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Samenvatting 

Liberein heeft haar medewerkers in november 2014 en mei 2017 in de gelegenheid gesteld deel te 

nemen aan de Monitor Duurzame Inzetbaarheid® (MoDI) van Bewegen Werkt. In het jaar na het 1e 

MoDI onderzoek bood Liberein haar medewerkers activiteiten aan die gericht zijn op het behoud of 

herstel van werkvermogen op individueel- en teamniveau. Rond het 2e MoDI onderzoek verkeerde 

Liberein in een transitie naar zelforganisatie en vond een fusie plaats.   

 

De resultaten van het vragenlijst onderzoek met de MoDI zijn vergeleken met verzuimgegevens die zijn 

verzameld door Vernet. Voor de onderzoeksgroep die zowel in 2014 als in 2017 aan de MoDI heeft 

deelgenomen (n=204) zien we een daling van het gemiddelde werkvermogen (WAI-score) van 41,2 naar 

39,9. Daarbij zien we een toename van het aantal medewerkers met een slecht werkvermogen. Een 

slecht werkvermogen betekent een verhoogd risico op verzuim.   

 

Het verzuim voor deze groep is voorafgaand aan de 1e meting 4,3%. Dit daalt in het jaar na de 1e 

meting naar 3,0%. In deze periode zijn na de MoDI teamsessies en vitaliteitsgesprekken aangeboden en 

was er veel aandacht voor activiteiten gericht op fysieke belasting, employability en balans & 

ontspanning. De teams en medewerkers zijn daarmee actief uitgedaagd om aan de slag te gaan met 

vitaliteit en inzetbaarheid. Daarnaast is een casemanager verzuim ingezet.  

 

De jaren voor en na de 2e meting zien we een stijging van verzuim van 4,7% naar 7,5%. De fusie 

tussen Arienszorgpalet en Bruggerbosch tot Liberein én de transitie naar zelforganisatie voor het 2e 

onderzoek kan hierop van invloed zijn geweest. Veranderingen leiden vaak tot onzekerheid onder 

medewerkers wat mogelijk een grote invloed heeft gehad op het werkvermogen en het verzuim. Ook 

maatschappelijke ontwikkelingen, met toenemende personeelstekorten, kunnen van invloed zijn 

geweest.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het verzuim daalde is na een periode van gerichte aandacht op het 

werkvermogen en verzuim van teams en individuele medewerkers.   

 

Inleiding 

De Monitor Duurzame Inzetbaarheid® (MoDI) van Bewegen Werkt is een wetenschappelijk onderbouwde 

vragenlijst methode die de kosten van verzuim beperkt (A. Burdorf, Erasmus Universiteit, 2003). 

Medewerkers krijgen vragen over werkvermogen, werkomstandigheden, leefstijl, productiviteit en de 

Body Mass Index (BMI). De MoDI resulteert in een individueel rapport voor de medewerker en een 

groepsrapportage voor de werkgever. De individuele score op het werkvermogen bepaalt het risico op 

uitval. Bij een slechte (rode) score is er een kans van 90% dat de betreffende medewerker binnen twee 

jaar uit gaat vallen.  



 

Uitvoering MoDI bij Liberein 

De MoDI is tweemaal ingezet bij Liberein: In november 2014 en in mei  2017. Op basis van de 

uitkomsten is er een traject gestart op twee niveaus: 

1. Individueel: Medewerkers met een slechte (rode) score op werkvermogen zijn door Bewegen Werkt 

uitgenodigd voor een vitaliteitsgesprek, dat leidt tot een persoonlijk plan van aanpak voor herstel 

van werkvermogen  

2. Team: Teams zijn onder leiding van HR-adviseurs van Liberein en adviseurs van Bewegen Werkt in 

een teamsessie vitaliteit in gesprek gegaan over de uitkomsten op teamniveau. Elk team heeft 

concrete acties geformuleerd die leiden tot het behoud of de verbetering van werkvermogen.  

 

In 2014 zijn de teams en individuele medewerkers zeer actief met het actieplan aan de slag gegaan om 

zo het werkvermogen te verbeteren. Elk kwartaal is er aandacht besteed aan een thema, zoals: fysieke 

belasting, employability en balans & ontspanning.  

 

In 2017 was deze actie er in veel mindere mate. In deze periode was Liberein bezig met een transitie 

naar zelforganisatie en vond er een fusie plaats. De individuele vitaliteitsgesprekken hebben niet 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft een beperkt aantal teams deelgenomen aan een teamsessie en zijn er 

geen verdere vervolgactiviteiten georganiseerd.  

 

In onderstaand tijdspad zijn de belangrijkste gebeurtenissen binnen Liberein chronologisch 

weergegeven. 

 

 
Methoden en resultaten 

In dit artikel is een trendanalyse over werkvermogen en verzuim gemaakt voor de groep die zowel in 

2014 als in 2017 heeft deelgenomen aan de MoDI (n = 204). Daarbij is gebruik gemaakt van 

verzuimgegevens van Vernet Verzuimnetwerk en gegevens over werkvermogen uit de MoDI. 

Veranderingen in werkvermogen en verzuim geven inzicht in de mogelijke invloed van uitgevoerde 

acties op duurzame inzetbaarheid (na november 2014) en de invloed van een transitie naar 

zelforganisatie in combinatie met een fusietraject, waarbij de focus in veel minder lag op activiteiten 

gericht op duurzame inzetbaarheid (na mei 2017). 

 

Leeftijd en de score op de workability index (WAI) worden vergeleken met het verzuimpercentage en de 

gemiddelde duur van het verzuim. De workability index (WAI) is een vragenlijst gericht op 

werkvermogen. Men kan een score behalen tussen de 7 en 49 punten, waarin je rood scoort bij een 

score kleiner dan 28, oranje tussen de 28 en 37 en groen bij een score gelijk of groter dan 37.  

 

1e MoDI (1-11-2014 
tot 1-2-2015)

Teamsessies alle teams, 
vitaliteits-gesprekken 

individuele medewerkers, 
aandacht vanuit organisatie

Fusie Ariens 
Zorgpalet met 

Bruggerbosch tot 
Liberein (1-1-2017)

Transitie naar 
zelforganisatie 

(2017)

2e MoDI (1-5-2017 
tot 1-7-2017)

Teamsessies bij een 
beperkt aantal 

teams



 

Score op werkvermogen (WAI) Kleur Categorie 

Kleiner dan 28 Rood Slecht 

Groter of gelijk aan 28, kleiner dan 37  Oranje Matig 

Groter of gelijk aan 37, kleiner dan 44 Groen Goed 

Groter of gelijk aan 44 Groen Uitstekend 

 

Het verzuimpercentage en de gemiddelde duur van het verzuim worden bepaald met de volgende 

formules, waarin pt staat voor parttime factor en ao staat voor arbeidsongeschiktheidsfactor: 

 

𝑉𝑒𝑟𝑧𝑢𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =  
𝑒𝑙𝑘𝑒 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑡𝑒𝑑𝑎𝑔 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 × 𝑝𝑡 × 𝑎𝑜

𝑒𝑙𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑑𝑎𝑔 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 × 𝑝𝑡
 × 100% 

 

𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑢𝑟 =  
𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑡𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑏𝑒ë𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑏𝑒ë𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛
 

 

In samenwerking met Vernet Verzuimnetwerk is het verzuimpercentage en gemiddelde duur bepaald en 

anoniem teruggekoppeld aan Bewegen Werkt.  

 

Leeftijd 
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Verdeling van de leeftijd 

2014 2017

 2014 2017 

Gemiddelde 42,5 44,9 

Standaarddeviatie 11,5 11,5 



 

De gemiddelde leeftijd van de groep die aan beide MoDI onderzoeken heeft deelgenomen aan de MoDI 

stijgt van 42.5 naar 44.9 jaar. Dit is een stijging van 2.4 jaar. Dit komt overeen met de verwachte 

stijging van de leeftijd in deze periode.  

 

Scores werkvermogen 

Verdeling van de score op werkvermogen van beide groepen (n=204) bij de afname van de eerste en 

tweede MoDI.  

 

 

 
 

De verdeling van de scores op werkvermogen is hierboven zichtbaar. De gemiddelde WAI score in 2014 

(41,2) is hoger dan het gemiddelde van 2017 (39,9).  We zien verschuivingen in aantallen per categorie, 

waarbij opvalt dat er meer slechte scores zijn, het aantal met een matige score iets kleiner is geworden, 

het aantal met een goede score flink is toegenomen en het aantal met een uitstekende score flink is 

gedaald.  

 

Verzuimcijfers  

De jaren voorafgaande aan de 1e en 2e MoDI en de jaren na de 1e en 2e MoDI. 
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Verdeling scores werkvermogen

2014 2017

Verdeling werkvermogen 2014  Verdeling werkvermogen 2017 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

Uitstekend 76 37,3% 46 22,5% 

Goed 91 44,6% 121 59,3% 

Matig 35 17,2% 30 14,7% 

Slecht 2 1,0% 7 3,4% 

Totaal 204 100% 204 100% 
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Periode 1 november 2013 tot 1 november 2014 (voor 1e MoDI) 

 Verzuimpercentage Gemiddelde duur (in dagen) 

N 204 204 

Gemiddelde 4,3 19,2 

Standaarddeviatie 12,8 82,6 

   

Periode 1 februari 2015 tot 1 februari 2016 (na 1e MoDI) 

  Verzuimpercentage Gemiddelde duur (in dagen) 

N 204 204 

Gemiddelde 3,0 7,3 

Standaarddeviatie 7,9 19,9 

   

Periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 (voor 2e MoDI) 

 Verzuimpercentage Gemiddelde duur (in dagen) 

N 204 204 

Gemiddelde 4,7 11,8 

Standaarddeviatie 12,1 38,4 

   

Periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 (na 2e MoDI) 

  Verzuimpercentage Gemiddelde duur (in dagen) 

N 204 204 

Gemiddelde 7,5 11,7 

Standaarddeviatie 16,3 34,3 



 

 

 

Het verzuim voor deze groep is voorafgaand aan de 1e meting met de MoDI 4,3%. Dit daalt in het jaar 

na de 1e meting naar 3,0%. In deze periode zien we ook een daling in het de gemiddelde verzuimduur 

van 19,2 naar 7,5 dagen. Vooral het langdurig verzuim daalt onder deze groep.  

 

De jaren voor en na de 2e meting zien we een stijging van verzuim van 4,7% naar 7,5%. De 

gemiddelde verzuimduur blijft stabiel. 

 

Conclusies en discussie 

Uit deze trendanalyse over werkvermogen en verzuim bij Liberein blijkt dat het verzuim daalt na de 

inzet van de MoDI én het inzetten van activiteiten gericht op het herstel of behoud van werkvermogen. 

Tegelijkertijd zien we dat het verzuim stijgt in een periode waarin er een transitie naar zelforganisatie én 

een fusie plaatsvindt. Dit was rond de 2e meting, waarin ook het werkvermogen is gedaald. Een 

slecht(er) werkvermogen blijkt ook hier, in lijn met eerder onderzoek (Liira et al 2000), een voorspeller 

van verzuim.  

 

De daling van 4,3% in 2014 naar 3,0% in 2015 is tegengesteld aan de stijgende trend in de zorg van 

4,7% naar 5,3% in deze periode. De stijging van 3% in 2015 naar 7,5% in 2017 is veel groter dan de 

gemiddelde stijging in de zorg (Zie grafiek: verzuimpercentage zorgbreed van Vernet).  
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Grafiek: Ontwikkeling verzuim in de Nederlandse Gezondheidszorg Vernet 

 

De daling van het verzuim na de 1e meting is met grote waarschijnlijkheid het gevolg van het actief 

uitvoeren van het actieplan, dat gedurende één jaar is uitgevoerd. Na dit jaar is er minder aandacht 

besteed aan acties gericht op werkvermogen, met mogelijk gevolgen voor het verzuim. Daarnaast zat de 

organisatie rond de 2e meting ook in een periode van grote veranderingen (fusie en transitie naar 

zelforganisatie). De veranderingen in de organisatie in combinatie met de afname in acties dragen 

hoogstwaarschijnlijk bij aan de stijging van het verzuim.  

 

Deze conclusie wordt getrokken op basis van de metingen op verzuim en werkvermogen bij 204 

medewerkers die tweemaal deelnamen aan de MoDI. Enig voorbehoud moet worden gemaakt, 

aangezien dit onderzoek slechts circa 25% van de hele werknemerspopulatie betreft.  
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