
Handleiding maken standaard verzuimanalyse 
1. Log in op www.saszorgportaal.nl en klik op tabblad rapportage en vervolgens op statistieken. 

 

 

2. Geef vervolgens de volgende gegevens in: 

Grondslagberekening 
- Kalenderdagen 

 
Periode 

- Kies hier de periode waarover je verzuimcijfers wilt maken, bijvoorbeeld 01-01-2016 tot 01-01-2017 
 

Selectiecriteria 
- Type selectie: kies bedrijf  
- En vink jouw bedrijf aan 

 
Protocollen 

- Ziek 
 
Werknemer criteria 

- Geslacht: beide 
- Leeftijdscategorie: 0 tot 99 jaar 

 
Overige criteria 

- Inclusief structureel functioneel beperkt 
 
Dienstverbanden 

- Alles selecteren 
 
Onderdelen (vink de volgende onderdelen aan) 

- Kerngetallen 
- Verzuim per maand 
- Verzuimverdeling naar duurcategorie 
- Leeftijdscategorieën 
- Personen per meldingscategorie  

 

3. Rapportage maken  

Voer de volgende stappen uit voor het maken van de rapportage 

 

- Klik op het tandwieltje met de groene pijl 
- Rapportage verschijnt  

http://www.saszorgportaal.nl/


Printen en opslaan van de rapportage als PDF 

 

- Klik op het groene balletje met de groene pijl 
 

  
 

- Klik op “Exporteren naar PDF” 
- Klik op “PDF Afdrukken” 
- Er wordt een pdf bestand gemaakt dat je kan opslaan en kan afdrukken. 

 

4. Vergelijk jouw cijfers met die van de branche 

Vergelijk jouw kerncijfers met de kerncijfers van alle bedrijven die zijn aangesloten bij het SAS ZorgPortaal. De 
kerncijfers zijn onderverdeeld naar bedrijfsgrootte op basis van loonsom. Er zijn drie categorieën:  

1. Klein – tot een totale loonsom van € 150.000 
2. Midden – een totale bruto loonsom van € 150.000,- tot € 400.000 
3. Groot – een totale bruto loonsom van meer dan € 400.000 

 

 Branche (2016) Jouw bedrijf 
 Klein  Midden Groot  
ZMF  
(Ziek Meld Frequentie) 0,26 0,30 0,62  

GZVD  
(Gemiddelde Ziekte Verzuimduur) 44 37 34  

ZVP  
(Ziekte Verzuim Percentage) 3,92 3,62 5,85  

 

En? Hoe doe jij het ten opzichte van de branche? Wil je meer informatie over het maken van een 
verzuimanalyse? Of misschien over het formuleren van een doelstelling en het maken van een plan van aanpak? 
Bel dan met SAS ZorgPortaal, (070) 301 16 89. 
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