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De meest opvallende evoluties van het absenteïsme tijdens de coronacrisis zijn de daling van het aantal 
afwezigheden en de stijging van het lange ziektepercentage. We vermoeden dat vooral maatregelen 
van de overheid om de pandemie in te dijken, gevolgen hadden. Bijvoorbeeld: hygiënemaatregelen, 
verplicht of sterk aangeraden telewerk, sluiting van sectoren en tijdelijke werkloosheid. 

Voor 2022, verwachten we een stijgende duur van afwezigheden door onder meer een versnellende 
burn-outpandemie. Securex adviseert naast preventieve maatregelen voor werkbaar werk, ook 
regelmatige fysieke en mentale check-ups voor elke werknemer. 

KERNCIJFERS ABSENTEÏSME IN 2021

A. TIJDENS CORONACRISIS MINDER FREQUENT MAAR WEL LANGER AFWEZIG

Langer afwezig

Het totale ziektepercentage ligt voor het jaar 2021 3% hoger1 dan in het normale jaar 2019. Dit is een lichte, maar toch 
statistisch significante stijging. Hiervoor is enkel het lange ziektepercentage2 verantwoordelijk, dat in 2020 met maar liefst 
9% is gestegen en in 2021 op dezelfde hoogte bleef. Het korte en het middellange ziektepercentage liggen in 2021 na 
een tijdelijke daling opnieuw even hoog als in 2019. 
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Figuur 1: Evolutie ziektepercentage volgens duur in bedrijven tot 1000 werknemers

Het is belangrijk om bij berekening van ziektepercentages rekening te houden met periodes van tijdelijke werkloosheid. 
Zeker wanneer die meer voorkomen dan voorbije jaren of dan in andere organisaties. Dit geldt in het bijzonder voor 
organisaties die een inschatting wensen van het tekort aan medewerkers door ziekte binnen de werkelijk te presteren tijd, 
of voor organisaties die een reëel beeld wensen van de evolutie van de gezondheid van hun medewerkers.

1  Het totale ziektepercentage evolueerde van 7,26% in 2019 naar 7,14% in 2020 en 7,46% in 2021.
2  Het ‘lange ziektepercentage’ is het aantal werknemers op 100 dat gemiddeld per dag sinds meer dan een jaar afwezig is, ‘middellang’ verwijst naar het aantal dat gemiddeld per dag sinds 

meer dan een maand en minder dan een jaar afwezig is, en ‘kort’ verwijst naar minder dan een maand afwezig. 
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3   Dit rapport berekent het ziektepercentage (d.i. het aantal afwezigheidsdagen door ziekte of privé-ongeval per 100 te presteren werkdagen) op twee manieren. De klassieke berekening 
beschouwt tijdelijke werkloosheid als theoretisch ‘te presteren tijd’ en telt werkloosheidsdagen dus bij de te presteren werkdagen. De alternatieve berekening telt werkloosheidsdagen 
niet mee, want beschouwt deze als ‘niet te presteren tijd’. Het ziektepercentage volgens deze alternatieve berekening is hoger dan volgens de klassieke berekening, omdat het zelfde 
aantal afwezigheidsdagen gedeeld wordt door een lager aantal te presteren dagen. 

Onderstaande tabel toont dat België in 2020 en 2021 met abnormaal veel tijdelijke werkloosheid te maken had. 
Het percentage niet-gepresteerde tijd door tijdelijke werkloosheid was in 2020 zelfs hoger dan het percentage niet 
gepresteerde tijd door ziekte of privé-ongeval (9,64% vs 7,14%). In 2021 halveerde dat percentage, maar was het nog altijd 
viermaal hoger dan in het ‘normale jaar’ 2019 (4,61% vs 1,05%). Voor bedienden waren de evoluties en dus ook de effecten 
op hun absenteïsmecijfers nog sterker dan voor arbeiders.

Tabel 1: Percentage niet-gepresteerde tijd door tijdelijke werkloosheid

2019 2020 2021

Arbeider 2,31 12,31 6,78

Bediende 0,09 7,65 2,96

Totaal 1,05 9,64 4,61

We berekenden het ziektepercentage daarom ook op een alternatieve wijze die werkloosheidsdagen niet bij de te preste-
ren werkdagen telt3. Op deze wijze berekend, blijkt het korte absenteïsme in 2021 toch met 4% gestegen in vergelijking 
met 2019. Voor organisaties met veel tijdelijke werkloosheid in 2021 zal dat verschil met de klassieke berekening nog 
groter zijn. Het middellang absenteïsme kende geen noemenswaardige evolutie. Het langdurig absenteïsme is volgens 
elke berekeningswijze gestegen, maar een stuk sterker als we rekening houden met tijdelijke werkloosheid (+14% vs +9% 
in vergelijking met 2019).
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Figuur 2: Evolutie ziektepercentage volgens duur in bedrijven tot 1000 werknemers – berekening zonder tijdelijke werkloosheid in stippellijn

Tabel 2: Absenteïsmepercentages

% ziekte % arbeidsongeval

# werknemers 0-1 maand > 1 maand – 1 jaar > 1 jaar TOTAAL TOTAAL

2019 237.883 2,19 2,06 3,00 7,26 0,37

2020 218.061 1,93 1,93 3,28 7,14 0,34

2021 210.256 2,18 2,01 3,27 7,46 0,34
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Minder frequent afwezig

De frequentie, of het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer, steeg opnieuw na de spectaculaire daling in 
2020, maar ligt in 2021 nog 11% onder het cijfer van 2019. Rekening houden met de tijdelijke werkloosheid verandert 
nauwelijks iets aan dit beeld (frequentie volgens de alternatieve berekening: 0,91 in 2020 en 1,02 in 2021). Werknemers 
waren in 2021 dus nog steeds minder frequent afwezig dan in het normale jaar 2019.
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Figuur 3: Evolutie frequentie ziektemeldingen in bedrijven tot 1000 werknemers

Tabel 3: Frequentie en duur van absenteïsme door ziekte

# werknemers % afwezigen Frequentie
Gem. duur per 
afwezigheid*

Gem. duur per 
werknemer*

2019 237.883 53,14 1,12 16,16 18,10

2020 218.061 48,38 0,87 20,57 17,91

2021 210.256 50,33 1,00 18,65 18,66
*Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen

 
Ook het aandeel frequent afwezigen, of werknemers met 3 ziektemeldingen of meer, daalde drastisch in 2020. In 2021 steeg 
het opnieuw, maar bleef het toch nog 13% onder het cijfer van 2019 (12,82% in 2019, 8,50% in 2020 en 11,13% in 2021). 
 

B.  VOORAL ARBEIDERS LANGER AFWEZIG 

De stijging van het langdurig absenteïsme was sterk bij zowel arbeiders als bedienden. De stijging van het korte 
absenteïsme zien we enkel bij arbeiders, zij werden immers meer blootgesteld aan Covid-19 doordat ze niet konden 
telewerken en omdat afstand houden en ventileren in productieomstandigheden vermoedelijk minder evident was. 
De sterke daling van de frequentie stellen we dan weer enkel vast bij bedienden. Zij werden minder blootgesteld en 
hadden door thuiswerk meer mogelijkheden om door te werken bij lichte ziektesymptomen4.  Hetzelfde geldt voor het 
afwezigheidspercentage door arbeidsongevallen. Bedienden hadden ook minder te maken met arbeidsongevallen op het 
traject van hun woonplaats naar het werk.

Arbeiders waren zoals elk jaar ook in 2021 meer langdurig afwezig dan bedienden. Ook middellang, kort en frequent 
absenteïsme liggen voor arbeiders zoals steeds een stuk hoger dan voor bedienden. Verklaringen die we hiervoor kunnen 
geven, zijn onder meer de fysieke aard van hun job, minder autonomie, minder duidelijkheid over de zinvolheid van hun 
job en meer jobonzekerheid. De coronacrisis heeft die verschillen nog uitvergroot door het moeilijker toepassen van 
hygiënemaatregelen bij arbeiders en een versterkend effect bij deze groep van het uitstel van zorg tijdens de piekperiodes.

Dit uitstel zorgde in 2021 voor meer behandelingen en operaties dan in normale jaren, en ook voor langere recuperatie 
door verergerde kwalen en letsels.

4   Zie ook persbericht van Securex: ‘Eén op zeven zieke werknemers werkt altijd door’
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Tabel 4: Absenteïsmepercentages volgens statuut 

% ziekte % arbeidsongeval

Statuut # werknemers 0-1 maand
> 1 maand – 1 

jaar
> 1 jaar TOTAAL TOTAAL

Arbeider 93.895 2,67 2,63 4,91 10,21 0,68

Bediende 116.376 1,83 1,57 2,12 5,53 0,10

Tabel 5: Frequentie en duur van absenteïsme volgens statuut

Statuut # werknemers % afwezigen Frequentie
Gem. duur per 
afwezigheid*

Gem. duur per 
werknemer*

Arbeider 93.895 56,56 1,17 21,99 25,75

Bediende 116.376 46,01 0,88 15,57 13,75
*Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen

B. MINDER FREQUENT MAAR WEL LANGER AFWEZIG IN MICROBEDRIJVEN

Het totale ziektepercentage is het laagst in microbedrijven met minder dan 5 werknemers en het hoogst in de grootste 
bedrijven met 1000 werknemers of meer. Dit betekent niet dat microbedrijven geen absenteïsmeprobleem hebben. De 
kleinste kmo’s kampen met zeldzame, maar gemiddeld gezien vooral erg lange afwezigheden. In de grootste bedrijven 
stellen we het omgekeerde vast. 

Securex verwees in een eerdere studie5 al naar de mogelijke link tussen het typische absenteïsmeprofiel in kleine kmo’s 
en een hoger presenteïsme (kiezen om door te werken bij ziekte). Een recente studie6 bevestigde dat werknemers van 
microbedrijven meer structureel doorwerken bij ziekte. Dit onderzoek vertelt ook wanneer presenteïsme gevaarlijk wordt 
en wat de negatieve gevolgen kunnen zijn.

Tabel 6: Absenteïsmepercentages volgens omvang van de onderneming

% ziekte % arbeidsongeval

Omvang* # firma’s 0-1 maand > 1 maand – 1 jaar > 1 jaar TOTAAL TOTAAL

0 - 4 17.204 1,21 1,36 2,30 4,88 0,23

5 - 9 3.947 1,63 1,70 2,63 5,95 0,35

10 - 19 2.299 1,83 1,68 2,81 6,32 0,37

20 - 49 1.418 2,23 1,95 3,18 7,37 0,35

50 - 99 407 2,43 2,03 2,95 7,41 0,41

100 - 199 173 2,78 2,58 4,67 10,03 0,42

200 - 499 66 2,79 2,53 3,74 9,07 0,26

500 - 999 16 2,90 2,69 4,69 10,27 0,23

≥ 1000 6 3,55 3,28 4,31 11,14 0,32
*Omvang uitgedrukt in aantal werknemers

5  Securex white paper ‘Absenteïsme in 2017’
6 Zie persbericht van Securex: ‘Eén op zeven zieke werknemers werkt altijd door’

https://www.securex.be/nl/publicaties/white-papers/absenteisme-in-2017
https://press.securex.be/een-op-zeven-zieke-werknemers-werkt-altijd-door


Tabel 7: Frequentie en duur van absenteïsme volgens omvang van de onderneming

Omvang* # firma’s % afwezigen Frequentie
Gem. duur per 
afwezigheid**

Gem. duur per 
werknemer**

0 - 4 17.204 31,66 0,53 22,43 11,89

5 - 9 3.947 41,14 0,74 19,82 14,62

10 - 19 2.299 46,01 0,85 18,50 15,81

20 - 49 1.418 52,45 1,04 17,88 18,56

50 - 99 407 55,37 1,17 16,03 18,78

100 - 199 173 59,49 1,24 20,36 25,23

200 - 499 66 58,68 1,26 18,25 22,98

500 - 999 16 64,99 1,37 18,81 25,73

≥ 1000 6 66,00 1,55 17,10 26,60
*Omvang uitgedrukt in aantal werknemers

**Gemiddelde duur uitgedrukt in aantal werkdagen

C. GAAN WE NA DE CRISIS TERUG NAAR EEN ACTIEF ABSENTEÏSMEBELEID? 

Coronacrisis verklaart evolutie absenteïsme

Bedienden hebben zich in 2020 en 2021 minder ziek gemeld dan de voorgaande jaren, doordat de coronamaatregelen een 
dam opwierpen voor de meeste besmettingsziektes. Vooral het toegenomen thuiswerk – verplicht of aangeraden – maakte 
dat ze vaker doorwerkten bij lichte klachten7.   

Bij arbeiders bleef het aantal ziektemeldingen stabiel, maar steeg wel het korte ziektepercentage. Hun (korte) afwezighe-
den waren in 2021 gemiddeld dus iets langer dan normaal. We vermoeden dat arbeiders zich sinds de coronacrisis al vanaf 
het eerste besmettingsgevaar ziek meldden. Ook de terugkeer naar de werkplek stelden ze om dezelfde reden vermoedelijk 
langer uit dan voorheen. 

Het middellange ziektepercentage bleef de voorbije twee jaren min of meer stabiel. Achter die stabiliteit vermoeden we 
minder talrijke, maar wel iets langere middellange afwezigheden. Reden: complicaties met Covid-19, uitgestelde behande-
lingen bij andere medische problemen, en een versnellende burn-outpandemie in het najaar van 20218.  

De sterke stijging van het lange ziektepercentage vindt zijn verklaring in een veranderde context door de coronacrisis 
voor zowel werkgevers als werknemers. De focus van vele werkgevers lag op overleven. Dit schroefde wellicht hun 
inspanningen voor re-integratie van langdurig afwezigen terug. De afwezigen zelf stonden waarschijnlijk minder te 
springen om terug aan het werk te gaan: uit schrik voor besmetting, veranderingen door telewerk of hygiënemaatregelen, 
of beperkte begeleiding bij de terugkeer. Toch is het belangrijk om te vermijden dat werknemers de grens van een jaar 
afwezigheid overschrijden, want de kans om dan nog terug te keren is bijzonder klein.

Verwachte evolutie vraagt actief absenteïsmebeleid

Wat verwachten we voor de toekomst? We zien een stijging van het middellang absenteïsme tijdens de laatste maanden 
van 2021 die zich doorzet in de eerste maanden van 2022. Om deze trend te keren, is het niet alleen nodig om opnieuw in 
te zetten op een vroege start van werkhervattingstrajecten, maar ook op preventieve maatregelen voor nog meer werkbaar 
werk. 
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7  Zie persbericht van Securex: ‘Eén op zeven zieke werknemers werkt altijd door’
8  Persbericht Securex en KU Leuven: ‘60% meer werknemers op rand van burn-out sinds begin Coronapandemie’

https://press.securex.be/een-op-zeven-zieke-werknemers-werkt-altijd-door
https://press.securex.be/60-meer-werknemers-op-rand-van-burn-out-sinds-begin-coronapandemie


Securex adviseert regelmatig contact met de afwezige vanaf de ziektemelding: eenmaal per week in de eerste maand 
en eenmaal per maand in de volgende maanden. Zo blijft de connectie met het werk behouden en kunnen werkgever en 
werknemer vanaf het begin een mogelijke terugkeer voorbereiden. Dit informeel werkhervattingstraject beperkt bovendien 
het aantal actoren waardoor het overleg vlotter verloopt. Het Rekenhof9 stelde eind 2021 immers vast dat de formele re-
integratietrajecten geen wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal langdurig afwezigen. Het succes van 
deze trajecten blijkt te dalen naarmate ze later worden opgestart. De vele actoren zorgen voor communicatieproblemen. 

Naast het inkorten van afwezigheden, adviseert Securex om in de eerste plaats afwezigheden te voorkomen. En om dus 
werk meer werkbaar te maken, zowel op fysiek als op mentaal vlak. Dankzij een recente studie10 van Securex en KU Leuven 
weten werkgevers welke werkkenmerken ze kunnen aanpakken om 41% van de burn-outklachten te voorkomen: 

 emotionele werkbelasting

 hoge werkintensiteit

 rolonduidelijkheid

 jobonzekerheid

  privébelasting (o.m. balans werk-privé en woon-werk verplaatsingen).  

Werkgevers kunnen ook hun werknemers stimuleren om op tijd actie te nemen door regelmatige fysieke en mentale 
check-ups.
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9  ‘Langdurig zieken. Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt’ Verslag van het Rekenhof, december 2021
10  Persbericht Securex en KU Leuven: ‘60% meer werknemers op rand van burn-out sinds begin Coronapandemie’

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
https://press.securex.be/60-meer-werknemers-op-rand-van-burn-out-sinds-begin-coronapandemie


Wil je meer informatie over dit onderzoek, of wil je andere variabelen uitgediept zien? Wil je 
een kwantitatieve audit of opvolging van het absenteïsme in jouw organisatie? Wil je actie 
ondernemen om het absenteïsme aan te pakken? Wil je graag ons advies over jouw absente-
ismebeleid? Contacteer:

Heidi Verlinden 
Research Project Manager 
heidi.verlinden@securex.be 
+32 474 98 21 32

Elisabeth Van Steendam 
Wellbeing Manager – Securex Consulting 
elisabeth.van.steendam@securex.be 
+32 472 60 00 69

Raadpleeg onze white papers voor advies en voor een gedetailleerde beschrijving van onze 
steekproef en berekeningsmethodes. In onze persberichten beschrijven en verklaren we de 
meest actuele trends.

www.securex.be/whitepapers 
www.securex.be/pers
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