
De Balansmeter een
preventieve strategie gericht op het 

voorkomen van langdurig verzuim 
in het Limburgse MKB 

De Balansmeter: een methode om op preventieve wijze aan 
de hand van een vragenlijst werknemers met een hoog 
risico op langdurig verzuim in het Limburgse MKB in kaart 
te brengen. Deze werknemers krijgen een vroegtijdige per-
soonlijke begeleiding door een Arbo-arts waardoor hun 
uitval of ziekteverzuim uitblijft of minder lang duurt. In een 
groep werknemers met een verhoogd risico kon door vroeg-
tijdige begeleiding het toekomstig verzuim met maar liefst 
40% worden teruggebracht.

Deze methode wordt nu nog niet toegepast in het MKB bij 
het voorkomen van langdurige uitval enkel  bij grote organi-
saties. In een aantal deelstudies in het 4Limburg programma 
werd aangetoond dat de voorspellende waarde van de vra-
genlijst, de Balansmeter, ook in het MKB zeer zinvol is. 

Het Limburgse MKB heeft juist bij deze methode baat omdat 
uitval gepaard gaat met hoge kosten en vervanging van 
essentiële functies lastig is. Bij langdurige uitval kan ook nog 
eens de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. 

Verder toonde een behoeftepeiling onder MKB bedrijven 
aan dat werknemers en werkgevers positief staan tegenover 
de implementatie van deze methode. Deelname in het MKB 
is nu nog laag, waardoor deze methode nu nog  minder 
effectief is. 

Om succesvolle implementatie van deze methode in het 
MKB mogelijk te maken wordt in deze stap van het imple-
mentatieproces onderzocht welke factoren van invloed zijn 
op de keuze van MKB medewerkers om deel te nemen en 
hoe deze deelname bevorderd kan worden. In dit project 
onder 30 Limburgse MKB-bedrijven zal daarom worden 
onderzocht of deze respons verhoogd kan worden door een: 

• Op de sector en/of type bedrijf afgestemde informatie 
voorziening. 

• Op de persoon toegesneden wijze van afname van de 
vragenlijst door middel van een telefonisch interview, 
huisbezoek of invullen van een papieren vragenlijst.

Doel
Het doel is om aan de hand van de Balansmeter op een pre-
ventieve manier het langdurig ziekteverzuim bij Limburgse 
MKB bedrijven te voorkomen. De economische- en zorgkos-
ten van het MKB bedrijf kunnen daarmee verlaagd worden 
en langdurige uitval kan voorkomen worden. De duurzame 
inzetbaarheid van Limburgse werknemers gaat omhoog.  
 
Resultaat 
Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op deel-
name van een medewerker van een MKB bedrijf aan de 
Balansmeter en inzicht krijgen in hoe deze deelname ver-
hoogd kan worden.

LIME ondersteunt vanuit onderwijs en wetenschap 
(externe) initiatieven ten aanzien van het betekenisvol-
ler, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data 
om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. 



In een samenwerkingsverband met PeRiscoop en de inhou-
delijke experts van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maas-
tricht worden deze economische effecten inzichtelijk 
gemaakt. 

Impact 
Het huidige onderzoek heeft aangetoond dat bij de groep 
werknemers met een verhoogd risico door middel van een 
vroegtijdige begeleiding het toekomstig verzuim met maar 
liefst 40% gereduceerd wordt! Hiermee worden de verzuim 
gerelateerde arbeidskosten zoals doorbetaling van loon, 
kosten voor vervanging, kosten van inwerken als ook de 
maatschappelijke kosten: uitkeringen en medische kosten, 
aanzienlijk verlaagd.  

Wil je meer weten
 scan de QR code en 

neem contact op om de 
mogelijkheden te 

verkennen.
www.limeconnect.nl

Implementatie 
 Balansmeter bij MKB

Met dit project zetten we in op preventie van verzuim in het 
Limburgse MKB. Er wordt onderzoek gedaan naar de factoren die 

deelname aan deze strategie bepalen en hoe deze deelname verhoogd 
kan worden. Deze inzichten zijn nodig om de implementatie van deze 

methode in het MKB mogelijk te maken. 


