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 IMPACT VAN 
ONTWIKKELINGEN IN 
TECHNOLOGIEGEBRUIK 
OP DUURZAME 
INZETBAARHEID17

Karolus Kraan, Steven Dhondt

In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkeling in het afgelopen 

decennium in Nederland van vier typen arbeidssituatie die zich 

onderscheiden in technologiegebruik:

1.  arbeidssituaties waarin vooral mechanisering voorkomt 

(machine-arbeid);

2. arbeidssituaties met vooral digitalisering (computer-arbeid);

3. arbeidssituaties met de combinatie van beide technologieën; en

4. arbeidssituaties met weinig of geen machine-/computergebruik.

We kijken naar het voorkomen van deze arbeidssituaties in de tijd 

en hoe ze, over de tijd, samenhangen met de duurzame inzetbaar-

heid van werknemers. Ten slotte gaan we in op de technologische 

en organisatorische veranderingen binnen de verschillende arbeids-

situaties en de behoefte aan ondersteuning die werknemers daarbij 

hebben. Uit de resultaten blijkt dat de digitalisering omvangrijk is, 

maar dat robotisering nog beperkt is. Het aantal werknemers met 

‘klassieke’ machine-arbeid neemt af. Binnen de arbeidssituatie met 

zowel machine- als computer-arbeid zien we de meeste zorgpunten 

voor wat betreft de duurzame inzetbaarheid. Dit betreft echter 

slechts een kleine groep werknemers.

17   Dit hoofdstuk is mede tot stand gekomen met financiering van Instituut GAK voor het project ‘Ontwikkeling van een 
Monitoringsysteem voor Meten Impact Technologisering op de Arbeidsmarkt’ dat TNO momenteel uitvoert.
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10.1 INLEIDING

Een veel gehoorde voorspelling is dat huidige ontwikkelingen in technologie ‘disruptief’ 

zouden zijn en een ingrijpende invloed zouden hebben op de manier waarop we ons werk 

uitvoeren. Robotisering, 3D-printing, digitalisering, ‘augmented reality’, ‘sensoring’ en artifi-

ciële intelligentie zouden op termijn veel werkzaamheden overbodig maken (Brynjolfsson & 

McAfee, 2014; Anthes, 2017). Behalve dat de omvang van het werk zou afnemen, zou de 

overname van cognitief routinewerk door computers leiden tot een grote mate van polarise-

ring van arbeidssituaties op de arbeidsmarkt, met aan de ene kant hoog geschoold werk dat 

interessant en goedbetaald is, en aan de andere kant laag geschoold, inhoudsloos werk 

waarvan het inkomen onvoldoende is om normaal van te kunnen leven (Van den Berge & Ter 

Weel, 2015; Van Est & Kool, 2015). Op dit moment, zeker in Nederland, zijn er echter nog 

nooit zoveel mensen aan het werk geweest en is de verwachting dat er grote arbeidsmarktte-

korten zullen ontstaan (SER, 2013). Dit maakt het lastig om bovenstaande voorspellingen te 

toetsen. De experts weten niet exact wanneer de effecten van disruptieve technologieën zich 

op de arbeidsmarkt zullen voordoen, maar uitgaande van het feit dat de belangrijkste boeken 

over deze revolutie zo’n vier jaar geleden zijn geschreven, zou nu toch al iets zichtbaar 

moeten zijn. Kunnen we dus de impact van disruptieve technologie terug zien in de cijfers?

De laatste inzichten en voornaamste conclusie over de impact van technologische verande-

ring tot nu toe zijn dat niet zozeer beroepen zullen verdwijnen, maar vooral dat de aard en 

taken in beroepen zullen veranderen. Dit komt doordat sommige taken zullen worden geau-

tomatiseerd of gemechaniseerd (zogenoemde ‘substitutie’) en andere taken een aanvulling 

zijn in de mens-technologiesamenwerking (‘complementariteit’) (zie ook Anthes, 2017; Arntz 

et al., 2016; Benders et al., 2015; Went et al./WRR, 2015). Voor werknemers is het van 

belang dat zij competenties ontwikkelen die niet te digitaliseren of door een machine of 

robot te vervangen zijn. Hierbij gaat het om algemene (beroeps)vaardigheden: bijvoorbeeld 

sociale, creatieve, probleemoplossende en organisatorische competenties, flexibiliteit en 

klantgerichtheid (SER, 2016). Een actuele vraag is dan ook in hoeverre werknemers over 

voldoende scholing en autonomie in het werk beschikken om zich te kunnen aanpassen aan 

het veranderende werk.

Als technologieontwikkelingen zoveel impact op de arbeidssituatie hebben, dan is het ook 

van belang om de gevolgen voor de duurzame inzetbaarheid te onderzoeken. Enerzijds biedt 

nieuwe technologie mogelijkheden om fysiek zwaar werk te beperken, wat de inzetbaarheid 

ten goede komt. Anderzijds kunnen technologische ontwikkelingen taken en functies 

complexer maken. Ze vragen de werkende om continu te leren en zich te ontwikkelen. Dat 

vormt een uitdaging voor hun duurzame inzetbaarheid: werknemers moeten de verande-

rende arbeidseisen kunnen blijven volgen.

Om in dit hoofdstuk deze vragen te kunnen beantwoorden kijken we naar ontwikkelingen in 

de afgelopen tien jaar in technologiegebruik van werknemers en naar hun duurzame inzet-

baarheid. Dat levert kennis op over de relaties in de tijd tussen technologiegebruik en duur-

zame inzetbaarheid. De centrale vraag (“Wat is de impact van ontwikkelingen in technologie-

gebruik op duurzame inzetbaarheid?”) werken we uit in de volgende deelvragen:

1.  Welke trends zien we in vier arbeidssituaties die zich onderscheiden in technologie-

gebruik?

2.  Wat zijn de trends binnen deze vier arbeidssituaties op het gebied van duurzame inzet-

baarheid?

3.  Welke recente technologische en organisatorische veranderingen komen voor in deze 

arbeidssituaties en wat is daarbij de behoefte aan scholing?

10.2 METHODE

10.2.1 Databestanden

Voor de analyses maken we gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA; 

TNO/CBS) voor de periode 2007-2016 en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van 2016. 

Meer informatie over deze databestanden is te vinden in de appendix van deze bundel.

10.2.2 Indeling van werknemers naar vormen van techologiegebruik

De NEA geeft geen direct inzicht in de soort technologie die werknemers gebruiken. Techno-

logiegebruik is alleen indirect af te leiden uit enkele vragen over de werkomgeving. Zo wordt 

gevraagd of werknemers werken ‘met gereedschap, een apparaat of voertuig dat trillingen/

schudden veroorzaakt’.18 Deze vraag gebruiken we als indicator voor machine-arbeid. Ook 

wordt gevraagd naar het aantal uren per dag dat werknemers met een beeldscherm werken. 

Deze vraag gebruiken we als indicator voor computer-arbeid. Met deze twee indicatoren zijn 

we in staat om vier elkaar uitsluitende typen arbeidssituaties te schetsen:19

1.  geen of weinig technologiegebruik: geen/soms machine-arbeid; geen of minder dan 4 uur 

per dag computer-arbeid;

2.  computer-arbeid: 4 uur of meer per dag computer-arbeid; geen/soms machine-arbeid;

3.  machine-arbeid: regelmatig machine-arbeid, maar geen of maximaal 3 uur per dag 

computer-arbeid;

4.  machine- én computer-arbeid: regelmatig machine-arbeid en 4 uur of meer per dag 

computer-arbeid.

De derde groep is de traditionele, gemechaniseerde arbeid en duiden we verder aan met 

‘klassieke’ machine-arbeid. De vierde groep komt het sterkst in de buurt van ‘cybernalise-

ring’ van productie: een grote mate van digitalisering van productiewerk. De ontwikkelingen 

in deze groep kunnen waarschijnlijk het scherpst in beeld brengen wat disruptieve techno-

logie tot gevolg zal hebben.

18   Het kan zijn dat we werkplekken niet in beeld krijgen waarin werknemers te maken hebben met machines, robots 
en andere apparaten die zo beveiligd zijn dat ze niet meer schudden. Wellicht onderschatten we daarom het aantal 
werkplekken met industriële arbeid.

19   Deze nieuwe, typologische aanpak voor het meetbaar maken van ontwikkelingen in technologiegebruik volgden we 
ook bij analyses van de European Working Conditions Survey in opdracht van Eurofound (Dhondt et al., 2002; Joling & 
Kraan, 2008). Het geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van arbeidssituaties in Nederland.
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10.2.3 Analyses veranderingen in technologiegebruik en duurzame inzetbaarheid

Eerst kijken we naar de trends in het voorkomen van de vier arbeidssituaties in Nederland in 

de periode 2007-2016. Vervolgens onderzoeken we binnen de vier arbeidssituaties de 

veranderingen die in deze periode zijn opgetreden in verschillende determinanten van duur-

zame inzetbaarheid (DI), namelijk actuele inzetbaarheid en werkkenmerken die gerelateerd 

zijn aan duurzame inzetbaarheid (blokken 2 en 4 van het model in hoofdstuk 1, figuur 1.1). 

Voor actuele inzetbaarheid kijken we naar de mate waarin de werknemer kan voldoen aan de 

huidige fysieke en psychische taakeisen, de mate waarin de werknemer verwacht gemakke-

lijk een andere baan te kunnen krijgen bij een andere werkgever, en de aansluiting van 

kennis en vaardigheden bij het werk. Voor de werkkenmerken kijken we naar de autonomie 

(beslisbevoegdheid) die werknemers hebben bij het uitvoeren van hun taken, namelijk auto-

nomie over het werktempo, de werkmethode en de werkvolgorde. Ook kijken we naar de 

mentale inspanning (intensief moeten nadenken, gedachten erbij moeten houden, werk dat 

veel aandacht vergt) en de fysieke inspanning (regelmatig kracht moeten zetten bij het 

werk). Ten slotte analyseren we de vraag over de recente technologische en organisatori-

sche veranderingen die de werknemer in de afgelopen 12 maanden heeft meegemaakt.

We hebben de onderzoekspopulatie in dit hoofdstuk beperkt tot niet-leidinggevende 25- tot 

65-jarige werknemers. Leidinggevenden hebben we uitgesloten, omdat ze meer autonomie 

hebben dan niet-leidinggevende werknemers en dit mogelijk de samenhang tussen technolo-

giegebruik en autonomie (en andere DI-determinanten) verstoort. De inperking van de onder-

zoekspopulatie tot werknemers van 25 jaar en ouder doen we omdat we verwachten dat de 

jongere werknemers (tot 25 jaar) een vertekend beeld geven vanwege het grote aandeel 

werkende scholieren en studenten die tijdelijk, en gedurende een beperkt aantal uur per week, 

werk uitvoeren dat zij vaak niet zullen voortzetten tijdens de rest van hun werkende leven.

TABEL 10.1
Trends in arbeidssituaties in Nederland

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B(ß)p

N: 13.117 12.742 13.058 13.568 13.367 15.097 14.264 22.056 24.523 25.249

Machine- en /of computer-arbeid                      

· geen/weinig machine- of computer-arbeid [%] 39,7% 39,7% 39,1% 38,4% 36,8% 38,8% 39,6% 36,1% 35,9% 35,7%
−0,5% 

(−0,028)

· computer-arbeid [%] 51,9% 51,9% 53,1% 53,2% 54,6% 52,8% 52,2% 56,1% 55,7% 56,1%
+0,5% 

(+0,028)

· machine-arbeid [%] 7,5% 7,3% 6,9% 7,4% 7,4% 7,4% 7,2% 6,7% 7,1% 6,8%
−0,1% 

(−0,007)

· machine- én computer-arbeid [%] 1,0% 1,1% 0,9% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 1,1% 1,3% 1,4%
+0,0% 

(+0,011)

 of : statistisch significante trend (p<0,05), Cohen’s d is groter dan 0,10.
 of : eveneens statistisch significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,10.

10.3 RESULTATEN

10.3.1 Trends in technologiegebruik op de werkvloer (vraag 1)

Tabel 10.1 geeft over de periode 2007 tot en met 2016 de ontwikkeling weer in het voor-

komen van technologievormen op het werk. Bij het interpreteren van de resultaten kijken we 

behalve naar de statistische significantie ook naar de grootte van de verschillen over de tijd 

heen. Om hier iets over te kunnen zeggen maken we gebruik van Cohen’s d (Cohen, 1988). 

Voor verschillen tussen groepen wordt vaak een grenswaarde van 0,20 gehanteerd. Voor 

veranderingen in de tijd hanteren we een grenswaarde van 0,10, omdat eenzelfde percen-

tuele verschil over de tijd al betekenisvol kan zijn, terwijl dat tussen groepen als irrelevant 

beschouwd kan worden (Houtman et al., 2017); dus wanneer Cohen’s d groter is dan 0,10, 

kunnen we spreken van een verschil van betekenis over de tijd.

Tabel 10.1 laat zien dat er in de afgelopen tien jaar geen grote veranderingen hebben plaats-

gevonden in het type arbeidssituatie in Nederland. Het percentage werknemers met ‘klas-

sieke’ machine-arbeid blijkt over de afgelopen tien jaar licht gedaald, terwijl het percentage 

werknemers met computer-arbeid licht gestegen is van 52% in 2007 naar 56% in 2016. 

Hierbij is wel de kanttekening van belang dat de NEA-vraagformulering over beeldscherm-

werk van 2013 op 2014 is gewijzigd.20 De arbeidssituatie waarin machine- én computer-

arbeid voorkomt is vanaf 2014 enigszins toegenomen. Dat kan wijzen op ‘cybernalisering 

van de productie’. De beperkte omvang van deze groep geeft wel aan dat cybernalisering 

slechts beperkt voorkomt in Nederland.

20   De formulering was tot en met 2013: ‘Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? 
(inclusief laptop, notebook en thuiswerk)’. Sinds 2014 luidt deze: ‘Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan 
een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet of 
smartphone.)’.
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10.3.2 Trends duurzame inzetbaarheid (vraag 2)

Binnen de vier arbeidssituaties gaan we na wat de veranderingen zijn over de periode 2007-

2016 in de actuele inzetbaarheid en op werkkenmerken die gerelateerd zijn aan duurzame 

inzetbaarheid. De figuren in de volgende paragrafen geven steeds de trends weer per type 

arbeidssituatie. De bijlage bevat meer details over de vergelijking. Tabel B1.1 in de bijlage 

presenteert de onderliggende cijfers en toetsen van deze trends en tabel B1.2 in de bijlage 

bevat de vergelijking van de scores van 2016 tussen de vier arbeidssituaties.

Actuele inzetbaarheid

Indicatoren voor de actuele inzetbaarheid van werknemers zijn de mate waarin de werk-

nemer kan voldoen aan de huidige fysieke en psychische taakeisen, de mate waarin de werk-

nemer verwacht een andere baan te kunnen krijgen bij een andere werkgever en de aanslui-

ting van kennis en vaardigheden bij het werk. Figuur 10.1 toont de ontwikkeling van 2010 tot 

2016 binnen de vier groepen arbeidssituaties van de indicator ‘gemakkelijk kunnen voldoen 

aan zowel de fysieke als de psychische werkeisen’. De figuur laat een sterke neerwaartse 

trend zien in de kleine groep werknemers die machine- èn computer-arbeid verrichten, maar 

bij de overige groepen is geen sprake van een neergaande of opwaartse trend.
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FIGUUR 10.1 
Trends in het percentage werknemers dat aangeeft gemakkelijk te kunnen voldoen aan de 

fysieke en psychische eisen van het werk per arbeidssituatie

In alle arbeidssituaties zien we dat de indicatorscore ‘gemakkelijk een andere baan 

verwachten te kunnen krijgen bij een andere werkgever’ daalt na 2011 om vervolgens weer 

te stijgen (figuur 10.2). De economische recessie in die periode - en daarmee de geringere 

werkgelegenheid - speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. De groep die voornamelijk 

computer-arbeid uitvoert heeft gedurende de gehele periode de beste, zelf ingeschatte, 

arbeidsmarktpositie heeft.
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FIGUUR 10.2 
Trends in het percentage werknemers dat aangeeft gemakkelijk een nieuwe baan te kunnen 

krijgen bij een andere werkgever per arbeidssituatie

Figuur 10.3 geeft een beeld van de aansluiting van kennis en vaardigheden bij de huidige 

baan. In beeld gebracht is het percentage dat aangeeft kennis en vaardigheden te hebben 

die niet nodig zijn in het huidige werk. We spreken dan van onderbenutting. Over het geheel 

genomen zien we een lichte afname van deze onderbenutting, wat duidt op een betere 

aansluiting. De verschillen zijn echter klein. Onder de werknemers met machine- én 

computer-arbeid neemt de ervaren aansluiting sterk toe vanaf 2012, toen er sprake was van 

een piek in de onderbenutting van kennis en vaardigheden. Blijkbaar zijn de eisen in deze 

groep het sterkst gestegen. Onder de werknemers met ‘klassieke’ machine-arbeid is de 

aansluiting van kennis en vaardigheden op het werk het minst en is het percentage werkne-

mers dat aangeeft meer kennis en vaardigheden te bezitten dan voor het werk nodig is zelfs 

licht gestegen.

De aansluiting van kennis en vaardigheden bij het werk houdt verband met het opleidingsni-

veau. Opleidingsniveau staat niet per se gelijk aan het denkniveau dat voor het werk vereist 

is. In bijvoorbeeld een ruime arbeidsmarkt zal een werkgever voor vacatures kandidaten met 

een hoger opleidingsniveau kunnen selecteren. Figuur 10.4 geeft de trend in het opleidings-

niveau weer. Hoewel in de NEA vanaf 2014 het hoogst behaalde opleidingsniveau op een 

andere, meer gedetailleerde wijze is vastgesteld dan tot en met 2013 gebeurde, valt uit 

figuur 10.4 wel het volgende op: in de totale populatie is van 2014 tot 2016 het percentage 

laag opgeleiden met 1,5 procentpunt afgenomen, bijna even veel als over de (langere) 

periode 2007-2013. Het percentage hoog opgeleiden bleef zowel voor als na 2014 stijgen 

met circa een procentpunt per jaar.
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FIGUUR 10.3 
Trends in het percentage werknemers dat aangeeft meer kennis en vaardigheden te bezitten 

dan voor het werk nodig is (onderbenutting) per arbeidssituatie
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FIGUUR 10.4 
Trends in het opleidingsniveau van werknemers

Figuur 10.5 geeft een overzicht van deze trend per type arbeidssituatie. Uit het overzicht 

maken we op dat in arbeidssituaties met ‘klassieke’ machine-arbeid, maar ook met machine- 

plus computer-arbeid in grote mate werknemers met een laag of middelbaar opleidingsni-

veau werkzaam zijn. Hoog opgeleide werknemers zijn vooral werkzaam in arbeidssituaties 

met computer-arbeid en hun aandeel daarin neemt ook toe. Het percentage laag opgeleiden 

in deze arbeidssituatie bleef nagenoeg gelijk op een vrij laag niveau. De groep ‘klassieke’ 

machine-arbeid kende over de hele periode een afname van het percentage laag opgeleiden. 

Het feit dat tijdens de recessie sprake was van een ruime arbeidsmarkt, kan hier een rol 

spelen (zogenoemde ‘verdringing op de arbeidsmarkt’ van lager opgeleiden door hoger opge-

leiden). In de groep machine- èn computer-arbeid zien we schommelingen in het aanwezige 

opleidingsniveau, waar in de andere groepen de trends meer gelijkmatig zijn. In de laatste 

paar jaar lijkt sprake van toename van de complexiteit (‘upskilling’), met een sterk gedaald 

percentage laag opgeleiden in 2016 (significant afwijkend van 2014 en 2015). Op toename 

van de complexiteit in deze arbeidssituatie wees, zoals uiteengezet, ook het resultaat dat de 

aansluiting met de aanwezige kennis en vaardigheden de afgelopen jaren verbeterde (zie 

figuur 10.3). Het percentage laag opgeleiden komt overeen met dat van de (recessie)jaren 

2009-2012. Van belang is vast te stellen dat ‘up-‘ en ‘deskilling’ geen algemeen gegeven is, 

maar afhankelijk is van het type arbeidssituatie.
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FIGUUR 10.5 
Trends in het opleidingsniveau van werknemers per arbeidssituatie
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Werkkenmerken

De werkkenmerken waarvan we een relatie vermoeden met technologiegebruik en die we bij 

deze analyses betrekken zijn de autonomie (beslisbevoegdheid) die werknemers hebben bij 

het uitvoeren van hun taken, mentale inspanning en fysieke inspanning. Figuur 10.6 toont 

de ontwikkeling in de gemiddelde werkvolgorde-, werkmethode- en werktempoautonomie die 

werknemers hebben bij de taakuitoefening. In de totale populatie is de mate van taakauto-

nomie van 2008 tot en met 2016 iets afgenomen. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke 

vormen van autonomie (zie tabel B1.1), zien we de grootste afname bij de autonomie van 

het werktempo. Werknemers met computer-arbeid hebben de meeste autonomie en werkne-

mers met machine-arbeid, al dan niet in combinatie met computer-arbeid, het minst. Het 

beeld van de afzonderlijke onderdelen van autonomie (autonomie in volgorde, methode of 

tempo) komt ongeveer overeen met de gemiddelde autonomie. Wel is er sprake van een 

relatief sterkere daling van de autonomie in werktempo, vooral onder werknemers met 

machine- én computer-arbeid (zie tabel B1.1 en B1.2 in de bijlage).
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FIGUUR 10.6 
Trends in de gemiddelde autonomie van werknemers per arbeidssituatie

Figuur 10.7 toont de trends in de gemiddelde vereiste mentale inspanning voor de totale 

populatie en per arbeidssituatie. De figuur laat weinig veranderingen zien tussen nu en 

2007, al was het niveau in de tussenliggende jaren iets lager, vooral in 2013. Dit lagere 

niveau zien we bij alle afzonderlijke items, maar in het bijzonder bij twee items die gaan over 

de vereiste alertheid (‘gedachten erbij moeten houden’; ‘werk vergt veel aandacht’; zie tabel 

B1.1 in de bijlage).
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FIGUUR 10.7 
Trends in de gemiddelde vereiste mentale inspanning per arbeidssituatie

De vereiste fysieke inspanning is gemeten met het item over kracht zetten (‘doet u werk 

waarbij u veel kracht moet zetten’). Figuur 10.8 toont een sterke toename van 2010 tot en 

met 2013 bij de werknemers die machine-arbeid uitvoeren, zowel in de groep met als zonder 

computer-arbeid. Bij de werknemers die ‘klassieke’ machine-arbeid uitvoeren steeg dit 

percentage van 62% naar 71%, en in de groep werknemers die machine- en computer-arbeid 

combineren steeg het van 48% naar 57%. Dit duidt op een behoorlijk hoge fysieke belasting. 

Reorganisaties met ontslagen tijdens de recessiejaren hebben mogelijk bij de ‘achterblij-

vers’, die wel hun baan behielden, geleid tot fysieke intensivering omdat zij werk met minder 

mensen toch gedaan moesten zien te krijgen.



262 DUURZAME INZETBAARHEID IN NEDERLAND
IMPACT VAN ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIEGEBRUIK

263

2007 2011 201420092008 20122010 2013 2015 2016

0

40

20

10

60

30

50

70

80

Kracht moeten zetten bij werk [% ja, regelmatig]

Totaal 

Geen/weinig machine- 
of computer-arbeid 

Computer-arbeid 

Machine-arbeid 

Machine- én computer-arbeid 

FIGUUR 10.8 
Trends in de gemiddelde vereiste fysieke inspanning per arbeidssituatie

10.3.3  Recente technologische en organisatorische veranderingen en behoefte aan 

ondersteuning DI

In de NEA 2016 is een extra vraag opgenomen over veranderingen in de afgelopen twaalf 

maanden die een werknemer kan hebben meegemaakt. Tabel 10.2 laat zien dat werkne-

mers met computer-arbeid en werknemers met machine- én computer-arbeid vaker verande-

ringen hebben meegemaakt dan werknemers in andere arbeidssituaties. Deze verande-

ringen betreffen vooral technologie, werkwijze, de manier van leidinggeven, en de producten/

diensten die ze maken of leveren. Bovendien heeft een vijfde van de medewerkers met 

veranderingen in de hoeveelheid klantcontact te maken. Het werk van de werknemers 

zonder of met weinig computer-arbeid is veel minder veranderlijk: circa de helft van de werk-

nemers in deze groepen rapporteert een verandering, terwijl dat in de andere groepen circa 

zeven op de tien werknemers is.

Het onderste deel van de tabel toont voor de groep die in 2016 veranderingen heeft meege-

maakt, welke behoefte aan (bedrijfs)beleid zij hebben om zich aan de veranderingen aan te 

kunnen passen. De meest genoemde behoefte is tijd. In totaal geeft 42% aan dat zij tijd 

nodig hebben om zich aan der veranderingen aan te passen. Dit percentage is relatief klein 

(31%) bij de werknemers die ‘klassieke’ machine-arbeid verrichten. Een relatief hoog percen-

tage (17%) in de groep met machine- èn computer-arbeid wenst ook een aanpassing van de 

werkplek. Dit percentage is slechts 10% in de totale groep.

TABEL 10.2
Technologische en organisatorische veranderingen voor de vier arbeidssituatie in 2016 en 

hun behoefte aan ondersteuning
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In afgelopen 12 maanden te maken gehad met  
één of meer van de volgende veranderingen?  
(Meerdere antwoorden mogelijk.) Veranderingen in de: 

         

a.  technologie, zoals machines of ICT, die u gebruikt  
[% aangekruist]

37,3 26,8 45,7 27,7 45,8

b.  manier waarop u uw werk uitvoert of hoe u leiding krijgt 
[% aangekruist]

37,6 30,1 43,7 30,2 42,2

a.  én b.· gebruikte technologie (machines/ICT) én manier 
van werkuitvoering/leiding krijgen [% beide aangekruist]

20,8 13,5 26,6 15,1 25,6

c.  producten/diensten die u helpt te maken of te leveren 
[% aangekruist]

21,9 15,0 26,9 18,2 28,0

d.  hoeveelheid contact die u heeft met klanten (of 
patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)  
[% aangekruist]

17,3 14,7 20,4 8,3 19,6

e. geen van deze veranderingen [% aangekruist] 39,9 50,0 31,4 51,3 31,9

[Selectie subgroep die veranderingen heeft 
meegemaakt:] Wat nodig om zich aan deze 
veranderingen aan te kunnen passen  
(Meerdere antwoorden mogelijk.)

         

a. opleiding of cursus [% aangekruist] 30,5 27,3 31,9 30,4 36,8

b. begeleiding of coaching [% aangekruist] 34,2 34,9 34,2 29,5 37,5

c. aanpassing van mijn werkplek [% aangekruist] 9,6 9,3 8,9 14,7 16,6

d. aanpassing van mijn werkinhoud [% aangekruist] 21,6 18,1 23,1 20,4 26,2

e. tijd om me aan te passen [% aangekruist] 42,3 40,3 44,2 30,8 42,1

f. iets anders [% aangekruist] 3,4 4,1 3,1 3,6 4,3

g. geen maatregelen nodig [% aangekruist] 23,1 23,5 23,2 24,9 15,3

 of : statistisch significant (p<0,05), Cohen’s d is groter dan 0,20.
 of : eveneens statistisch significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20.
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BOX 10.1
Dynamiek: robotisering, kwalificatieniveau en DI-scholingsbeleid

De WEA is een laatste interessante bron over recente ontwikkelingen in technologie-

gebruik op de werkvloer, en deze bevat ook informatie bevat over werkgeversbeleid 

gericht op duurzame inzetbaarheid. Per 2016 bevat deze survey een vraag over vormen 

van robotisering. Hoewel op de vraag of in hun vestigingen ‘vormen van robotisering op 

de werkplek’ aanwezig zijn, slechts 4% van de werkgevers bevestigend antwoordt, komt 

dit (gewogen op basis van de aantallen werknemers in de vestigingen) neer op 15% 

werknemers die werkzaam zijn in vestigingen met robotisering. Van de 4,4% werkgevers 

die vormen van robotisering hebben ingevoerd, noemt 46% onder andere ‘het werk 

lichamelijk minder zwaar maken’ als één van de twee belangrijkste redenen om te 

robotiseren, en 2,6% ‘het werk mentaal minder zwaar maken’. Daarmee zijn mentale en 

fysieke belasting drivers voor robotiseringsbeslissingen.

Daarnaast bevat de WEA een vraag naar het voorkomen van een vorm van robotisering 

in de brede definitie (De Looze & Van Rhijn, 2016; Douwes et al., 2017), waaronder ook 

digitalisering van administratieve processen valt zoals door workflowsoftware of 

Enterprise Resource Planning-software (ERP). In 23% van de vestigingen in 2016 

worden de bedrijfsprocessen (ook) aangestuurd door deze software. Deze vestigingen 

vertegenwoordigen eveneens een relatief groot percentage van alle werknemers (58%).

Tabel 10.3 vergelijkt de scores op DI-indicatoren van de groep bedrijven waar ‘vormen 

van robotisering’ aanwezig zijn met die zonder ‘vormen van robotisering’. Daarnaast 

vergelijkt de tabel bedrijven waar workflowsoftware of ERP aanwezig is, met die waar 

deze vorm van robotisering en digitalisering afwezig is. Hiervoor hebben we gezien dat 

veel werknemers met gedigitaliseerde arbeid (‘computer-arbeid’) aangeven scholing te 

wensen om met de verandering om te gaan. Ook tabel 10.3 toont dat in vestigingen 

waar robotiseringsvormen aanwezig zijn, ook gemiddeld een wat lager percentage 

voldoende gekwalificeerd personeel werkzaam is (gemiddeld 83% van het personeel 

versus 85% in de vergelijkingsgroep), ondanks het gegeven dat deze bedrijven weliswaar 

meer aan scholing doen (43% van hun werknemers ontvangt scholing) dan bedrijven 

zonder workflowsoftware of ERP (36%).

In het voorgaande hebben we ook gezien dat het vooral de groep werknemers met 

machine- én computer-arbeid is die behoefte heeft aan scholing. De twee meest rechtse 

kolommen in de tabel, over ‘vormen van robotisering’ en scholing, ondersteunen dat 

resultaat: het lijkt erop dat zij in relatief beperkte mate in staat gesteld worden scholing 

te volgen. Het percentage personeel in gerobotiseerde bedrijven dat aan cursus/

training/scholing in werktijd heeft deelgenomen (35%), is namelijk lager dan in bedrijven 

zonder vormen van robotisering (42%).

TABEL 10.3
Relatie robotisering met kwalificatieniveau en duurzame inzetbaarheidsbeleid (percentages 

gewogen naar aantallen werknemers in de vestigingen)

AANSTURING 
BEDRIJFS-

PROCESSEN (OOK) 
DOOR WORKFLOW-
SOFTWARE OF ERP

IN VESTIGING 
VORMEN 

ROBOTISERING 
OP WERKPLEK 

AANWEZIG

JA NEE JA NEE

Ongeveer hoeveel procent van het totale personeel vindt u 
wat betreft kwalificatie en ervaring momenteel voldoende toe-
gerust voor hun werk? [Gemiddelde]

83,2% 85,4% 84,1% 84,1%

Cursus/training/scholing in werktijd gevolgd door 50% of 
meer van het personeel in afgelopen jaar [% ja]

43,5% 36,3% 35,3% 41,5%

BRON: WEA 2016 (TNO).

10.4 CONCLUSIES

10.4.1 Trends in technologiegebruik op de werkvloer (vraag 1)

Dit hoofdstuk hanteert een nieuwe benadering om de impact van de technologische revolutie 

te peilen door vier arbeidssituaties te onderscheiden waarin het gebruik van technologie 

verschilt. Het belangrijkste type arbeidssituatie in Nederland is werken met de computer. 

Anno 2016 heeft 56% van de werknemers een dergelijke gedigitaliseerde arbeidssituatie. De 

tweede, meest voorkomende arbeidssituatie (36%) is een omgeving waarin technologie 

(machines, computers) ontbreekt. De ‘klassieke’ machine-arbeid, dus zonder computer-

arbeid, lijkt op zijn retour: nog slechts 7% van de arbeidssituaties is als zodanig te kwalifi-

ceren. Wat we wel zien, dat is dat machine-arbeid in combinatie met computergebruik, het 

zogenaamde gedigitaliseerde productiewerk of ‘smart industry’, in omvang toeneemt. Relatief 

genomen is het echter nog een hele kleine groep en gaat het om amper 1,5% van de totale 

arbeidssituaties. Digitalisering is daarmee een veel belangrijkere trend op de arbeidsmarkt 

dan bijvoorbeeld robotisering. Herindustrialisering van het werk lijkt (nog) niet aan de orde.

Is de huidige technologische verandering disruptief te noemen? En wat betekent het voor 

het werk van verschillende groepen werknemers? Laten we starten met één van de eindre-

sultaten uit dit hoofdstuk (vraag 3). Circa vier op de tien werknemers geven aan dat ze in het 

afgelopen jaar veranderingen hebben ervaren in de technologie (machines of ICT) waarmee 

ze werken. De helft van deze werknemers rapporteert dat ook sprake is geweest van veran-

deringen in de organisatie van het werk. Het gaat hier dus niet alleen om technologische 

veranderingen. Werknemers die niet met technologie of alleen met machines werken, 

rapporteren een erg stabiele werkomgeving. Het gevoel van instabiliteit zit dus bij de werk-

nemers die met computers (met of zonder machines) werken. De cijfers op bedrijfsniveau 

bevestigen dit beeld: digitalisering (‘automatisering van administratieve processen’) lijkt 

een omvangrijk fenomeen, maar het percentage bedrijven dat ‘een vorm van robotisering’ 
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meldt, is nog erg beperkt. Interessant hierbij is dat robotisering ook wordt toegepast om om 

te gaan met de belasting in het werk. Robotisering lijkt dus geen tool om disruptie teweeg te 

brengen, maar eerder om (zwaar) werk ‘verteerbaar’ te maken.

10.4.2  Trends technologiegebruik en relaties met indicatoren voor duurzame inzetbaarheid 

(vraag 2)

Helpt deze context ook om ontwikkelingen in duurzame inzetbaarheid van werknemers te 

begrijpen? Daarvoor hebben we gekeken naar de trends in duurzame inzetbaarheid van 

werknemers binnen de vier arbeidssituaties. De onderzochte DI-indicatoren zijn de ervaren 

huidige inzetbaarheid, de werkkenmerken taakautonomie, vereiste mentale en fysieke 

inspanning, aansluiting van vaardigheden bij het werk, en het (gevraagde) opleidingsniveau. 

Op het vlak van de huidige inzetbaarheid ervaren werknemers in alle arbeidssituaties 

slechts beperkt problemen met de fysieke en psychische werkeisen. Werknemers die 

machine- en computer-arbeid combineren, lijken de laatste jaren echter meer problemen te 

ervaren. Ongeveer een derde van deze werknemers kan niet gemakkelijk voldoen aan de 

huidige werkeisen.

In alle arbeidssituaties lijkt de aansluiting te verbeteren tussen de eigen kennis en vaardig-

heden en wat het werk vraagt: het percentage werknemers dat meer kennis en vaardigheden 

bezit dan het werk vraagt daalt. Met andere woorden, de uitdaging in het werk lijkt toe te 

nemen. In arbeidssituaties waarin machine-arbeid met computer-arbeid gecombineerd 

wordt, is de aansluiting het sterkst verbeterd. In de ‘klassieke’ machine-arbeid is de disba-

lans het hoogst en in de laatste jaren zelfs gestegen.

In alle arbeidssituaties is er bovendien een stijging van het percentage hoger geschoolden. 

Zelfs in de ‘klassieke’ machine-arbeid stijgt het percentage hoog geschoolden. Wellicht 

speelt hier het grote aanbod aan hoog geschoolden in combinatie met de economische 

crisis een belangrijke rol. Als het zo is dat het percentage hoog geschoolden in alle arbeids-

situaties toeneemt, dan is de toegenomen aansluiting van kennis en vaardigheden bij het 

werk temeer een indicatie van verbetering (‘upgrading’) of ‘upskilling’ van de werkinhoud. 

Een kanttekening hierbij is dat het ‘aanwezige’ opleidingsniveau in een werksoort niet hele-

maal de vraag naar kennisniveau dekt. De economische crisisperiode heeft een overschot 

aan hoog geschoolden opgeleverd die in alle arbeidssituaties aan het werk zijn gegaan.

Nederland is lange tijd een voorloper geweest in de ruimte die aan werknemers is geboden 

om zelf het werk in te richten (Houtman et al., 2017). De analyses laten echter zien dat 

sinds 2008 in alle vier arbeidssituaties de autonomie licht gedaald is. Hoewel computerwer-

kers de meeste autonomie genieten, daalt ook in dat type arbeidssituatie de speelruimte 

om het werktempo, de werkmethode en werkvolgorde te regelen. Meest opvallend is de 

daling van de werktempoautonomie: vooral onder werknemers met machine- én computer-

arbeid maar ook in de groep die alleen computer-arbeid verricht, was er een bovengemid-

delde afname. Blijkbaar heeft de werktempoautonomie dus een ingrijpende invloed onder-

gaan door veranderingen in de arbeid.

En wat gebeurt er in de eisen gesteld door het werk? Typisch is dat de vereiste mentale en 

lichamelijke inspanning geen homogeen beeld laat zien. Machine- in combinatie met 

computer-arbeid blijkt zowel de meest belastende mentale als fysieke arbeidssituatie te 

zijn. Digitalisering in productiewerk zorgt niet voor minder belasting, integendeel. Werkne-

mers in computer-arbeid ervaren een stijging in de meeste vormen van mentale belasting. 

Ook dit soort werk wordt uitdagender.

10.4.3 Behoefte aan ondersteuning duurzame inzetbaarheid en gevoerd beleid (vraag 3)

Met al deze ontwikkelingen is het logisch dat werknemers in computerbanen of in machine-

arbeid in combinatie met computer-arbeid het meest behoefte hebben aan beleid om beter 

te kunnen omgaan met de veranderingen. Het verschil met de twee andere groepen is 

evenwel niet substantieel. Alle groepen vragen om meer beleid in de vorm van tijd om zich te 

kunnen aanpassen aan de veranderingen of om opleiding of cursus. Op bedrijfsniveau 

hebben de sterkst gerobotiseerde en gedigitaliseerde bedrijven iets minder vaak scholings-

beleid voorzien voor werknemers dan de overige bedrijven, en zijn deze bedrijven ontevre-

dener over de kwalificaties van het personeel. Dat kan een reden zijn waarom werknemers in 

zulke gedigitaliseerde omgevingen een iets hogere behoefte hebben aan beleid. Een tekort 

aan duurzame inzetbaarheidsbeleid kan hieraan debet zijn. Meer onderzoek moet dat 

uitwijzen.

Tot slot, methodologisch is aandacht nodig voor de operationalisering van ‘disruptie’: we 

hebben nu trends (rechtlijnig) doorgetrokken, maar deze zijn geen garantie voor het opsporen 

van ‘sprongen’. Daarvoor kan de aanpak interessant zijn die bijvoorbeeld Kim et al. (2017) 

volgen. Deze onderzoekers zijn recent veranderingen nagegaan in de kwetsbaarheid door 

technologische ontwikkeling van een aantal banen. Zij doen dat met een nauwkeuriger 

model en met meer verklarende factoren dan het veelvuldig in de media en literatuur 

besproken Oxford-onderzoek (Frey & Osborne, 2017) ‘The future of employment: How suscep-

tible are jobs to computerisation?’. Kim et al. wijzen er enerzijds op dat beroepen die nu niet 

kwetsbaar zijn, dat op termijn wel kunnen worden, terwijl anderzijds beleid (wetten) en 

sociale gebruiken de huidige kwetsbare beroepen kunnen beschermen tegen substitutie 

door machines.

Een andere, eveneens beleidsrelevante uitkomst van dit hoofdstuk is dat meer aandacht 

nodig lijkt voor de digitale transformatie - mogelijk meer dan voor robotisering. Ontwikke-

lingen in de dienstensectoren lijken van groot belang, terwijl van een ommekeer van ontwik-

kelingen in de industrie nauwelijks sprake lijkt.
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BIJLAGE 1 

TABEL B1.1
Trends in de duurzame inzetbaarheid en determinanten naar de vier arbeidssituaties

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B(ß)p

Actuele inzetbaarheid

Gemakkelijk kunnen voldoen aan fysieke en psychische werkeisen  
[% zowel psychisch als fysiek; 2 items]

Totaal 85,8 82,5 84,2 84,5 84,0 83,9 84,6 −0,0% (−0,001)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 83,0 78,9 81,3 81,8 81,6 80,4 81,5 −0,0% (−0,002)

· computer-arbeid 90,2 87,3 88,5 88,5 87,6 88,1 88,5 −0,1% (−0,007)

· machine-arbeid 76,6 75,8 75,6 74,4 75,6 75,9 75,3 −0,1% (−0,005)

· machine- én computer-arbeid 80,4 76,1 78,6 79,6 76,4 71,1 69,8 −1,7% (−0,080)

Arbeidsmarktpositie: gemakkelijk andere baan kunnen krijgen  
bij andere werkgever [% (helemaal) mee eens]

Totaal 54,7 54,8 47,3 42,9 45,6 47,7 53,1 −0,4% (−0,017)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 52,8 53,1 45,7 39,9 40,1 42,7 48,9 −1,0% (−0,041)

· computer-arbeid 57,6 57,3 49,8 46,6 50,9 52,4 57,2 −0,0% (−0,001)

· machine-arbeid 53,1 53,2 44,8 39,1 42,2 46,9 49,9 −0,5% (−0,022)

· machine- én computer-arbeid 42,1 56,8 46,5 47,5 40,0 45,5 45,6 −0,6% (−0,026)

Aansluiting kennis en vaardigheden bij huidige werk  
[% meer kennis en vaardigheden dan nodig]

Totaal 33,8 33,9 32,4 34,1 30,9 31,4 30,3 −0,6% (−0,027)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 35,1 35,8 33,9 35,8 33,3 33,3 32,1 −0,5% (−0,023)

· computer-arbeid 31,4 31,5 29,6 32,1 28,4 28,7 27,6 −0,7% (−0,029)

· machine-arbeid 42,1 39,9 40,9 37,5 36,7 39,9 41,9 −0,1% (−0,002)

· machine- én computer-arbeid 41,3 40,3 51,9 41,7 37,9 38,6 35,6 −1,4% (−0,057)

[subgroep laag opgeleiden:] Aansluiting kennis en vaardigheden  
bij huidige werk [% meer kennis en vaardigheden dan nodig]

Totaal 32,1 31,6 28,4 31,4 26,7 26,9 27,4 −0,9% (−0,039)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 34,0 33,6 28,9 34,4 28,4 27,6 27,6 −1,1% (−0,049)

· computer-arbeid 26,6 26,9 23,4 27,1 23,6 22,2 22,3 −0,8% (−0,037)

· machine-arbeid 35,8 35,1 35,1 29,5 29,6 30,9 36,4 −0,3% (−0,013)

· machine- én computer-arbeid 35,6 # 30,7 49,5 # 31,9 # 29,6 34,3 32,8 −0,7% (−0,030)
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[subgroep middelbaar opgeleiden:] Aansluiting kennis en vaardigheden  
bij huidige werk [% meer kennis en vaardigheden dan nodig]

Totaal 34,7 34,8 33,8 35,0 31,8 32,7 31,1 −0,6% (−0,026)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 35,6 37,1 36,3 36,5 35,2 35,7 34,2 −0,3% (−0,013)

· computer-arbeid 31,2 30,9 29,0 31,9 27,2 27,9 26,6 −0,8% (−0,035)

· machine-arbeid 48,8 41,6 46,2 42,6 41,8 44,5 44,9 −0,2% (−0,010)

· machine- én computer-arbeid 49,3 47,1 56,4 50,5 42,7 44,7 38,0 −2,1% (−0,085)

[subgroep hoog opgeleiden:] Aansluiting kennis en vaardigheden  
bij huidige werk [% meer kennis en vaardigheden dan nodig]

Totaal 34,1 34,6 33,6 35,1 32,5 32,6 31,0 −0,6% (−0,024)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 36,4 36,2 36,7 37,1 35,9 35,8 34,1 −0,4% (−0,015)

· computer-arbeid 33,0 33,2 31,9 33,7 30,6 30,8 29,5 −0,6% (−0,027)

· machine-arbeid 41,2 62,4 57,0 61,4 58,9 63,3 58,6 +1,5% (+0,062)

· machine- én computer-arbeid 22,2 * 39,0 * 46,3 * 32,4 * 41,1 * 25,4 * 35,2 * −0,3% (−0,012)

Hoogst behaalde opleidingsniveau [%]

Totaal                      

· Laag (<=vbo) 25,9 25,6 26,0 24,9 24,1 25,2 24,2 21,5 20,6 20,0 −0,7% (−0,051)

· Middelbaar (havo-mbo) 44,6 45,2 44,2 43,6 43,0 42,5 42,8 43,5 43,4 42,8 −0,2% (−0,011)

· Hoog (hbo-wo) 29,5 29,2 29,8 31,5 33,0 32,3 33,0 35,1 36,0 37,2 +0,9% (+0,057)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid                      

· Laag (<=vbo) 31,3 32,1 32,8 33,1 31,7 33,2 31,8 29,4 29,1 29,0 −0,4% (−0,027)

· Middelbaar (havo-mbo) 43,4 44,3 44,2 43,5 44,8 44,5 45,6 45,2 45,7 45,0 +0,2% (+0,012)

· Hoog (hbo-wo) 25,3 23,6 23,0 23,3 23,5 22,4 22,6 25,4 25,1 26,0 +0,2% (+0,015)

· computer-arbeid                      

· Laag (<=vbo) 13,7 13,8 13,9 12,4 12,7 13,1 13,2 10,1 9,9 9,6 −0,5% (−0,048)

· Middelbaar (havo-mbo) 45,8 46,8 44,6 43,4 41,2 40,8 40,0 42,5 41,3 40,5 −0,6% (−0,034)

· Hoog (hbo-wo) 40,5 39,4 41,5 44,2 46,1 46,1 46,8 47,4 48,8 49,8 +1,1% (+0,065)

· machine-arbeid                      

· Laag (<=vbo) 50,6 49,3 51,2 50,5 46,2 47,5 44,7 45,8 41,0 42,5 −1,1% (−0,064)

· Middelbaar (havo-mbo) 44,6 47,8 44,7 45,2 48,4 48,3 50,0 49,0 53,1 51,6 +0,8% (+0,050)

· Hoog (hbo-wo) 4,8 2,9 4,1 4,4 5,4 4,2 5,3 5,2 5,9 5,9 +0,2% (+0,031)

· machine- én computer-arbeid                      

· Laag (<=vbo) 49,4 33,1 39,4 34,9 36,9 36,1 31,6 40,3 42,8 34,7 −0,2% (−0,014)

· Middelbaar (havo-mbo) 43,4 57,6 42,3 54,7 50,4 52,7 52,9 50,6 46,9 54,5 +0,3% (+0,016)

· Hoog (hbo-wo) 7,2 9,4 18,3 10,3 12,6 11,2 15,4 9,1 10,3 10,8 −0,0% (−0,004)
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Werkkenmerken

Autonomie werkmethode, -volgorde en -tempo  
[schaal: 1=nee - 3=ja, regelmatig; 3 items] [Gemiddelde]

Totaal 2,50 2,49 2,48 2,48 2,45 2,44 2,46 2,45 2,45 −0,006 (−0,027)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 2,37 2,36 2,34 2,33 2,31 2,29 2,29 2,29 2,29 −0,011 (−0,043)

· computer-arbeid 2,65 2,65 2,64 2,63 2,60 2,61 2,61 2,59 2,59 −0,008 (−0,040)

· machine-arbeid 2,32 2,22 2,26 2,32 2,24 2,25 2,27 2,25 2,23 −0,005 (−0,021)

· machine- én computer-arbeid 2,26 2,24 2,41 2,24 2,17 2,27 2,23 2,20 2,21 −0,011 (−0,044)

Werkvolgordeautonomie (kan zelf volgorde werkzaamheden bepalen)  
[% ja, regelmatig]

Totaal 63,7 63,5 63,5 63,4 61,7 61,5 62,3 61,5 61,5 −0,3% (−0,016)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 53,4 52,8 51,5 51,6 50,5 49,7 49,3 49,0 49,0 −0,6% (−0,030)

· computer-arbeid 76,7 76,7 76,5 75,8 74,1 74,3 74,8 73,2 72,8 −0,5% (−0,031)

· machine-arbeid 45,4 42,0 45,7 47,0 44,4 43,2 44,3 43,1 42,5 −0,3% (−0,015)

· machine- én computer-arbeid 43,1 49,2 57,1 45,5 41,4 49,3 46,2 44,3 46,5 −0,3% (−0,016)

Werkmethodeautonomie (kan zelf beslissen hoe werk uitvoert)  
[% ja, regelmatig]

Totaal 62,4 61,2 62,0 61,1 59,5 59,6 60,6 59,2 59,5 −0,4% (−0,019)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 56,4 54,3 54,3 52,4 51,8 50,9 51,0 49,9 50,6 −0,7% (−0,037)

· computer-arbeid 71,0 70,4 71,0 70,3 68,3 69,1 69,2 67,5 67,6 −0,5% (−0,025)

· machine-arbeid 52,5 45,5 49,6 51,1 48,5 47,8 51,4 47,6 47,3 −0,3% (−0,014)

· machine- én computer-arbeid 38,6 45,4 63,0 45,3 44,4 48,7 48,9 47,5 45,6 +0,0% (+0,001)

Werktempoautonomie (kan zelf werktempo regelen) [% ja, regelmatig]

Totaal 59,8 59,7 59,2 59,5 57,2 56,7 55,8 55,8 55,3 −0,6% (−0,034)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 50,9 51,1 50,3 49,6 48,0 47,0 45,7 46,0 45,7 −0,8% (−0,041)

· computer-arbeid 69,7 69,3 68,9 68,5 66,4 66,4 64,9 64,1 63,3 −0,9% (−0,048)

· machine-arbeid 51,6 46,3 45,7 51,6 46,9 46,7 46,0 46,2 45,6 −0,5% (−0,024)

· machine- én computer-arbeid 50,7 47,4 55,7 47,0 43,5 43,0 42,7 43,0 42,4 −1,2% (−0,063)

Mentale inspanning [schaal: 1=nooit - 4=altijd; 3 items] [Gemiddelde]

Totaal 3,03 3,00 2,97 3,01 2,99 2,98 2,92 3,01 3,03 3,02 +0,001 (+0,006)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 2,93 2,90 2,86 2,88 2,83 2,82 2,76 2,84 2,87 2,85 −0,006 (−0,024)

· computer-arbeid 3,15 3,11 3,10 3,14 3,12 3,12 3,05 3,14 3,15 3,13 +0,002 (+0,009)

· machine-arbeid 3,04 3,02 2,98 3,01 2,97 3,01 2,96 2,99 2,99 3,00 −0,003 (−0,013)

· machine- én computer-arbeid 3,28 3,09 3,09 3,05 3,14 3,20 2,97 3,20 3,25 3,20 +0,010 (+0,043)
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Werk vereist intensief nadenken [1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde]

Totaal 2,68 2,66 2,66 2,70 2,67 2,64 2,61 2,68 2,69 2,69 +0,002 (+0,006)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 2,49 2,47 2,45 2,46 2,40 2,37 2,36 2,39 2,41 2,39 −0,011 (−0,036)

· computer-arbeid 2,91 2,87 2,88 2,93 2,91 2,89 2,85 2,92 2,93 2,92 +0,004 (+0,014)

· machine-arbeid 2,57 2,60 2,54 2,59 2,54 2,57 2,47 2,51 2,48 2,50 −0,012 (−0,041)

· machine- én computer-arbeid 2,88 2,71 2,76 2,66 2,87 2,77 2,64 2,83 2,84 2,84 +0,008 (+0,028)

Werk vergt gedachten erbij houden [1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde]

Totaal 3,33 3,28 3,24 3,29 3,25 3,26 3,17 3,30 3,32 3,30 +0,002 (+0,007)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 3,27 3,24 3,18 3,21 3,16 3,17 3,05 3,22 3,23 3,22 −0,001 (−0,005)

· computer-arbeid 3,38 3,34 3,31 3,36 3,34 3,35 3,25 3,36 3,37 3,34 −0,000 (−0,000)

· machine-arbeid 3,42 3,37 3,33 3,36 3,34 3,36 3,32 3,40 3,40 3,41 +0,004 (+0,014)

· machine- én computer-arbeid 3,57 3,31 3,35 3,36 3,41 3,49 3,27 3,53 3,59 3,46 +0,014 (+0,054)

Werk vergt veel aandacht [1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde]

Totaal 3,09 3,05 3,02 3,06 3,04 3,04 2,97 3,04 3,08 3,06 +0,000 (+0,001)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 3,02 2,99 2,94 2,97 2,93 2,92 2,85 2,92 2,97 2,94 −0,006 (−0,021)

· computer-arbeid 3,14 3,11 3,10 3,14 3,12 3,13 3,06 3,14 3,15 3,13 +0,002 (+0,007)

· machine-arbeid 3,13 3,09 3,05 3,07 3,04 3,11 3,10 3,08 3,08 3,09 −0,001 (−0,003)

· machine- én computer-arbeid 3,38 3,24 3,15 3,12 3,17 3,34 2,98 3,24 3,33 3,30 +0,007 (+0,027)

Kracht moeten zetten bij werk [% ja, regelmatig]

Totaal 16,9 18,7 16,5 19,3 17,6 18,9 17,1 18,6 18,8 18,3 +0,1% (+0,008)

· geen/weinig machine- of computer-arbeid 23,5 27,9 22,7 29,1 25,7 27,3 24,9 29,2 29,1 28,9 +0,5% (+0,033)

· computer-arbeid 2,4 2,9 2,7 3,0 3,1 3,8 2,8 3,5 3,7 3,7 +0,1% (+0,020)

· machine-arbeid 62,0 65,4 65,9 66,6 65,2 66,7 63,8 70,7 71,3 71,1 +0,9% (+0,057)

· machine- én computer-arbeid 47,9 49,7 46,3 41,9 55,9 53,1 63,0 59,4 58,3 57,1 +1,5% (+0,086)

# Noot. De ongewogen N van de groep laag opgeleiden in machine- én computer-arbeid is in 2010, 2012 en 2013 kleiner dan 
50 respondenten (nl. respectievelijk 43, 41, 35 respondenten).
* Noot. De ongewogen N van de groep hoog opgeleiden in machine- én computer-arbeid is in de jaren kleiner dan 50 
respondenten (nl. respectievelijk 18; 19; 17; 28; 29; 36; 35 respondenten).
 of : statistisch significante trend (p<0,05), Cohen’s d is groter dan 0,10.
 of : eveneens statistisch significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,10.

BRON: NEA 2016 (TNO/CBS); de onderzoekspopulatie is hier beperkt tot niet-leidinggevende 25- tot 65-jarige werknemers.
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TABEL B1.2
Vergelijking DI-indicatorscores 2016 van de vier typen arbeidssituaties
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Gemakkelijk kunnen voldoen aan fysieke en 
psychische werkeisen [% zowel psychisch als fysiek]

84,6% 81,5% 88,5% 75,3% 69,8%

Gemakkelijk andere baan kunnen krijgen bij andere 
werkgever [% (helemaal) mee eens]

53,1% 48,9% 57,2% 49,9% 45,6%

Autonomie werkmethode, -volgorde en -tempo 
[schaal: 1=nee - 3=ja, regelmatig; 3 items] 
[Gemiddelde]

2,45 2,29 2,59 2,23 2,21

Werkvolgorde-autonomie (kan zelf volgorde 
werkzaamheden bepalen) [% ja, regelmatig]

61,5% 49,0% 72,8% 42,5% 46,5%

Werkmethodeautonomie (kan zelf beslissen hoe werk 
uitvoert) [% ja, regelmatig]

59,5% 50,6% 67,6% 47,3% 45,6%

Werktempoautonomie (kan zelf werktempo regelen) 
[% ja, regelmatig]

55,3% 45,7% 63,3% 45,6% 42,4%

Moeilijkheidsgraad  
[schaal: 1=nooit - 4=altijd; 3 items] [Gemiddelde] 

3,02 2,85 3,13 3,00 3,20

Werk vereist intensief nadenken  
[1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde] 

2,69 2,39 2,92 2,50 2,84

Werk vergt gedachten erbij houden  
[1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde] 

3,30 3,22 3,34 3,41 3,46

Werk vergt veel aandacht  
[1=nooit - 4=altijd] [Gemiddelde] 

3,06 2,94 3,13 3,09 3,30

Kracht moeten zetten bij het werk [% ja, regelmatig] 18,3% 28,9% 3,7% 71,1% 57,1%
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Aansluiting kennis en vaardigheden bij huidige werk 
[% meer kennis en vaardigheden dan nodig voor werk]

30,3% 32,1% 27,6% 41,9% 35,6%

[in subgroep laag opgeleiden]  
Aansluiting kennis en vaardigheden bij huidige werk  
[% meer kennis en vaardigheden dan nodig voor werk]

27,4% 27,6% 22,3% 36,4% 32,8%

[in subgroep middelbaar opgeleiden]  
Aansluiting kennis en vaardigheden bij huidige werk  
[% meer kennis en vaardigheden dan nodig voor werk]

31,1% 34,2% 26,6% 44,9% 38,0%

[in subgroep hoog opgeleiden]  
Aansluiting kennis en vaardigheden bij huidige werk  
[% meer kennis en vaardigheden dan nodig voor werk]

31,0% 34,1% 29,5% 58,6% 35,2%

Hoogst behaalde opleidingsniveau          

· Laag (<=vbo) 20,0% 29,0% 9,6% 42,5% 34,7%

· Midden (havo-mbo) 42,8% 45,0% 40,5% 51,6% 54,5%

· Hoog (hbo-wo) 37,2% 26,0% 49,8% 5,9% 10,8%

 of : statistisch significante (p<0,05), Cohen’s d is groter dan 0,20.
 of : eveneens statistisch significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20.

BRON: NEA 2016 (TNO/CBS); de onderzoekspopulatie is hier beperkt tot niet-leidinggevende 25- tot 65-jarige 
werknemers.


