
In de meeste mbo-instellingen daalde het verzuim de laatste 3 jaar
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4% Oorzaken voor het verzuim zijn vooral individueel van aard, niet het werk.

SOM wil het arbeidsverzuim* in het mbo terugdringen. De verzuimcijfers zijn voldoende bekend, de achter-
gronden niet. Daarom heeft SOM onderzoek gedaan naar: de oorzaken, de maatregelen die instellingen  
nemen, de verbeterpunten en de ondersteuning die SOM kan bieden. Vier groepen in de mbo-sector deden 
mee: HRM/P&O, OR, teamleiders en bedrijfsartsen. Hieronder ziet u de uitkomsten. 
 
*Definitie arbeidsverzuim: uitvallen van arbeidskrachten waardoor deze personen niet (kunnen) werken volgens contractuele verplichtingen.

Uitkomsten onderzoek arbeidsverzuim

Respons naar soort instelling 

Vakinstelling              27%

AOC                              27%

ROC                                                                                            72%
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Verzuim bij onderwijzend personeel is relatief hoog vergeleken met ondersteunend beheerspersoneel
Langdurig verzuim ( >1 jaar ) is bovengemiddeld in de categorie 50+
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Ondersteuning SOM
• Best practices delen
• Actuele info sturen
• Trainingen verzorgen
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