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Samenvatting	

De	toenemende	vergrijzing	van	de	werkende	bevolking	leidt	ertoe	dat	het	steeds	uitdagender	

wordt	voor	werknemers	om	gezond	en	gemotiveerd	hun	pensioengerechtigde	leeftijd	te	

bereiken.	Duurzame	inzetbaarheid	betekent	dat	werknemers	gedurende	hun	arbeidsleven	

beschikken	over	een	werkcontext	die	hen	in	staat	stelt	om	gezond	en	gemotiveerd	te	blijven	

functioneren,	en	over	de	motivatie	en	gezondheid	om	deze	mogelijkheden	te	benutten.	

Werknemers	in	de	bouw	hebben	een	verhoogd	risico	op	een	beperkte	duurzame	

inzetbaarheid.	Dit	komt	door	verschillende	factoren.	De	bouwnijverheid	heeft	te	maken	met	

een	vergrijzende	beroepsbevolking,	de	lichamelijke	belasting	van	de	werknemers	is	hoog,	en	

de	meerderheid	van	hen	heeft	een	laag	opleidingsniveau.	Het	verdient	dan	ook	de	aanbeveling	

maatregelen	te	treffen	ter	bevordering	van	duurzame	inzetbaarheid.	Er	is	een	veelvoud	aan	

maatregelen	ter	bevordering	van	duurzame	inzetbaarheid	beschikbaar	in	de	bouwnijverheid,	

maar	deze	worden	waarschijnlijk	zeer	weinig	geïmplementeerd	door	werkgevers	en	gebruikt	

door	werknemers.	Om	de	implementatie	van	deze	maatregelen	te	verbeteren	is	inzicht	nodig	

in	de	daadwerkelijke	implementatie	van	de	beschikbare	maatregelen,	alsmede	in	de	factoren	

die	hierop	invloed	hebben.	Een	gezonde	leefstijl	is	een	belangrijke	determinant	van	duurzame	

inzetbaarheid	en	er	is	reeds	een	effectieve	leefstijlinterventie	voor	de	bouwnijverheid	

beschikbaar.	Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	de	implementatie	van	de	leefstijlinterventie	“Bouwen	

aan	Gezondheid”	volgens	het	protocol	verliep,	heeft	dit	onderzoek	het	implementatieproces	

geëvalueerd.	De	doelen	van	dit	proefschrift	zoals	beschreven	in	Hoofdstuk	1	waren:	

	

i	 Onderzoeken	hoe	de	implementatie	van	maatregelen	ter	bevordering	van	duurzame	

inzetbaarheid	in	de	bouwnijverheid	kan	worden	verbeterd,	en	

ii	 De	implementatie	van	de	leefstijlinterventie	Bouwen	aan	Gezondheid	in	de	

bouwnijverheid	evalueren.	

	

Implementatie	van	maatregelen	ter	bevordering	van	duurzame	inzetbaarheid	in	de	

bouwnijverheid	

Zowel	obesitas	als	zware	lichamelijke	belasting	zijn	geassocieerd	met	een	laag	

werkvermogen,	maar	de	relatie	tussen	deze	twee	factoren	was	nog	onbekend.	Het	doel	van	de	

studie	in	Hoofdstuk	2	was	om	te	onderzoeken	of	lichamelijke	belasting	de	relatie	tussen	

obesitas	en	werkvermogen	beïnvloedt.	De	studie	was	gebaseerd	op	herhaalde	metingen	bij	

36.435	Nederlandse	werknemers	in	de	bouwnijverheid,	die	in	de	jaren	2008‐2015	minstens	
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twee	preventieve	medische	onderzoeken	hadden	ondergaan.	Met	behulp	van	logistische	

regressie‐analyses	is	getest	of	het	effect	van	obesitas	op	het	werkvermogen	verschilde	voor	

werknemers	die	al	dan	niet	waren	blootgesteld	aan	twee	types	lichamelijke	belasting,	

namelijk	handmatig	hanteren	van	lasten	(tillen,	duwen,	trekken	of	dragen	van	zware	lasten,	

grote	kracht	uitoefenen)	of	belastende	werkhoudingen	(werken	in	ongemakkelijke	

houdingen,	geknield	of	gehurkt	werken).	De	resultaten	lieten	zien	dat	zowel	obesitas	als	ook	

lichamelijke	belasting	een	negatief	effect	hadden	op	het	werkvermogen.	Blootstelling	aan	

belastende	werkhoudingen	had	een	groter	negatief	effect	dan	blootstelling	aan	handmatig	

hanteren	van	lasten.	Obesitas	en	lichamelijke	belasting	hadden	een	synergistisch	effect	op	het	

werkvermogen:	het	gecombineerde	effect	van	obesitas	en	lichamelijke	belasting	op	het	

werkvermogen	was	groter	dan	de	som	van	de	factoren	afzonderlijk.		

	

De	implementatie	van	maatregelen	gericht	op	bevordering	van	duurzame	inzetbaarheid	van	

werknemers	in	de	bouwnijverheid	is	afhankelijk	van	de	beschikbaarheid	en	het	gebruik	van	

deze	maatregelen.	De	hoofdstukken	3	en	4	onderzoeken	de	implementatie	vanuit	het	

perspectief	van	respectievelijk	werkgever	en	werknemer.	Hoofdstuk	3	bekijkt	in	welke	mate	

werkgevers	maatregelen	ter	bevordering	van	duurzame	inzetbaarheid	implementeren	en	

welke	factoren	hierop	van	invloed	zijn.	Tijdens	interviews	gaven	werkgevers	aan	behoefte	te	

hebben	aan	vervangende	werkgelegenheid	voor	werknemers	die	geen	lichamelijk	belastend	

werk	meer	kunnen	verrichten.	Ook	zochten	zij	manieren	om	een	proactieve	houding	van	

werknemers	te	stimuleren.	Een	enquête	onder	werkgevers	liet	zien	dat	ze	het	vaakst	

maatregelen	implementeerden	die	gericht	waren	op	het	verbeteren	van	werkomstandigheden	

(95%)	en	de	gezondheid	van	de	werknemers	(79%),	en	minder	vaak	maatregelen	namen	die	

gericht	waren	op	persoonlijke	ontwikkeling	(63%)	of	de	organisatie	als	zodanig	(65%).	

Implementatie	werd	beïnvloed	door	economische	factoren,	wet‐	en	regelgeving,	klantvraag,	

verzoeken	van	werknemers,	bedrijfsvisie,	bedrijfscultuur,	tijd,	mankracht	en	expertise.	

	

Hoofdstuk	4	onderzoekt	in	welke	mate	werknemers	gebruik	maken	van	maatregelen	die	

door	de	werkgever	worden	aangeboden	en	welke	factoren	hierop	van	invloed	zijn.	Een	

enquête	liet	zien	dat	werknemers	het	meest	gebruik	maakten	van	maatregelen	die	gericht	

waren	op	persoonlijke	ontwikkeling.	Tijdens	focusgroepen	met	bouwplaats	personeel	gaven	

werknemers	te	kennen	dat	ze	verschillende	strategieën	toepasten	om	de	negatieve	effecten	

van	lichamelijke	belasting	te	minimaliseren.	Het	ging	om	het	gebruik	van	hulpmiddelen,	het	
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maken	van	verbetervoorstellen	met	betrekking	tot	de	werkomstandigheden	en	het	streven	

naar	promotie	naar	een	minder	lichamelijke	belastende	functie.	Kantoorpersoneel	trachtte	de	

negatieve	effecten	van	stress	te	reduceren	door	beweging	in	de	vrije	tijd	en	via	een	goede	

werk‐privé	balans.	Implementatie	van	deze	strategieën	werd	beïnvloed	door	de	mate	van	

bewustzijn	en	geloof	in	eigen	kunnen	van	de	werknemers,	de	beschikbaarheid,	kosten	en	

baten	van	de	strategie,	ondersteuning	door	het	management	en	de	bedrijfscultuur.		

	

Evaluatie	van	de	implementatie	van	een	leefstijlinterventie	in	de	bouwnijverheid	

Leefstijl	is	een	veranderbare	determinant	van	duurzame	inzetbaarheid.	Daarnaast	komt	een	

ongezonde	leefstijl	vaker	voor	bij	werknemers	in	de	bouwnijverheid	dan	in	de	Nederlandse	

beroepsbevolking.	Om	die	reden	kan	de	implementatie	van	een	leefstijlinterventie,	zoals	

Bouwen	aan	Gezondheid,	bijdragen	aan	de	duurzame	inzetbaarheid	in	de	bouwnijverheid.	

Implementatieonderzoek	heeft	echter	aangetoond	dat	implementatie	van	interventies	

afhankelijk	is	van	een	aantal	belemmerende	en	bevorderende	factoren.	Het	is	daarom	

aanbevolen	om	mogelijke	belemmerende	en	bevorderende	factoren	voorafgaand	aan	de	

implementatie	in	kaart	te	brengen,	en	om	vervolgens	implementatiestrategieën	te	

ontwikkelen	die	gericht	zijn	op	deze	specifieke	factoren.		

	

Hoofdstuk	5	beschrijft	de	resultaten	van	focusgroepen	en	interviews	met	verschillende	

actoren	die	betrokken	waren	bij	de	implementatie	op	nationaal	niveau	van	de	

leefstijlinterventie	Bouwen	aan	Gezondheid.	Interviews	met	werknemers	lieten	zien	dat	de	

bereidheid	om	mee	te	doen	met	de	interventie	bevorderd	werd	door	een	als	hoog	ervaren	

persoonlijk	gezondheidsrisico,	een	hoge	toegevoegde	waarde	van	de	interventie	en	sociale	

steun.	Bereidheid	tot	deelname	werd	beperkt	door	een	hoge	mate	van	onafhankelijkheid	en	

de	zorg	om	interferentie	met	werk.	Alle	professionele	actoren	noemden	tijdgebrek	als	een	

mogelijke	barrière	voor	implementatie.	Leefstijladviseurs	hadden	het	vooral	over	manieren	

om	hun	gespreksvaardigheden	te	verbeteren.	Bedrijfsartsen	noemden	de	overeenstemming	

van	de	interventie	met	hun	taak	en	zo	weinig	mogelijk	interferentie	met	hun	

samenwerkingsrelatie	met	andere	actoren	als	invloedrijke	factor.	De	manager	identificeerde	

financiële	prikkels	en	een	goede	fit	van	de	interventie	met	de	toenmalige	werkwijze	van	de	

arbodienst	als	faciliterende	factoren.		
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Om	het	implementatieproces	te	monitoren	en	te	kunnen	beoordelen	in	hoeverre	de	

implementatie	succesvol	was	kan	een	procesevaluatie	worden	uitgevoerd.	Hoofdstuk	6	

evalueert	de	implementatie	van	de	leefstijl	interventie	Bouwen	aan	Gezondheid	in	de	

Nederlandse	bouwnijverheid.	De	procesevaluatie	was	gebaseerd	op	gegevens	die	verzameld	

werden	via	enquêtes	en	registraties.	Uit	de	analyses	van	de	gegevens	bleek	dat	de	interventie	

een	zeer	beperkt	bereik	had:	2,4%	van	de	doelgroep	gaf	zich	op	voor	de	interventie.	Van	de	

deelnemers	haalde	38%	de	aanbevolen	vijf	tot	zeven	afspraken	met	een	leefstijladviseur.	

Tijdens	de	afspraken	met	de	adviseur	besprak	41%	van	de	deelnemers	alle	de	zes	

componenten	van	de	interventie.	Uit	een	analyse	van	audio‐opnames	van	de	gesprekken	

tussen	deelnemers	en	adviseurs	bleek	dat	geen	van	de	adviseurs	de	gesprekstechniek	van	de	

motiverende	gespreksvoering	voldoende	beheerste.	Desalniettemin	beoordeelden	de	

deelnemers	de	adviseurs	als	competent	en	waren	de	deelnemers	tevreden	over	de	

interventie.		

	

De	algemene	discussie	in	Hoofdstuk	7	geeft	de	meest	belangrijke	bevindingen	van	het	

proefschrift	weer	en	reflecteert	hierop	aan	de	hand	van	twee	overkoepelende	thema’s:	

gezondheidsbevordering	bij	arbeiders	en	het	implementatieonderzoek	in	het	algemeen.	

Bouwplaats	medewerkers	(bouwvakkers)	kunnen	worden	beschouwd	als	een	groep	met	lage	

sociaaleconomische	status	(SES).	Het	is	bekend	dat	mensen	met	een	lage	SES	een	slechtere	

gezondheid	hebben	dan	mensen	met	een	hoge	SES.	Sociaaleconomische	

gezondheidsverschillen	kunnen	gedeeltelijk	worden	verklaard	door	blootstelling	aan	

omgevingsfactoren,	zoals	lichamelijke	belasting	of	autonomie,	alsmede	door	gedrag,	zoals	het	

gebruik	van	gezondheidsvoorzieningen	of	een	gezonde	leefstijl.	Een	programma	dat	

aantoonbaar	even	effectief	is	voor	arbeiders	en	kantoorpersoneel	is	de	‘Total	Worker	Health	

Approach’.	Dit	programma	houdt	rekening	met	verschillende	factoren	die	ook	in	de	

voorgaande	hoofdstukken	van	dit	proefschrift	naar	voren	kwamen,	zoals	een	goede	

aansluiting	bij	de	prioriteiten	van	de	werknemer,	het	bevorderen	van	de	eigen	inbreng	van	de	

werknemer	en	steun	vanuit	het	management.	Het	programma	‘Total	Worker	Health’	

combineert	interventies	die	investeringen	door	zowel	de	werkgever	als	de	werknemer	

vereisen,	waardoor	het	psychologische	dilemma	van	gedeelde	verantwoordelijkheid	wordt	

omzeild.	Verder	wordt	de	rol	van	gezondheidsgeletterdheid	en	cognitieve	capaciteit	voor	

gezondheidsbevordering	bij	arbeiders	besproken.		
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In	Hoofdstuk	7	is	tevens	ingegaan	op	twee	vraagstukken	die	relevant	zijn	voor	het	

implementatie‐onderzoeksveld,	namelijk	het	onderzoeksdesign	en	het	theoretische	model.	

Net	als	de	meeste	studies	in	implementatieonderzoek	legt	dit	proefschrift	de	focus	op	

implementatiedeterminanten,	terwijl	inzicht	in	de	effectiviteit	van	implementatiestrategieën	

beperkt	blijft.	Er	is	behoefte	aan	studies	die	onze	kennis	vergroten	over	

implementatiestrategieën,	bij	voorkeur	studies	die	gebruik	maken	van	een	voor‐	en	nameting	

en	van	kwantitatieve	gegevens	waarmee	de	relatie	tussen	procesindicatoren	en	

implementatie‐uitkomstmaten	kan	worden	onderzocht.	De	studies	in	dit	proefschrift	maakten	

gebruik	van	een	generiek	model	dat	kan	worden	toegepast	op	de	verschillende	

onderzoekspopulaties,	te	weten	de	werkgevers	en	werknemers	in	de	bouwnijverheid,	als	ook	

op	de	werknemers	van	arbodiensten.	De	voordelen	van	een	generiek	versus	een	complex	

model	worden	bediscussieerd,	en	de	voordelen	van	homogeen	gebruik	van	terminologie	

alsmede	gedetailleerde	beschrijvingen	van	de	manier	waarop	constructen	worden	gemeten	

worden	besproken.	

	

In	de	laatste	paragraaf	worden	verschillende	methodologische	vraagstukken	belicht	die	in	de	

verschillende	studies	een	rol	hebben	gespeeld.	Het	hoofdstuk	wordt	afgesloten	met	het	

formuleren	van	aanbevelingen	richting	respectievelijk	de	bouwnijverheid	en	het	

wetenschappelijk	onderzoek.		




