
Hoe bedrijfspsychologische zorg u 
€ 121,- per FTE bespaart

Stel uw bedrijf heeft 1000 medewerkers.

We weten dat elke medewerker gemiddeld elk jaar 1,14 keer verzuimt.

U krijgt dus elk jaar te maken met 1100 verzuimgevallen.

Gemiddeld heeft van de verzuimgevallen 4,61%5 een psychische oorzaak.

In totaal heeft u als werkgever per jaar dus 51 psychische verzuimgevallen.

Niet in alle gevallen is zorg nodig, gemiddeld  bezoekt 46,8%5 een arts of specialist.

Onder uw medewerkers zijn er daarmee elk jaar 24 intakegesprekken.

De besparing bedraagt € 5.085,- per intakegesprek.

Dus als werkgever bespaart u € 120.679,- per jaar.

Dit staat gelijk aan een besparing van € 121,- per FTE.

c 5.085,- besparing

Bedrijfspsychologische zorg bespaart u € 5.085,- per psychisch verzuimgeval
Als een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is de eerste stap in zijn behandeltraject een intake-
gesprek. In de geestelijke gezondheidszorg bestaan daarvoor soms lange wachttijden. Dan zijn er verschillende 
opties. Of uw medewerker regelt zelf een intake bij een reguliere psycholoog. Met kans op lange wachttijden en 
lang verzuim. Of u belt uw contactpersoon bij uw zorgverzekeraar – in ons geval de CZ Interventie Expert. Zij gaat 
dan aan de slag met wachtlijstbemiddeling (waardoor wachttijd korter kan worden) of regelt een intakegesprek bij 
een bedrijfspsychologische zorgaanbieder. Dit intakegesprek kost u als werkgever eenmalig € 195,-. U zult zeggen: 
“betalen voor iets wat ook gratis kan, waarom zou ik?”. Nou, zeggen wij dan, om geld te besparen. Uw medewerker 
kan bij een aanbieder van bedrijfspsychologische zorg namelijk heel snel terecht. Waardoor zijn behandeling 
eerder start en verzuim verkort wordt (en u ook nog op de hoogte wordt gehouden van de voortgang). En dit 
scheelt veel geld. CZ rekent voor u uit hoeveel.

reguliere zorg bedrijfspsychologische 
zorg

Wachttijd tot intakegesprek 25 werkdagen1 5 werkdagen2

Verzuimkosten per dag € 264,-3 € 264,-3

Verzuimkosten tot intakegesprek € 6.600,- € 1.320,-

Kosten intake voor werkgever € 0,- € 195,-2

Totale kosten werkgever tot intake € 6.600,- € 1.515,-

Gemiddeld is dit een besparing van € 121,- voor elke FTE 
die u in dienst heeft

1 Nederlandse Zorg Autoriteit – Marktscan GGZ 2014
2 Ervaringscijfers Interventie-Expert CZ
3 TNO/CPB, 2014

4 CBS Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers 2014 
5 TNO – Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2015
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