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Verzuimpercentage
Het verzuimpercentage is het belangrijkste begrip bij het meten van ziekteverzuim. Dit geeft het
gemiddelde aantal zieke medewerkers
weer per honderd medewerkers. Het verzuimpercentage
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Meldingsfrequentie
een bureaustoel die een lende- en armsteunen moeten instelbaar zijn en bij jouw
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Door de meldingsfrequentie te berekenen kunt u zien wat het gemiddelde aantal ziekmeldingen
ergonomisch verantwoorde lichaamsverhoudingen passen. Je kunt desgewenst een prevenin een bepaalde periode is geweest. De meldingsfrequentie berekent u door het totaal aantal
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Een bureaustoel, die voldoet aan de arbo-normen is onderdeel
van de door Sazas ter beschikking gestelde voorzieningen op de
thuiswerkplek.
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Gemiddelde ziekteduur
Met de gemiddelde ziekteduur krijgt u inzicht in hoe lang de afgeronde ziektegevallen gemiddeld
geduurd
hebben.
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Gemiddelde ziekteduur =
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