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Is er een kennisagenda Human Factors?
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Waarom een kennisagenda Arbeid en Gezondheid?
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Ontwikkelingen op arbeidsmarkt
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https://www.vtv2018.nl/Verandering-arbeidsmarkt



Toenemende 24-uurs economie
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15% werkt soms of regelmatig in de nacht

Gezondheidsraad, 2017



Toenemende flexibilisering
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Aanhoudende technologische ontwikkelingen
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Trends

• 24-uurs economie

• Flexibilisering

• Globalisering

• Technologie

• Vergrijzing

• Migratie

• …

Gevolgen

• Gezondheid 

• 2-deling, kwetsbare 

groepen

• Participatie

• …

Ø Dit vraagt nieuwe kennis!
Ø Maar welke kennis? 
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Een gezamenlijk gedragen kennisagenda

kenni
s

beleid

praktijk



Hoe zijn we gekomen tot een kennisagenda?
● 3 stappen:

1. Inventarisatie actoren

2. Interviews (n=11):
ü Ophalen kennisvraagstukken

3. Werkconferentie (n=35):
ü Aanvullen kennisvraagstukken
ü Prioriteren kennisvraagstukken
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Wereld café methode



Het resultaat…
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9 thema’s
1. Wisselwerking werken en gezondheid
2. Duurzame inzetbaarheid
3. Preventie
4. Arbeid en Zorg
5. Technologische ontwikkelingen
6. Flexibilisering
7. Inclusieve arbeidsmarkt
8. Psychische gezondheid
9. (her)waardering van werk
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Voor nu: focus op 3 onderwerpen
● Preventie

● Duurzame inzetbaarheid

● Psychische gezondheid
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Preventie als rode draad
● Vanuit praktijk: Welke preventieve interventies zijn effectief?

● Hoe kan de implementatie bevorderd worden?

Ø Het gaat niet alleen om kennisontwikkeling, maar ook vooral om verspreiding! 
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Preventie
● Wat zijn effectieve interventies voor gezondheidsbevordering?
● Hoe bevorderen we het gebruik van preventieve instrumenten?
● Wat werkt voor wie?
● Hoe kunnen we gedragsverandering op de werkplek bevorderen?
● Waarom volgen we de goede voorbeelden niet?
● …
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9 thema’s
1. Wisselwerking werken en gezondheid
2. Duurzame inzetbaarheid
3. Preventie
4. Arbeid en Zorg
5. Technologische ontwikkelingen
6. Flexibilisering
7. Inclusieve arbeidsmarkt
8. Psychische gezondheid
9. (her)waardering van werk
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Duurzame inzetbaarheid
● Wat betekent langer doorwerken voor de gezondheid, en voor wie?
● Hoe houden we specifieke groepen inzetbaar?
● Hoe bepalen we psychosociale belasting?
● Wat is de beste strategie voor langer doorwerken?
● Hoe kan een werkgever (oudere) werknemers waardevol inzetten, en duurzame

inzetbaarheid bevorderen?
● …
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Aandeel in arbeidsstatus
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Mannen van 16 jaar en ouder (Robroek et al., 2019)



Relaties werk – leefstijl - gezondheid
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● PAGO data Bouw 2010-2018 naar:

Leefstijl:
bewegen, roken, 
alcohol, overgewicht

Werkfactoren:  
fysieke en psychosociale 
werkbelasting

Ervaren gezondheid



Fysieke belasting - gezondheid

Physical workload General Health1.65*

Physical workload General HealthC’

LifestyleA1 B1

High
 physical workload

Smoking

Alcohol consumption

Overweight

Obesity

Inactivity

Poor 
general health1.69*
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Fysieke belasting - leefstijl

Physical workload General Health1.65*

Physical workload General HealthC’

LifestyleA1 B1

High
 physical workload

Smoking

Alcohol consumption

Overweight

Obesity

Inactivity

Poor 
general health1.69*
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Leefstijl - gezondheid

Physical workload General Health1.65*

Physical workload General HealthC’

LifestyleA1 B1

High
 physical workload

Smoking

Alcohol consumption

Overweight

Obesity

Inactivity

Poor 
general health1.69*
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Gecombineerde effecten werk en leefstijl
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Poor general health

BMI OR (95% BI) RERI (95% BI)

Gezond gewicht, lage fysieke werkbelasting 1.00

Gezond gewicht, hoge fysieke werkbelasting 1.41 (1.24-1.60)

Overgewicht, lage fysieke werkbelasting 1.05 (0.92-1.19)

Overgewicht, hoge fysieke werkbelasting 1.53 (1.36-1.72) 0.07 (-0.19-0.32)

Obesitas, lage fysieke werkbelasting 1.19 (1.01-1.40)

Obesitas, hoge fysieke werkbelasting 1.97 (1.72-2.25) 0.37 (0.04-0.69) 

Ø Hoge fysieke werkbelasting + obesitas: kans op slecht ervaren gezondheid

Ø Additieve interactie: gecombineerde effect > som van de afzonderlijke effecten



Conclusies – duurzame inzetbaarheid
● Ongunstige arbeidsomstandigheden van belang
● Ongezonde leefstijl van belang

● Aanknopingspunten voor interventies op werkplek:
– Werk en leefstijl!
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9 thema’s
1. Wisselwerking werken en gezondheid
2. Duurzame inzetbaarheid
3. Preventie
4. Arbeid en Zorg
5. Technologische ontwikkelingen
6. Flexibilisering
7. Inclusieve arbeidsmarkt
8. Psychische gezondheid
9. (her)waardering van werk
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Werkgerelateerde ziektelast, 2015
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Werkstress – enkele cijfers
● Ruim 17% van de werknemers ervaart burn-out klachten
● 1,3 miljoen werknemers hebben last van burn-out klachten

● 35% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim

● 45% van de werknemers vindt dat maatregelen nodig zijn tegen werkstress
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TNO, 2019



Kosten van werkstress
● 2,8 miljard euro aan verzuim kosten agv werkstress

Ø Werkstress is een probleem voor werknemer, 
werkgever en overheid!!
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Psychische gezondheid
● Hoe beschermen we werknemers tegen de toenemende mentale druk?
● Wat kan de werkgever doen?
● Hoe kun je het werk zo inrichten dat het de autonomie van werknemers vergroot? 
● Hoe zorgen we ervoor dat onze toekomstige werknemers (scholieren) vitaal

kunnen blijven functioneren
● In welke maten spelen technologische ontwikkelingen hierin een rol, en hoe 

kunnen we dat meten en beïnvloeden?
● …
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Mantelzorg en mentale gezondheid bij 
werknemers en de rol van 
werkkenmerken
Femmy Bijnsdorp (Amsterdam UMC)



animatie
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https://www.youtube.com/watch?v=48yrU4RzvaE


Samenvattend
● De combinatie van werk en mantelzorg gaat gepaard met grote kans

op mentale gezondheidsproblemen

● Hulpbronnen in het werk (m.n. sociale steun en autonomie) zijn
beschermende factor

Titel | Date_Text43

Het geven van mantelzorg is 
geassocieerd met depressieve 
klachten bij oudere werknemers

Beschermende factoren: sociale 
steun & autonomie
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kennis beleid

praktijk




