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Langer gezond werken: nieuwe inzichten 

en uitdagingen voor de bedrijfsarts ?
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De toekomst van duurzame inzetbaarheid ?

RVZ rapport Doorwerken en Gezondheid, 14 april 2015
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Langer doorwerken in het nieuws

Het OESO recept (april 2014):

- lonen van ouderen verlagen als ze
minder hard werken

- werk en pensioen combineren: deeltijd

- kortere werkloosheidsuitkering om 
ouderen te motiveren naar werk te 
blijven zoeken

Langer doorwerken in het nieuws

Centraal Plan Bureau
(11 juni 2015)

Beïnvloedt individueel 
gedrag door sociale 
omgeving !

Arbeid als medicijn - de andere kant

Waarom heeft betaald werk zo’n positieve invloed op gezondheid ?

* Medici en gezondheidswetenschappers:

- fysieke en geestelijke stimulatie (fysiologie)

- gezonder gedrag (biologie)

* psychologen:

- vitamine theorie: ontplooiing, ontwikkeling, contact 

- minder stress over dagelijkse beslommeringen, zoals wonen, eten etc

* sociologen:

- latente functies: structuur, gezamenlijke doelen, sociale status

- inkomen en bijbehorende materiële omstandigheden

Bartley, JECH 1994 !

Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Een van de modellen:

Job-Demand Resources 
model
(arbeidspsychologisch model)
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Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Uitbreiding van bestaande modellen:

* wisselwerking tussen individu, werk en organisatie is zeer 
dynamisch (tijd, persoon)

* Voor duurzame inzetbaarheid is van belang:
- werk van waarde voor een werkende
- creëren en openhouden van mogelijkheden
- verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer

(Duurzame inzetbaarheid consortium olv Jan van der Klink)

Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Werk:

Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun

Eisen: mentale belasting, werkdruk, fysieke belasting, baanonzekerheid, 

werk-prive balans

Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Werk:

Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun

Eisen: mentale belasting, werkdruk, fysieke belasting, baanonzekerheid, 

werk-prive balans

Persoon:

psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit

fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ?

fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ?

Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Optimale persoon-werk fit ?
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Wat is belangrijk in hedendaagse arbeid ?

Werk:

Energiebronnen: uitdaging, zelfstandigheid, sociale steun

Eisen: mentale belasting, werkdruk, fysieke belasting, baanonzekerheid, 
werk-prive balans

Persoon:

psychologisch kapitaal: veerkracht, optimisme, hoop, eigen effectiviteit
fit met werk: passen capaciteiten bij de eisen van het werk ?

fit met werk: passen uitdaging en motivatie bij de eisen van het werk ?

Organisatie:

Sociale klimaat: welzijn van medewerkers, leiderschap op maat

Prestatie klimaat: prestatie als maatstaf, prestatie-eisen

Wat zijn onderdelen van duurzame inzetbaarheid ?

Werk bevlogenheid:

vitaliteit, toewijding, absorptie

Succesvol werken:

Arbeidsproductiviteit

Werkvermogen

Duurzaamheid: langdurige arbeidsparticipatie

Leeftijd en Werkvermogen

RVZ rapport Doorwerken en Gezondheid, 14 april 2015

Het model Duurzame Inzetbaarheid - 1

Werk bevlogenheid

(vitaliteit, toewijding, absorptie)

Arbeidsproductiviteit

Werkvermogen

Werk:

Energiebron: uitdaging, zelfstandigheid,

steun
Eisen: mentaal, werkdruk, baan-

onzekerheid, werk-prive balans

Organisatie:

sociale klimaat

prestatie klimaat

Persoon:

psychologisch kapitaal

fit met werk: capaciteiten
fit met werk: uitdaging & motivatie
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Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid 

Studiepopulatie door panel survey (n = 1157 personen)

Leeftijd gemiddeld 43 jaar

Opleiding - laag 22%

middelbaar 46%

hoog 32%

Type baan overheid 14%

vast 70%

tijdelijk 7%

zzp-er 9%

Het model Duurzame Inzetbaarheid - resultaten

Werkvermogen

(0-10 schaal)

Werk:

Energiebron: uitdaging b = 0,57

steun b = 0,57
zelfstandigheid b = 0,24

Eisen: werk-prive balans b = 0,47
baan-onzekerheid b = -0,30

Organisatie:

sociale klimaat b = 0,50

prestatie klimaat b  = -0,17

Persoon:

psychologisch kapitaal b = 0,95
fit met werk (capaciteiten):  b = 0,78

fit met werk (motivatie): b = 1,10

b = β/se

Tussenstand 1

1. Werkvermogen wordt door veel factoren bepaald

2. Persoon, werk en organisatie spelen allemaal een rol

3. Belangrijkste factor: Persoon = in staat zijn

verklaart tot 40% van de variatie in werkvermogen

4. Andere factoren: Werk, Organisatie = in staat worden gesteld

verklaart tot 40% en tot 20% van de variatie in werkvermogen

Capability: waardevolle en belangrijke aspecten in werk, die daadwerkelijk 

binnen het bereik liggen (Amartya Sen)

Kennis en kunde gebruiken

Kennis en kunde ontwikkelen

Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen

Eigen doelen stellen

Een goed inkomen verdienen

Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Werk als (individuele) waarde
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Het model Duurzame Inzetbaarheid - 2

Werkvermogen

Werk

Organisatie

Persoon

Capabilities

Preacher & Hayes 2008

Het model Duurzame Inzetbaarheid - 2

Mediatie:

Als M een belangrijke
mediator is, dan is een
interventie op M 
effectiever dan op X

Direct-ruw Indirect via CAP Netto Direct Mediatie

Werk

uitdaging 0,57 0,17 0,34 30%

steun 0,57 0,12 0,45 21%

zelfstandigheid 0,24 0,14 0,10 58%

werk-prive balans 0,47 0,12 0,35 26%

baan-onzekerheid -0,30 -0,08 -0,22 26%

Uitkomstmaat: Werkvermogen (0-10)

Capability als mediatie factor

Direct-ruw Indirect via CAP Netto Direct Mediatie

Persoon

Psychologisch kapitaal 0,95 0,22 0,73 23%

Fit met werk (capac.) 0,78 0,22 0,56 28%

Fit met werk (motivatie) 1,10 0,17 0,93 15%

Organisatie

Sociale klimaat 0,50 0,17 0,33 34%

Prestatie klimaat -0,17 -0,11 -0,06 65%

Capability als mediatie factor
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Tussenstand 2

1. Capabilities zijn een belangrijke mediërende factor op de invloed van persoon, 

werk en organisatie op werkvermogen:

Mediatie effect  van capabilities voor:

persoon 15% - 28%

werk 21% - 58%
organisatie 34% - 65%

2. Capabilities bepalen in belangrijke mate waarom universele maatregelen niet 

voor iedere werker in een bepaalde situatie effectief zullen zijn

3. Zijn er effectieve interventies om capabilities te vergroten ?

* op maat realiseren van persoonlijke waarden in het werk

Persoonlijk advies

Zoek werk dat uitdagend is, dat bij je past, 

in een werkomgeving en organisatie die je in staat stelt, 

je persoonlijke capabilities te realiseren

Capability: waardevolle en belangrijke aspecten in werk, die daadwerkelijk 

binnen het bereik liggen (Amartya Sen)

Kennis en kunde gebruiken

Kennis en kunde ontwikkelen

Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen

Eigen doelen stellen

Een goed inkomen verdienen

Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Werk als (individuele) waarde



8

Uitdagingen voor de bedrijfsarts

* Sociaal-medische begeleiding;

- verzuimbegeleiding: individuele reactie op ‘stress’ situatie wordt 

deels bepaald door individuele waarden van werk; bespreek deze!

* Arbeidsomstandigheden: 

- persoon-werk fit: de een z’n risico, is de ander z’n uitdaging

* organisatie-adviseur:

- benoem de waarden van werk, maak die mogelijk

- goed leiderschap ondersteunt en ontwikkelt die waarden

Alex Burdorf

Erasmus MC

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

a.burdorf@erasmusmc.nl


