden gedaan. Sinds 2005 

mag een werkgever ook zelf de arbotaken 

uitvoeren. Voor de verzuimbegeleiding en 

een aantal andere taken moet de 

werkgever een gecertificeerde bedrijfsarts 

inschakelen. 

Abonnementssysteem 

Voor de verplichte aansluiting bij een 

arbodienst betaalden werkgevers een 

abonnementtarief per werknemer per 

jaar. Veelal werden dure abonnementen 

aangeboden waarin alle mogelijke 

arbodienstverlening automatisch was 

opgenomen. De arbodiensten waren met 

dit abonnementssysteem ieder jaar 

verzekerd van een vaste geldstroom. De 

omzet van arbodiensten in deze 

traditionele ‘verzuimbusiness’ is sinds 

2005 sterk afgenomen. 

 

Centrale rol bedrijfsartsen 

Groot accent lag op het inschakelen van 

de bedrijfsarts en de medische component 

van het verzuim. De dienstverlening was 

vooral gericht op de zieke werknemer, en 

veel minder op afdelings- en/of 

organisatieniveau.  Zoals in figuur 11 is 

weergegeven steeg het aantal 

bedrijfsartsen tussen 2000 en 2007 dan 

ook sterk,  met meer dan 30%. Dit is 

volgens het Capaciteitsorgaan mede 

veroorzaakt doordat een aanzienlijk deel 
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van de verzekeringsartsen in de tweede 

helft van de jaren negentig in dienst trad 

bij arbodiensten. Na aanvullende scholing 

zijn zij vervolgens ook als bedrijfsarts 

geregistreerd. Recent vond een 

omgekeerde beweging plaats van 

bedrijfsartsen die vanuit arbodiensten 

weer terug gingen naar 

verzekeringsgeneeskundige 

beoordelingen. Mede gezien de dalende 

behoeften aan de inschakeling van 

bedrijfsartsen, verwacht het 

Capaciteitsorgaan tot 2015 een daling van 

het aantal werkzame bedrijfsartsen met 

meer dan de helft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Aantal werkzame bedrijfsartsen in Nederland en verwachting tot 2015 (Bron: Capaciteitsorgaan; analyse BS 

Health Consultancy) 

VERANDERENDE ARBOZORGVERLENINGS-

MARKT 

� Dalend ziekteverzuimpercentage leidt 

tot accentverschuiving in 

dienstverlening: van verzuim- naar 

gezondheidsmanagement.

� Grootste deel van het verzuim heeft 

geen medische achtergrond: 

verzuim=gedrag.

� Abonnementensysteem en dominante 

rol van bedrijfsartsen zijn verledentijd.
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Relatief marktaandeel

(marktleider = 1)

1,0X0,8X0,6X0,4X0,2X0,0X

Arbo UnieAchmea

VitaleArboNedTinguely
KLM Health ServicesHuman Capital

Care
Beter

Overige 

arbodiensten

= € 70 miljoen omzet

Heden 

Vanaf 2005 ligt het verzuimpercentage 

rond de 4%. Dit huidige lage 

ziekteverzuimpercentage, maakt dat 

arbozorgverleners, maar ook andere 

dienstverleners, zoals zorg- en 

inkomensverzekeraars, zich in 

toenemende mate richten op de 96% 

gezonde werknemers. De focus van de 

arbozorgverleners verschuift van verzuim- 

naar gezondheidsmanagement. Hierbij 

kunnen werkgevers kiezen uit vele 

verschillende modules. 

 

Consolidatie arbodienstverleners 

De vanaf 2005 ingezette liberalisering van 

sociale zekerheid heeft de marges van 

arbozorgverleners onder druk gezet. De 

traditionele arbozorgverlening is nog meer 

een prijzen-/vechtmarkt geworden. 

Resulterend in een consolidatiegolf om 

meer schaalgrootte te creëren en de 

overheadkosten te drukken. Zo heeft 

ArboNed eind 2008 ArboDuo 

overgenomen en maakt Ardyn sinds 2009 

samen met onder andere Maetis 

onderdeel uit van de Tinguely Group. 

Anno 2010 wordt de arbomarkt 

gedomineerd door 4 arbodiensten met 

een marktaandeel van bijna 75%, zie 

figuur 12.  

Figuur 12: Marktverhoudingen Nederlandse markt voor arbodiensten op basis van omzet jaarrekeningen 2008 (Bron: 

Jaarrekeningen 2008; analyse BS Health Consultancy) 
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In tegenstelling tot de 

arbodienstverlenersmarkt bestaan de re-

integratiebedrijven met name uit ‘MKB-

achtige bedrijven’ met minder dan 100 

werknemers. Hierdoor is de markt van re-

integratiediensten  erg versnipperd. Het 

marktaandeel van deze ‘MKB-achtige 

bedrijven’ bedraagt gezamenlijk circa 90%. 

 

Concurrentie tussen arbozorgverleners en 

nieuwe toetreders (zorg- en 

inkomensverzekeraars) 

Als gevolg van de daling van het verzuim 

en de economische crisis zijn werkgevers 

gaan bezuinigen op de arbozorg en op 

afroep gebruik gaan maken van  

dienstverlening. Het abonnementen-

systeem is minder in trek geraakt en 

maakt steeds vaker plaats voor betaling op 

verrichtingenbasis. Dit geldt met name 

voor de profit-sector. De publieke sector 

houdt veelal nog wel vast aan een vast 

tarief per werknemer. De kleinere 

werkgevers zijn zogenoemde ‘combi-

pakketten’ gaan sluiten bij inkomens-

verzekeraars: verzuim en 

arbodienstverlening in één pakket. Sinds 

enkele jaren ontwikkelen inkomens-

verzekeraars veelal moderne “bredere” 

verzuimpolissen naast de “klassieke” 

verzuimpolissen waar het financiële 

aspect, ofwel de dekking van loonschade 

bij ziekte de hoofdzaak is. In de “bredere” 

polissen zijn activiteiten in het kader van 

de Wet Poortwachter, wachtlijst-

bemiddeling, casemanagement, 

preventieactiviteiten, behandeling van 

specifieke klachten en re-integratie 

volwaardige onderdelen van de 

verzuimverzekeringen. De inkomens-

verzekeraars selecteren voor deze combi-

pakketten specifieke arbozorgverleners als 

vaste samenwerkingspartners. Deze 

samenwerkingspartners hoeven echter 

geen juridisch onderdeel  uit te maken van 

het concern van de inkomensverzekeraars. 

Nationale Nederlanden, Achmea, ASR 

Nederland en Delta Lloyd Groep hebben in 

2007 hun aandelen in ArboNed verkocht. 

Eind 2008 hebben Nationale Nederlanden 

en ASR Nederland ook hun belang in 

ArboDuo verkocht. ArboNed en ArboDuo 

werken echter nog steeds intensief samen 

met de genoemde verzekeraars. 

Behalve de inkomensverzekeraars roeren 

zorgverzekeraars zich ook steeds vaker en 
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meer op de markt van arbozorgverlening. 

Vooral de vier grootste zorgverzekeraars 

(Achmea-Agis, UVIT, CZ-Delta Lloyd en 

Menzis) die ongeveer 90% van de 

zorgverzekeringsmarkt in handen hebben. 

Deze organisaties beschikken op 

concernniveau over arbeidsgerelateerde 

verzekeringsproducten en dienstverlening, 

waarbij zorg wordt gecombineerd met het 

verminderen van verzuim en het verhogen 

van de productiviteit. Producten die nodig 

zijn om de loyaliteit van grote 

werkgeverscollectiviteiten te behouden 

c.q. te vergroten. De collectiviteitsgraad 

op de zorgverzekeringsmarkt is in 2010 

wederom toegenomen, zie figuur 13. 

Momenteel is circa 64% van de 

ziektekostenverzekerden verzekerd via 

een collectiviteit. In 2006 bedroeg de 

collectiviteitsgraad nog bijna 50%.  

Werkgeverscollectiviteiten blijven de 

belangrijkste collectiviteiten voor de 

zorgverzekeraar. Gevolg is dat de 

commodity ‘zorgverzekering’  steeds vaker 

in een breder perspectief wordt 

 

Figuur 13: Collectiviteitsgraad in 2009 en 2010 van de verschillende zorgverzekeraars 
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beschouwd: van zorgkosten bij ziekte naar 

zorgen voor gezondheid en inzetbaarheid. 

 

Vele (complexe) modules 

De afschaffing van het verplichte karakter 

en een sterk concurrerende markt hebben 

ertoe geleid dat arbozorgverleners 

meerdere producten zijn gaan aanbieden. 

Met het verschuiven van de aandacht van 

verzuim- naar gezondheidsmanagement 

en duurzame inzetbaarheid is het 

productenpallet dan ook aanzienlijk 

uitgebreid. Zelftests, check-ups en 

keuringen maken steeds vaker deel uit van 

dit pallet. Het huidige aanbod van 

arbozorgverleners wordt veelal 

gekenmerkt door een modulaire opbouw, 

lage aansluittarieven en betaling op 

verrichtingenbasis. De dienstverlening is 

vooral gericht op de werkgever en minder 

op de werknemer. In verschillende te 

kiezen en te combineren modules wordt 

de dienstverlening gepresenteerd aan de 

werkgever (basis, plus, classic 1, 2, goud, 

zilver, brons etc.). Modules waar het 

‘workability programma’ – de Finse 

methode voor de aanpak van 

leeftijdsbeleid en werk – soms ook 

onderdeel van uitmaakt. Wanneer we 

echter het productenpallet van de grote 

arbozorgverleners en zorgverzekeraars 

aanschouwen dan valt het grote aantal 

keuzemogelijkheden en daarmee 

tegelijkertijd de complexiteit op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARGES ONDER DRUK 

� Liberalisering van de sociale zekerheid 

geeft werkgever meer keuzevrijheid, 

maar zet marges van arbodienstverle-

ners verder onder druk.

� Traditionele arbodienstverleningsmarkt

consolideert om meer schaalgrootte te 

creëren en overheadkosten te drukken.

� Inkomens- en zorgverzekeraars roeren 

zich steeds vaker en meer op de markt 

van arbozorgverlening.

� Concurrentie wordt vooral nog gevoerd 

op een zo breed en gevarieerd mogelijk 

productenpallet en te weinig op het 

bieden van toegevoegde waarde.
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Toekomst 

De veranderende patronen op de 

arbeidsmarkt, zowel in samenstelling als 

de relatie met de werkgever leiden ertoe 

dat de dienstverlening van 

arbozorgverleners in de toekomst veel 

meer gericht zal zijn op het bieden van 

toegevoegde waarde, zowel op mens- als 

organisatieniveau. De dienstverlening  zal 

dus minder aanbod- en meer vraaggericht 

moeten zijn. Dit vraagt ondermeer om het 

decompliceren van het productenpakket 

en het leveren van maatwerk. Specifiek 

afgestemd op de branche, organisatie en 

werkende. Prestatiecontracten (pay-for-

performance) waaraan financiële 

consequenties (bonus of malus) zijn 

verbonden aan het al dan niet halen van 

de doelstelling(en) worden in de toekomst 

meer regel dan uitzondering. 

Leeftijdsbewust beleid en duurzame 

inzetbaarheid 

De eerder genoemde toename van de 

gemiddelde leeftijd van de werknemer 

vraagt van de werkgever - groot en klein - 

om een leeftijdsbewust beleid en het 

vergroten van de productiviteit van zijn 

werknemer. Het vergroten van de 

productiviteit van zijn werknemer wordt 

ook wel met de term ‘workability’ 

aangeduid. Dit vanuit Finland 

overgekomen concept is gericht op 

werknemers duurzaam inzetbaar te 

houden en het werkvermogen te 

vergroten. Met als ultiem doel het 

verkrijgen en behouden van gezonde, 

gemotiveerde, flexibele en productieve 

medewerkers.  

Zoals eerder gesteld is het gemiddelde 

ziekteverzuim van oudere werknemers 

relatief hoger dan bij jongere werknemers. 

Oudere werknemers verzuimen relatief 

minder frequent, maar als ze verzuimen 

duurt dit relatief langer. Deze ontwikkeling 

lijkt gunstig voor de aanbieders van 

diverse concepten op het terrein van 

gezondheids-, verzuim- en 

vitaliteitsmanagement.  De vraag naar 

dergelijke concepten zal toenemen om het 

verzuim terug te dringen, maar bovenal 

om werknemers langdurig inzetbaar te 

houden. Investeren in inzetbaarheid is 

nodig om de gevolgen van de krimpende 

beroepsbevolking op te kunnen vangen. 

Dit geldt vooral voor sectoren waar de 

arbeidsbelasting in de loop van een 
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carrière niet op een passende wijze wordt 

bijgesteld. Als positief voorbeeld kan het 

Loopbaanproject Bouw & Infra worden 

genoemd. Het traject beoogt voortijdige 

uitstroom van werknemers, als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid en onvoldoende 

carrièreperspectief, te voorkomen. Ook de 

Rabobank geeft met haar project 

‘Rabobank Seniorship; Actief in je 

loopbaan’ extra aandacht aan de oudere 

werknemer. 

Werkbudgetten voor flexibele 

arbeidsverbanden (ZZP-er) 

De groeiende groep ZZP-ers is zelf 

verantwoordelijk voor zijn/haar 

inzetbaarheid. Hier liggen behoeften en 

daarmee mogelijkheden voor 

arbozorgverleners om in samenwerking 

met verzekeraars zogenoemde 

‘werkbudgetten’ (een robuuste en 

moderne spaarfaciliteit met verschillende 

aanwendingsmogelijkheden) en 

‘werkverzekeringen’ aan te bieden. 

Producten die de ZZP-er meer financiële 

zekerheid geven en ruimte geven om aan 

te wenden voor fysieke en/of mentale 

trainingen. 

Evidence based karakter van het aanbod 

en pay-for-performance contracten 

Werkgevers hebben vooralsnog het gevoel 

dat ze al veel betalen aan zorg, terwijl ze 

weinig invloed kunnen uitoefenen op de 

omvang van de kosten van de zorg. Ze 

willen wel betere zorg, maar geen 

duurdere zorg. Om werkgevers beter te 

kunnen overtuigen van de meerwaarde 

van  arbozorgverlening is het daarom 

belangrijk om voorafgaand niet alleen de 

kosten, maar ook het rendement van de 

investering zichtbaar te maken. 

Aangetoond met eerdere casussen en 

ervaringen van de arbodienstverlener. 

Ook verzekeraars zullen de toegevoegde 

waarde van hun prestaties moeten 

aantonen. In algemene zin geldt voor een 

aanbod: ‘laat de werkgever zien wat het 

hem kost, waarvoor hij betaalt en wat hij 

er voor krijgt’.  

Naast het kunnen aantonen van het 

rendement van de investering volgens ‘het 

evidence based principe’, is ook de inzet 

van het prijsinstrument van cruciaal 

belang. Daar waar ‘vroeger’ 

arbozorgverleners mede geld verdienden 

aan werkgevers die niets afnamen 
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(abonnementsgelden), wordt ‘straks’ 

uitsluitend betaald voor de diensten die 

worden afgenomen. Dit kan door het 

abonnement ‘gratis’ aan te bieden en de 

kosten door te berekenen in de 

verrichtingen. Een andere manier is de 

financiering te baseren op het behalen van 

de prestatieafspraken met 

opdrachtgevers. Vooral met grote 

werkgevers zal de komende jaren steeds 

meer sprake zijn van prestatiecontracten 

(pay-for-performance) en zogenoemde 

‘shared savingsmodellen’. Met andere 

woorden: afhankelijk van de geleverde 

prestaties op verzuim- en/of 

gezondheidsmanagement vindt de mate 

van betaling van de dienstverlening plaats. 

Financiële consequenties (bonus of malus) 

worden verbonden aan het al dan niet 

behalen van de doelstelling(en). 

Randvoorwaarde voor dergelijke 

afspraken is dat vooraf overeenstemming 

wordt bereikt over de te hanteren 

prestatie-indicatoren. Pas daarna kunnen 

prestatie-afspraken worden gemaakt. De 

komende jaren komt het voor 

arbozorgverleners en verzekeraars aan op: 

transparantie, lef en creativiteit. Behalve 

prestatie-afspraken tussen de werkgever 

en arbozorgverleners of verzekeraars 

worden in toenemende mate ook 

prestatie-afspraken gemaakt tussen de 

arbozorgverleners en/of verzekeraars. Een 

voorbeeld hiervan is Achmea die onder 

andere met de HSK Groep 

garantieafspraken voor de arbeids-

gerelateerde zorg heeft gemaakt met als 

doel sturen op kwaliteit en effectiviteit.  

 

Screening met inzet van ICT/online 

instrumenten 

Screening is een groeimarkt. In combinatie 

met de digitalisering van de samenleving 

en de nadruk op zelfmanagement groeit 

de vraag naar en het aanbod van 

screeningsinstrumenten. Uit onderzoek in 

2007 blijkt dat circa 1 op de 10 Nederlands 

in het laatste jaar een zelftest op 

lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, 

ontlasting of slijm) heeft gedaan. Een test 

die was gericht op het opsporen van een 

ziekte, de aanleg voor of het risico op een 

ziekte. Bij de internetgebruikers lag dit 

percentage hoger, op 16%. Dat in de 

toekomst een toename van 

zelftestgebruik is te verwachten blijkt uit 
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Gebruik in de toekomst van niet-zelftestersGebruik van zelftests onder volwassen Nederlandse bevolking
In het laatste jaar op lichaamsmateriaal die was gericht op het opsporen van een ziekte, de aanleg 
voor of het risico op een ziekte

het feit dat 17% van de niet-zelftesters 

aangeeft in de toekomst waarschijnlijk of 

zeker gebruik te gaan maken van een 

zelftest. Daarnaast is er nog een 

meerderheid van 55% die overweegt een 

zelftest te gaan doen, zie figuur 14.  

 

Vele (commerciële) aanbieders richten 

zich op de markt van screening, health 

checks, (zelf) tests, total body scans, etc. 

Ook arbozorgverleners behoren in 

toenemende mate tot die aanbieders. Dit 

zal naar verwachting in de toekomst 

verder doorzetten.  

Eén van de bezwaren tegen zelftests die 

vaak wordt genoemd, is dat ze 

overbodige zorgvraag veroorzaken. Dit 

gaat uit van de aanname dat 

mensen die een verkeerde of slecht 

interpreteerbare uitslag krijgen en 

daardoor onterecht gebruik maken van 

medische voorzieningen. 

 

Niet alleen op individueel niveau, maar 

ook op afdeling- en organisatieniveau 

worden in toenemende mate 

screeningstools aangeboden. Op 

organisatieniveau kan gedacht worden
 

Figuur 14: Gebruik van zelftests onder de volwassen Nederlandse bevolking en het gebruik van zelftests in de toekomst 

door niet-zelftesters (Bron: RVZ; analyse BS Health Consultancy) 
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aan het tegen het licht houden van de 

organisatiecultuur, de arbeidssituatie en 

het loopbaanbeleid. Een check-up onder 

de werknemers geeft inzicht in de fysieke 

en mentale gezondheid van medewerkers, 

in combinatie met werkvermogen  en  

-beleving. Door zowel op individueel als op 

afdelings- en/of organisatieniveau te 

inventariseren en te analyseren, wordt 

een integraal beeld van de ‘gezondheid 

van mens en organisatie’ verkregen. Dit 

kan vervolgens de basis vormen voor het 

nemen van gerichte maatregelen, 

waaronder preventie-

programma’s/trainingen, om de 

gezondheid en inzetbaarheid van 

werknemers te optimaliseren. De 

arbozorgverlener kan een adviserende rol 

hebben bij screening over zin en onzin van 

verschillende test en de follow-up na de 

resultaten van de screening. 

 

Behalve dat ICT een ondersteunende rol 

vervult bij de registratie van 

verzuimgegevens en het online 

raadplegen van een arbocatalogus, is ICT 

ook van waarde bij de inzet van 

screeningtools en gerichte 

vervolgmaatregelen.  Hierbij kan dan 

gedacht worden aan digitale vragenlijsten, 

digitale coaching en het volgen van online 

preventie-programma’s en 

trainingstrajecten.  Inzet van technologie 

voor product- en procesinnovatie is dan 

met name bedoeld om meer regie neer te 

kunnen leggen bij de werkgever en vooral 

de werknemer (empowerment).  

 

Eén-loket-principe in combinatie met 

casemanagement 

De toegevoegde waarde van 

arbozorgverleners zal in de toekomst 

meer liggen in het aanbieden van 

ketenconcepten, een geïntegreerd (full 

service) productenaanbod op het gebied 

van arbo, reïntegratie, verzuim-, wga- 

(werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten) en 

zorgverzekeringen. Maar liefs 70% van de 

bedrijven en instellingen ziet voordelen in 

ketenconcepten. Met het aanbieden van 

ketenconcepten kunnen bepaalde vormen 

van dienstverlening ‘gratis’ of goedkoper 

worden aangeboden. De dienstverlening 

die in het ketenconcept gratis of 

goedkoper aan de werkgever kan worden 
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aangeboden wordt dan gefinancierd door 

andere dienstverleners in de keten, die 

zelf ook belang hebben bij de 

dienstverlening. Met zogenoemde 

‘evidence based’ interventies kan 

bijvoorbeeld de schadelast voor de 

verzuimverzekeraar worden gereduceerd. 

Het één-loket-principe kan goed worden 

gecombineerd met casemenagement. 

Veel verzuim heeft geen medische 

achtergrond, maar heeft veelal te maken 

met spanningen op het werk en/of in de 

privé-siuatie. Verzuim is dan gedrag. In 

plaats van de bedrijfsarts kan het 

effectiever zijn om een casemanager of 

een andere professional in te zetten en uit 

te gaan van een gedragsmatige aanpak. 

Casemanagement is dan vooral gericht op 

de pijlers ‘demedicaliseren’ en ‘gedrag’, 

waarbij de inzet van de werkende centraal 

staat. De bedrijfsartsen worden ingezet 

wanneer er sprake is van een medische 

aandoening. 

 

Beschikken over adviesvaardigheden en 

kennis van HR 

Arbozorgverlening in de vorm van 

gezondheidsmanagement is een belangrijk 

bindmiddel voor grote werkgevers.  Dit 

vraagt om het inleven in de activiteiten 

van het desbetreffende bedrijf en het 

vervolgens bieden van maatwerk en 

onderscheidende diensten, waaronder 

steeds vaker HR-gerelateerde 

dienstverlening. Vanuit het gegeven dat 

een groot deel van het verzuim geen 

medische achtergrond heeft, vervult de 

HR-dienstverlening een belangrijke rol in 

verzuim- en gezondheidsmanagement. 

Kennis op dit terrein, in combinatie met 

arbodienstverlening, is van groot belang. 

Dit kan betekenen, dat om de 

employability te vergroten soms 

cultuurprogramma’s nodig zijn. 

Arbodienstverlening is niet langer een 

‘commodity’, maar een adviesproduct 

waarbij ook HR-kennis van belang is.  

Aandacht voor ‘Social responsability’ 

(maatschappelijke verantwoordelijkheid) 

Tot slot zal het bieden van toegevoegde 

waarde niet alleen gericht zijn op de 

werkgever en werknemer, maar ook op de 

groep niet-werkenden. Vanuit het thema 

‘social responsability’ ligt hier ook een 

maatschappelijke opdracht voor 

verzekeraars en arbozorgverleners. Vanuit 



35 

 

de Wet Werk en Bijstand zijn de 

gemeenten daarbij belangrijke 

samenwerkingspartners. Voor bedrijven 

wordt het houden van rekening met de 

belangen van de maatschappij steeds 

meer een integraal onderdeel van een 

goede bedrijfsvoering.  Het versterkt het 

imago als maatschappelijk betrokken 

onderneming. En zorgt voor een nieuwe 

bron van arbeidskrachten in het licht van 

dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

VRAAG EN AANBOD 

� Werkgever en werknemer van ‘morgen’  

wensen een duidelijke toegevoegde 

waarde van arbozorgverlening, zowel 

op mens- als organisatieniveau.

� Decomplicatie van het 

productenpakket en leveren van 

maatwerk is dan nodig.

� Als ook een gedifferentieerd gebruik 

van het prijsinstrument en inzet van 

casemanagement.

� Prestatiecontracten met financiële 

consequenties worden meer regel dan 

uitzondering.

� Screeningstools zijn vaker onderdeel 

van de arbozorgdienstverlening

� Vanuit het thema ‘social responsability’ 

neemt ook de aandacht toe voor de 

groep niet-werkenden.
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Figuur 15: Samenvatting kenmerken arbozorgmarkt in verleden, heden en toekomst (Bron: analyse BS Health 

Consultancy) 
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Arbozorgverlening nieuwe stijl 

De wijzigende arbeidsmarkt en behoeften 

leiden ertoe, dat in de klassieke 

arbozorgverlening geen droog brood meer 

is te verdienen. Nieuwe waardeproposities 

zijn nodig. Proposities die beter aansluiten 

op de behoeften van de veranderende 

arbeidsmarkt en maatwerk leveren, 

specifiek afgestemd op de branche, 

organisatie en werkende. De behoeften 

van de MKB-markt verschillen van de 

markt van grote werkgevers. Voor de 

MKB-markt gaat het vooral om 

casemanagement en combi-pakketten 

(productbundeling) al dan niet met de 

inzet van branche-organisaties. Om de 

MKB-markt te kunnen voorzien van de 

voor hun situatie meest geschikte combi-

pakket zijn adviesvaardigheden op het 

gebied van inkomen(sverzekeringen) 

noodzakelijk. Deze adviesvaardigheden 

kunnen arbozorgverleners bieden door 

samen te werken met partners die 

voldoen aan de Wet op financieel toezicht 

(Wft)-eisen. De MKB-markt wil vooral 

‘hands-on’ voor een vaste prijs en zit in 

mindere mate te wachten op allerlei 

preventieve activiteiten. In tegenstelling 

tot grote werkgevers. Zij hebben  – in de 

rol van eigen risicodrager van verzuim –

minder behoefte aan adviesvaardigheden 

op het gebied van inkomen, maar veel 

meer behoefte aan specifieke kennis op 

het raakvlak tussen HR-dienstverlening en 

gezondheidsmanagement. Bij dit klantseg-

ment passen ook prestatiecontracten en 

zogenoemde “shared-savingsmodellen”. 

Grote werkgevers willen vooral veel zelf 

kunnen doen, de regie kunnen behouden 

en afspraken maken over de resultaten 

van geleverde inspanningen. Zij hebben 

vaak ook een eigen visie op gezondheids-

beleid, waarin de dienstverlening moet 

passen. Zie figuur 16 voor de verschillende 

proposities voor de MKB-markt en die 

voor grote werkgevers.  

Op hoofdlijnen worden in dit hoofdstuk 

ter inspiratie enkele mogelijke (nieuwe) 

waardeproposities gepresenteerd, 

waarmee arbozorgverleners meer focus 

kunnen leggen op het bieden van 

toegevoegde waarde aan de specifieke 

klantengroepen. 
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Figuur 16: Ontwikkeling van mogelijke proposities voor de MKB-markt en de markt van grote werkgevers (Bron: analyse 

BS Health Consultancy) 

 

 

 

Arbo-en-HR-solutions-in-1  

 

Concept 

Slechts 30-40% van het verzuim wordt 

beïnvloed door de gezondheid en 70-60% 

door zaken die betrekking hebben op 

werkomstandigheden, zoals de relatie met 

de leidinggevende, ofwel het Human 

Resources-domein. Het concept ‘Arbo-en-

HR-solutions in-1’ is een joint venture  van 

een arbozorgverlener met een HR-

dienstverlener, zoals Randstad HR 

Solutions. In dit concept wordt de 

dienstverlening van de arbozorgverlener 

HR-en-arbo-

solutions-in-1

www.hrenarbosolutionsin1.nl
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versterkt met HR diensten op het gebied 

van in-, door- en uitstroom van personeel, 

zoals assessments, HR-consultancy en 

outplacement. De relatie met een HR-

dienstverlener is van belang, omdat in de 

praktijk voor het vergroten van  de 

employability, ofwel de optimale 

inzetbaarheid van werknemers, soms 

cultuurprogramma’s nodig zijn. Dergelijke 

programma’s zitten tussen de klassieke 

arbozorgverlening en Human Resource 

Management (HRM) in. De propositie 

‘Arbo-en-HR-solutions-in-1’ biedt met de 

full service dienstverlening alle mogelijk 

oplossingen voor een HR-afdeling. 

Hiermee vervult ‘Arbo-en-HR-solutions-in-

1’ de rol van een natuurlijke partner bij 

het helpen van organisaties met het 

realiseren van hun doelstellingen.  

 

Toegevoegde waarde 

Een arbozorgverlener kan zich met ‘Arbo-

en-HR-solutions-in-1’ onderscheiden en 

zijn slagkracht op de markt van grote 

werkgevers vergroten. Een strategische 

alliantie waarin de activiteiten die van 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor een 

werkgever, goed zijn belegd. De 

arbozorgverlener richt zich op verzuim- en 

gezondheidsmanagement. De HR 

dienstverlener op het bieden van 

ondersteuning ten behoeve van effectief 

personeelsbeleid. Een winnende 

combinatie op de markt van grote 

werkgevers. De toegevoegde waarde voor 

de werkgever is dat hij bij één deskundige 

dienstverlener terecht kan voor alle zaken 

ten behoeve van het welzijn en 

inzetbaarheid van zijn werknemers. De 

activiteiten op het gebied van arbozorg en 

HR kunnen optimaal op elkaar worden 

afgestemd en elkaar versterken. 

Werknemers hebben baat bij deze 

propositie, omdat een voor hun situatie 

meest passende aanpak wordt gekozen. 

Dit kan een interventie zijn op het gebied 

van arbozorgverlening of op het gebied 

van HRM of een combinatie van beide. 
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Workability-shared-saving-model  

 

Concept  

Investeren in preventie is niet altijd 

aantrekkelijk, omdat de financiële 

voordelen minder makkelijk te berekenen 

zijn en de voordelen zich vaak pas later 

voordoen. Het ‘Workability-shared-saving-

model’ is een propositie waarbinnen een 

arbozorgverlener met een zorgverzekeraar 

samenwerkt en inspeelt op de 

verplichtingen van de werkgever die 

mogelijk in de Arbowet worden 

opgenomen, wanneer de AOW-leeftijd 

wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. 

Doelgroep zijn grote werkgevers met 

meerjarige collectieve 

zorgverzekeringscontracten. Het 

‘Workability-shared-saving-model’ houdt 

een 5-jarig programma in gericht op het 

vergroten van het werkvermogen van de 

werknemers in het algemeen en specifiek 

op het duurzaam inzetbaar houden van 

oudere werknemers. In het eerste jaar 

wordt gestart met een online check-up 

onder de werknemers die inzicht geeft in 

de fysieke en mentale gezondheid van de 

medewerkers, in combinatie met 

werkvermogen  en –beleving. De 

uitgevoerde online check-up vormt de 

basis voor een speciaal programma voor 

de grote werkgever met gerichte 

maatregelen die nodig zijn om de 

gezondheid en inzetbaarheid van de 

(oudere) werknemers te verbeteren en/of 

te behouden. Na vijf jaar wordt een 

meting gedaan naar de mate waarin de 

afgesproken prestatie-indicatoren zijn 

behaald, zoals de deelnamegraad van de 

oudere werknemers, het ziekteverzuim, 

het werkvermogen en -beleving, de 

gezondheid en de reductie van de 

zorgkosten. Afhankelijk van de behaalde 

resultaten wordt de arbozorgverlener 

bekostigd op basis van vooraf afgesproken 

rekenregels door de zorgverzekeraar en 

de werkgever. 
 

Toegevoegde waarde 

Om de werkgeverscollectiviteit als 

belangrijke klant te kunnen behouden is 

arbozorgverlening in de vorm van 

Workability-shared-

saving-model

www.workabilitysharedsaving.nl
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gezondheidsmanagement een belangrijk 

bindmiddel voor zorgverzekeraars. Voor 

deze klantengroep moeten 

zorgverzekeraars hun toegevoegde 

waarde laten zien. Dit kan met name op 

het gebied van workability. Grote 

bedrijven (> 500 werknemers) hebben 

immers als eigen risicodrager veelal het 

verzuimmanagement op orde. Voor de 

grotere bedrijven vervult  de 

zorgverzekeraar de rol van ‘natuurlijke 

partner’. Om deze rol adequaat te kunnen 

vervullen is eerst een doorlichting van de 

bestaande collectiviteiten belangrijk, 

waarna advies- en maatwerk kan worden 

geleverd. Het ‘Workability-shared-saving- 

model’ zorgt voor de arbozorgverlener 

voor een nieuw verdienmodel. Nodig als 

gevolg van de dalende omzet van de 

klassieke verzuimbegeleiding, het 

abonnementstarief. Met deze propositie is 

het voor de arbozorgverlener mogelijk om 

meer omzet te realiseren, afhankelijk van 

de effectiviteit van zijn ingezette 

interventies. De werkgever heeft in dit 

model niet alleen inzicht in de kosten, 

maar vooral ook in de opbrengsten en het 

rendement van de investering. Naast deze 

kwantitatieve voordelen als hogere 

productiviteit en inzetbaarheid van zijn 

medewerkers, versterkt het zijn imago als 

goed werkgever. Voor de werknemers die 

deelnemen aan het programma levert het 

een verbetering van de gezondheid, 

werkvermogen en –beleving op. 

 

 

Private Health Budget  

 

Concept  

Het ‘Private Health Budget’ is een 

propositie die ontwikkeld is door een 

zorgverzekeraar samen met een 

arbozorgverlener en is gericht op 

individuele werknemers. Werknemers die 

hun zorgverzekering hebben afgesloten bij 

de zorgverzekeraar krijgen een ‘Private 

Health Budget’. Dit budget kunnen 

werknemers naar eigen inzicht inzetten 

Private Health

Budget

www.privatehealthbudget.nl
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voor verschillende preventieve 

interventies die worden verzorgd door de 

arbozorgverlener. Via een speciale 

website hebben de werknemers een 

persoonlijke pagina waar zij inzicht 

kunnen verkrijgen in de status van hun 

budget en zich kunnen opgeven voor de 

verschillende preventieve activiteiten 

zoals: een leefstijltraining, voedingsadvies, 

loopbaanonderzoek, een stoppen met 

roken cursus of een abonnement bij een 

sportschool. Bij vragen kunnen de 

werknemers online chatten met de 

arbozorgverlener, die de werknemer kan 

adviseren welke interventie het beste 

geschikt is voor zijn of haar situatie. 

Afhankelijk van de positief behaalde 

resultaten met de preventieve interventie 

kunnen de werknemers extra geldpunten 

verdienen die zij vervolgens weer voor 

nieuwe interventies kunnen inzetten. De 

zorgverzekeraar kan een gedeelte van de 

ingezette interventies financieren vanuit 

de basisverzekering of eventueel de 

aanvullende zorgverzekering indien de 

werknemer deze heeft afgesloten. 

Toegevoegde waarde 

Het ‘Private Health Budget’ geeft zelfregie 

aan de werknemer. De betrokkenheid van 

de werknemer wordt vergroot door op 

vrijwillige basis de mogelijkheid te bieden 

om de eigen gezondheid en welzijn te be-

waken. Doordat werknemers zelf kunnen 

kiezen voor welke interventie zij hun 

‘Private Health Budget’ inzetten, betekent 

dit voor de arbozorgverleners een 

‘nieuwe’ klantengroep. Aan deze klanten-

groep bieden zij meer leefstijlachtige 

interventies in plaats van de klassieke 

verzuimbegeleiding op werkgeversniveau. 

De zorgverzekeraar investeert met deze 

propositie in de gezondheid en 

inzetbaarheid van haar verzekerden. Dit 

kan naast loyaliteit en daarmee 

klantbehoud ook nieuwe verzekerden 

opleveren. Zeker wanneer de zorgverze-

keraar het ‘Private Health Budget’ toekent 

aan werknemers die zijn verzekerd via een 

werkgeverscollectiviteit met een lage 

deelnamegraad. Werknemers die niet 

verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar en 

van collega’s positieve geluiden horen 

over het ‘Private Health Budget’ zijn 

immers eerder geneigd om over te 

stappen om zodoende ook in aanmerking 

te komen van het ‘Private Health Budget’.
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ZZP-arbocommunityverzekering  

 

Concept  

De groeiende groep ZZP-ers is zelf verant-

woordelijk voor zijn/haar inzetbaarheid. 

Hiervoor is door een arbozorgverlener in 

samenwerking met een verzekeraar de 

‘ZZP-arbocommunityverzekering’  

ontwikkeld. Met de ‘ZZP-arbocommunity-

verzekering’ is een ZZP-er enerzijds 

verzekerd voor arbeidsongeschikheid en 

zorgkosten. Anderzijds kan hij door middel 

van het opbouwen van punten deze 

inzetten voor verschillende, zelf te kiezen, 

interventies. Bijvoorbeeld een health 

check, een training ter voorkoming van 

RSI/CANS of het inzetten van een 

sportcoach voor het ontwikkelen van een 

eigen trainingsprogramma. Daarnaast zijn 

alle ZZP-ers die een ZZP-arbocommunity-

verzekering hebben afgesloten tevens lid 

van de zogenoemde ‘ZZP-community’. 

Online zijn de ZZP-ers met elkaar verbon-

den en kunnen contact met elkaar zoeken 

over allerlei onderwerpen die belangrijk 

zijn voor de ZZP-er. Dit kunnen zakelijke 

onderwerpen betreffen zoals belasting-

zaken of advies bij een conflict met een 

opdrachtgever. Het contact kan ook gaan 

over ontwikkelingen in de markt of sector 

waarin de ZZP-er werkzaam is en elkaar in 

contact brengen met andere mensen uit 

elkaars netwerken. Bovendien kan in de 

databank van de ‘ZZP-community’ gezocht 

worden naar potentiële opdrachten. 

Toegevoegde waarde  

Met de ‘ZZP-arbocommunityverzekering’ 

kan de arbozorgverlener een nieuwe, 

groeiende markt aanboren. ZZP-ers zijn 

momenteel veelal geen klant van een 

arbozorgverlener, omdat de dienstverle-

ning niet is afgestemd op deze doelgroep 

en daarmee meestal ook te kostbaar is 

voor een ZZP-er. De verzekeraar kan zich 

met deze propositie onderscheiden op de 

AOV-markt en zorgverzekeringsmarkt 

door extra toegevoegde waarde te leveren 

aan de ZZP-er: de ZZP-er kan met de 

gespaarde punten investeren in zijn of 

haar inzetbaarheid en is tevens lid van de 

netwerkorganisatie ‘ZZP-community’ waar 

hij met al zijn vragen en ervaringen 

terecht kan bij collega-ZZP-ers.

ZZP-arbocommunity-

verzekering

www.ZZPcommunity.nl



44 

 

MKB-wellness coach  

 

Concept 

De ‘MKB-wellness coach’ is een partij voor 

kleinere werkgevers die een ketenconcept 

aanbiedt op het gebied van arbo, 

reïntegratie, verzuim-, wga- en 

zorgverzekeringen. Afgestemd op de 

sector waarin de kleine werkgever actief 

is. De ‘MKB-wellness coach’ heeft voor het 

ketenconcept speciale aanbieders 

geselecteerd en voorzien van een eigen 

keurmerk. Aanbieders kunnen in 

aanmerking komen van het keurmerk 

wanneer zij veel aantoonbare ervaring 

hebben in een sector, voldoen aan 

gestelde kwaliteitseisen en openstaan 

voor  garantieafspraken. Voor alle vragen 

op het gebied van zorg en inkomen kan de 

kleine werkgever contact opnemen met 

de ‘MKB-wellness coach’. Wanneer de 

kleine werkgever het verzuim van een 

werknemer meldt, wordt een 

casemanager ingezet. De bedrijfsarts 

wordt ingezet wanneer sprake is van een 

medische aandoening. De ‘MKB-wellness 

coach’ kan het ketenconcept relatief 

goedkoop aanbieden aan de kleine 

werkgevers doordat hij de kosten van een 

interventie verhaalt op andere 

dienstverleners in de keten die ook belang 

hebben bij de interventie. Bijvoorbeeld de 

verzuimverzekeraar, voor wie de 

schadelast is gereduceerd doordat de 

werknemer weer snel aan het werk is 

gegaan.  

 

Toegevoegde waarde  

De ‘MKB-wellness coach’ biedt de kleine 

werkgever gemak en geïntegreerde 

dienstverlening van hoge service tegen 

een scherpe prijs, afgestemd op de sector 

waarin de kleine werkgever werkzaam is. 

Door de tussenkomst van de ‘MKB-

wellness coach’ is het mogelijk dat de 

arbozorgverleners en verzekeraars 

gezamenlijk een bredere dienstverlening 

aan de werkgever kunnen bieden. 

 

MKB-wellness 

coach

www.mkbwellnesscoach.nl
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Business Health Centre  

 

Concept 

De ruim 3.500 bedrijventerreinen in ons 

land lenen zich goed voor de opzet van 

een zogenoemd ‘Business Health Centre’. 

Dit is een gezondheidscentrum voor 

werknemers van verschillende werkgevers 

op een bedrijventerrein. Bij dit concept 

voor gezondheidsmanagement wordt 

ondermeer de volgende dienstverlening 

aangeboden: 

� Preventie: er is een sport- en 

fitnesscentrum aanwezig. Check-ups 

worden uitgevoerd, ondersteund door 

onder andere internet en webtools. 

Ook wordt voorlichting en training 

gegeven door diëtisten en ergo- en 

fysiotherapeuten.  

� Fysieke klachten: er is in het ‘Business 

Health Centre’ een bedrijfsarts 

aanwezig voor verzuimbegeleiding. 

Uiteraard is hij/zij ook bereikbaar via 

e-mail/e-consult. De behandeling van 

de fysieke klachten vindt plaats door 

onder andere de fysiotherapeut. 

� Psychische klachten: voor psychische 

klachten kan de bedrijfsarts de 

werknemer doorverwijzen naar een 

psycholoog die werkzaam is in het 

‘Business Health Centre’. 
 

Toegevoegde waarde 

Een Business Health Centre-concept kan 

voor alle betrokken actoren, de 

werkgever, werknemer, arbozorgverlener 

en verzekeraar, voordelen opleveren. Ten 

eerste biedt het concept voor de 

werknemer snelle en effectieve zorg. 

Goed georganiseerd en gemakkelijk 

toegankelijk. Door (vrijwillige) deelname 

aan preventieve programma’s wordt de 

gezondheid bevorderd. Voor de werkgever 

leidt het concept tot verzuimreductie, 

verhoging van de vitaliteit van zijn 

medewerkers en daarmee verhoging van 

de arbeidsproductiviteit. Werknemers 

verzuimen korter, omdat de reistijd naar 

bijvoorbeeld de fysiotherapeut korter is 

geworden. Maar ook de snelle 

zorgverlening zorgt voor kortere 

Business Health

Centre

www.businesshealthcentre.com
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wachttijden en vervolgens een reductie 

van het verzuim. Bovendien kan het 

‘Business Health Centre’ ook het imago 

van de werkgevers als ‘goed werkgever’ 

versterken. Daarnaast leiden de 

preventieve programma’s tot een 

verhoging van de vitaliteit van de 

werknemers. Het ‘Business Health Centre’ 

biedt de arbozorgverleners een sterkere 

marktpositie in de desbetreffende regio. 

Werkgevers die hun werknemers deze 

faciliteit willen aanbieden zullen een 

contract met de arbozorgverlener moeten 

sluiten. Voor de verzuimverzekeraar leidt 

het ‘Business Health Centre’ tot een 

financieel voordeel als gevolg van 

verzuimreductie.  

 

WAARDEPROPOSITIES 

� In de klassieke arbozorgverlening is géén droog brood meer te verdienen. 

� Nieuwe waardeproposities zijn nodig.

� Focus in proposities moet liggen op het bieden van toegevoegde waarde voor hun specifieke klanten

� Voorbeelden van proposities

Proposities

Werkgever
ZZP-er Werknemer

MKB Grote werkgever

Arbo-en-HR-solutions-in-1

Workability-shared-saving-model

Private Health Budget

ZZP-arbocommunity-verzekering

MKB-wellness-coach

Business Health Centre

�
�

�
�

�
�
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Over BS Health Consultancy 
 

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de (arbo)zorgmarkt. Wij 

leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

zorgverzekeraars, (arbo)zorgverleners, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- 

en brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 

Meer in het bijzonder kan BS Health Consultancy op de volgende gebieden ondersteuning 

bieden: 
 

 Propositie ontwikkeling 

 Ontwerpen van nieuwe diensten die aansluiten bij de behoeften 

Steeds meer organisaties op de (arbo)zorgmarkt stellen de klant 

centraal om zich te wapenen tegen de toegenomen concurrentie. 

Nieuwe proposities worden ingezet om nieuwe klanten te werven, 

klantloyaliteit te vergroten en de inkomsten per klant te verhogen. 

De vraag is echter vaak hoe dit in de praktijk kan worden gebracht 

 en wie eigenlijk de (winstgevende) klanten zijn. 

 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Ontwikkelen van een nieuwe propositie voor een thuiszorgorganisatie met de 

uitvaartsector 

� Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor behoud van een grote 

collectiviteit voor een zorgverzekeraar; 

� Klantanalyse en segmentatie voor een zorgverzekeraar;  

� Ondersteuning van een zorgverzekeraar in het commerciële seizoen; 

� Identificatie groeisegmenten voor een algemeen ziekenhuis; 

� Opstellen van een marketingplan voor een particuliere thuiszorgorganisatie. 
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Business case ontwikkeling 

In kaart brengen van de risico’s en opbrengsten van een investering 

Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie 

kunnen aanleiding zijn om investeringen te doen. Aan de hand van 

een business case worden alle risico's en opbrengsten van de te 

nemen investeringsbeslissing op een volledige en gestructureerde 

wijze in kaart gebracht.  

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Business case gestuurd onderzoek naar de synergievoordelen op het gebied van zorg en 

sociale zekerheid in opdracht van een koepelorganisatie voor verzekeraars; 

� Opstellen van business case voor de opzet van een sportgezondheidscentrum;  

� Ontwikkelen van een business case voor het outsourcen van de back-office voor een 

zorgverzekeraar; 

� Opstellen van een business case voor het verzelfstandigen van de paramedische 

dienstverlening voor een gehandicaptenorganisatie; 

� Business case gestuurde analyse van de jaarplannen van de verschillende afdelingen van 

een jeugdzorginstelling. 

 

Benchmarking 

Bepalen van verbeterpunten door te leren van anderen 

Benchmarking is een methodiek om verschillen van de prestaties 

van de eigen organisatie ten opzichte van de prestaties van de 

markt te meten en vast te stellen. En vervolgens een strategie 

voor verbeteringen te ontwikkelen. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Verrichten van een benchmarkonderzoek op het gebied van arbocuratieve zorg; 

� Verrichten van een benchmark 'effectieve bedrijfsvoering' voor zorgverzekeraars;  
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� Uitvoeren van een concurrentie-analyse voor een categoriaal ziekenhuis; 

� Onderzoek naar de marktpositie van regionale organisatie van zittend vervoer;  

� Benchmarking en aandragen van verbeterpunten voor verschillende welzijnsinstellingen;  

� Verrichten van benchmarkonderzoeken naar de bedrijfsprestaties van GGZ-instellingen. 

 
 

Beleids(evaluatie)onderzoek 

Externe beoordeling van (gevoerde of te voeren) beleid 

Bij beleidsstudies gaat het om onderzoeken die een cruciale rol spelen 

binnen de beleidscyclus van organisaties, in het bijzonder bij overheden 

of aan de overheid gelieerde organisaties. Beleidsstudies zijn aan de 

orde in 3 fasen: beleidsvorming (zoals beleidsontwerpend onderzoek, 

ex ante beleidsevaluatie of haalbaarheidsonderzoek), beleidsuitvoering 

(zoals monitoring) en tot slot beleidsevaluatie (zoals effectevaluatie, 

uitvoeringsevaluatie of wet- en regelgevingevaluatie). 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Literatuur- en programmaverkenning naar de werkwijze en waarde van arbocuratieve 

zorg in opdracht van de Ministeries van SZW, VWS en BZK. 

� Onderzoek naar de haalbaarheid van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen in de 

nieuwe zorgverzekeringswet voor het Ministerie van VWS;  

� Haalbaarheidsonderzoek invoering eigen bijdrage systematiek in de Ziekenfondswet in 

opdracht van het Ministerie van VWS; 

� Effectiviteit- en efficiencyonderzoek bij Sectorfondsen in opdracht van het Ministerie van 

VWS; 

� Evaluatie van de effectiviteit van de activiteiten van Stichting Doelmatige 

Geneesmiddelenvoorziening (DGV) in opdracht van het Ministerie van VWS;  

� Evaluatie organisatie psychosociale nazorg boeren naar aanleiding van vogelpest in 

opdracht van het Ministerie van VWS. 
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  Strategie ontwikkeling 

De juiste koers van de organisatie bepalen 

Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een 

heldere visie een noodzakelijk vertrekpunt is. Randvoorwaarden bij 

het definiëren van een strategie zijn goede inzichten in zowel de 

externe als de interne omgeving van de organisatie, waaronder ook 

een beeld van mogelijke toekomstscenario's van de markt. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Ontwikkelen van een lange termijn strategie voor een middelgroot algemeen ziekenhuis;  

� Strategieontwikkeling voor een categoraal ziekenhuis; 

� Ontwikkelen van een market entry strategie voor een Duitse privékliniek; 

� Opstellen van een business plan voor een gezondheidscentrum;  

� Ondersteunen bij de strategieontwikkeling voor een GGZ-instelling;   

� Begeleiden van strategische beleidsvorming voor diverse verzorgingshuizen. 

 
 

 Scenarioplanning 

Anticiperen op een mogelijke toekomst 

Veranderingen in de markt en politieke kleur noodzaken 

verzekeraars en (arbo)zorgverleners tot handelen en veranderen. 

Niet langer kan worden gekoerst op de in het verleden verkregen 

zekerheden. Nieuwe spelregels maken een andere strategie 

noodzakelijk, maar de vraag is hoe de komende jaren de 

marktsituatie eruit zal zien. 

 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Begeleiden scenarioplanning zorgverzekeraarsmarkt voor verschillende Raad van 

Bestuursleden van zorgverzekeraars; 
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� Begeleiden workshop scenarioanalyse van de zorgverzekeringsmarkt voor een 

Nederlandse toezichthouder;  

� Begeleiden scenario-ontwikkeling voor een academisch ziekenhuis;  

� Uitvoeren van een externe analyse en begeleiden scenario-ontwikkeling voor een GGZ-

instelling; 

� Uitvoeren scenarioanalyse van de geneesmiddelenmarkt voor de farmaceutische 

industrie in opdracht van een koepelorganisatie; 

� Begeleiden workshops scenario-ontwikkeling integrale bekostiging voor verschillende 

farmaceutische organisaties. 
 

 

Partnerselectie en fusiebegeleiding 

De geschikte samenwerkingspartner zoeken en de totstandkoming 
van de samenwerking 

Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een 

verdergaande samenwerking met een andere organisatie aan te 

gaan dat over de vereiste activiteiten en/of competenties 

beschikt. Naast het zoeken van een geschikte samenwerkings-

partner ondersteunt BS Health Consultancy ook bij de 

 daadwerkelijke totstandkoming van de samenwerking of fusie. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Opstellen van een business case 'Nut & Noodzaak' ten aanzien van een fusie van 3 

zorgverzekeraars; 

� Ondersteuning en advisering van stuurgroep bij fusie tussen zorgverzekeraars; 

� Onderzoek dynamiek op de zorgverzekeraarsmarkt en mogelijke 

samenwerkingsmodellen voor diverse farmaceutische organisaties; 

� Fusiebegeleiding van diverse verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen;  

� Verrichten van een strategic due diligence voor een investeerder op wasgoed- en 

linnenmarkt in de gezondheidszorg.  
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 Organisatiediagnose en verbetering 

Probleemanalyse van de situatie en opstellen van verbetervoorstellen 

Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de 

organisatie kunnen knelpunten zichtbaar worden gemaakt. 

Waarna een plan kan worden opgesteld met concrete 

verbetervoorstellen ten aanzien van het optimaliseren en 

(her)positioneren van bedrijfsprocessen en het (her)ontwerpen en 

inrichten van organisatiestructuren. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Doorlichten en herstructureren van de OK-afdeling van een groot stadsziekenhuis;  

� Ontwerpen en adviseren over een nieuwe inrichting van schadeverwerking bij een 

zorgverzekeraar;  

� Opstellen van het organisatieontwerp voor een grote thuiszorgorganisatie; 

� Ontwerpen van de topstructuur van een gehandicapteninstelling;  

� Ondersteunen van een farmaceutische organisatie bij de herinrichting van de interne 

organisatie;  

� Herontwerpen van de inkoopafdeling van een Academisch Ziekenhuis.  

 

 Kennisbijeenkomsten 

 Informatieve en inspirerende sessies over een specifiek onderwerp 

De (arbo)zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. 

Om medewerkers, aangesloten leden of andere 

belanghebbenden over een specifiek onderwerp te 

informeren en te laten inspireren kan een organisatie ervoor 

kiezen om een kennisbijeenkomst te organiseren. BS Health 

Consultancy kan uw organisatie ondersteunen, faciliteren bij 

 de invulling van een dergelijke (in house) kennissessie. 
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten: 

� Inleiding op een invitational conference voor arbodienstverleners en 

interventiebedrijven; 

� Kennissessie over de ontwikkelingen ten aanzien van arbocuratieve zorg voor een grote 

verzekeringsmakelaar; 

� Kennissessie over de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt voor een Nederlandse 

toezichthouder; 

� Inleiding op een congres voor fysiotherapeuten over de balans tussen zorgverlener en 

zorgondernemer; 

� Kennissessie over de transitie in de farmacieketen tijdens een congres voor 

apotheekhoudende huisartsen.  
 

Voor vragen over het onderzoek, de dienstverlening van BS Health Consultancy of het 

downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl 

raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl 
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Gesprekspartners 

 

Organisatie Contactpersoon 

Achmea Vitale De heer J. Bruining en de heer K. Goudzwaard 

Achmea Zorg Mevrouw A. Bart 

Aon Corporate Wellness  
Mevrouw A. van Stipriaan en de heer M. van den 

Brink 

ArboNed De heer P. van Kleij 

Beter De heer R. van Leusen 

CZ  De heer F. van de Vrande 

Human Capital Care De heer W. Huijbregts 

Maetis De heer J. van Hoof 

Salto De heer G. van der Sangen 

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) De heer M. Brorens 
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Sociale Zekerheid: utopie of realiteit?, onderzoek in opdracht van het Verbond van 

Verzekeraars, februari 2008. 

� BS Health Consultancy, Effectiviteit van arbocuratieve zorg tegen het licht, onderzoek in 

opdracht van de Minsteries van SZW, VWS en BZK, mei 2008. 

� BS Health Consultancy, Arbo(zorg)markt grensoverschrijdend!?. Trends en mogelijke 

toekomsten in 2015, Boaborea seminar, maart 2009. 

� Capaciteitsorgaan, Capaciteitsplan 2008 voor de medische, tandheelkundige, klinisch 

technologische en aanverwante vervolgopleidingen, februari 2008. 
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� CPB, Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050. Een beleidsneutraal scenario, april 2009. 
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� PeGo-werkgroep bedrijventerreinen, Besparingspotentieel Bedrijventerreinen, 

verkennende studie, november 2009. 
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� SER, Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen 

arbeidsorganisaties, april 2009. 
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augustus 2009. 
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