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 DUURZAME INZETBAARHEID 
IN NEDERLAND: STAND 
VAN ZAKEN EN ONTWIK
KELINGEN IN DE TIJD

Karolus Kraan, Jos Sanders

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillen tussen groepen 

werknemers en landen op determinanten en uitkomstmaten van 

duurzame inzetbaarheid (DI). Waar zitten de grootste verschillen en 

waar de grootste kwetsbaarheden? We analyseren trend gegevens 

vanaf 2010 en presenteren de stand van zaken van eind 2016 in 

profielen. Allereerst valt op dat de gewenste en feitelijke uittrede-

leeftijd niet verder gestegen is. Daarnaast zijn er duidelijke en 

stabiele verschillen tussen jonge en oudere werknemers en tussen 

laag en hoger opgeleiden, waarbij oudere werknemers en lager 

opgeleiden doorgaans ongunstiger scoren op de DI-indica toren. 

De feitelijke uittredeleeftijd van laag opgeleiden ligt wel hoger dan 

die van hoog opgeleiden. Het verschil nam bovendien toe tussen 

2011 en 2015. In 2016 is het verschil voor het eerst wat 

afgenomen, omdat laag opgeleiden iets eerder stopten met 

werken dan in 2015.

Bedrijven met een grote flexibele schil rapporteren een relatief 

grote skills mismatch. Werknemers die door hun gezondheid sterk 

belemmerd zijn bij de uitvoering van hun werk scoren op nagenoeg 
alle DI-indicatoren ongunstig. Daarnaast worden de aanwezige 

kwalificaties en de leerbereidheid van werknemers uit deze 

kwetsbare groep relatief negatief beoordeeld door werkgevers. 

Het valt ten slotte op dat er grotere contrasten zijn tussen risico-

groepen dan tussen regio’s of sectoren. De Europese vergelijking 

laat zien dat Nederland goed scoort op DI.

2



52 DUURZAME INZETBAARHEID IN NEDERLAND
STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE TIJD

53

2.1 INLEIDING

In 2010 heeft TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid (SZW) de ‘Monitor Duurzame Inzetbaarheid’ ontwikkeld (zie ook hoofdstuk 1). 

Het doel van de Monitor is om met een select aantal indicatoren een meerdimensionaal 

beeld te geven van de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer en het 

bedrijfsbeleid daaromtrent.

In het vervolg van dit overzichtshoofdstuk tonen we cijfers verzameld met de werknemers-

enquête NEA en de werkgeversenquête WEA (zie appendix) over de meest recente stand van 

zaken en de trends in duurzame inzetbaarheid over de jaren 2010, 2012, 2014 en 2016. 

We behandelen in dit hoofdstuk eerst de resultaten ‘overall’ en daarna die voor verschillende 

doelgroepen, zoals ouderen, laag geschoolden, flexkrachten en werknemers met een ziekte 

of aandoening die het uitvoeren van werk belemmert, en naar verschillen tussen bedrijfs-

takken en COROP-regio’s1. Dit hoofdstuk presenteert tot slot een vergelijking van de 

duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland met die van werknemers in de overige 

27 lidstaten van de Europese Unie.

2.2 DUURZAME INZETBAARHEID: EEN ALGEMEEN BEELD 2010-2016

Hieronder presenteren we de ontwikkeling in de uitkomstmaten van duurzame inzetbaarheid 

en de factoren die hierop van invloed zijn. Bij het interpreteren van de resultaten wordt er, 

naast statistische significantie, ook gekeken naar de grootte van het verschil. Bij een grote 

steekproef (zoals de NEA) zijn verschillen namelijk al snel statistisch significant. Om iets te 

kunnen zeggen over het onderscheid tussen groepen maken we gebruik van Cohen’s d. 

Wanneer Cohen’s d kleiner is dan 0,20 spreken we van een relatief klein verschil zonder 

of  met geringe betekenis, terwijl we een Cohen’s d groter dan 0,20 als betekenisvol 

beschouwen (Cohen, 1988).

2.2.1 Uitkomstmaten

In tabel 2.1 staan de lange-termijnaspecten van duurzame inzetbaarheid: de ‘effecten’ op 

arbeidsdeelname (zie ook toelichting op uitkomstmaten in hoofdstuk 1). Over deze uitkomst-

maten zijn gegevens bekend van meerdere jaren.

1  Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling.  
Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal 
OnderzoeksProgramma. (https://nl.wikipedia.org/wiki/COROP)

TABEL 2.1
Ontwikkeling van de uitkomstmaten in 2010, 2012, 2014 en 2016

2010 2012 2014 2016
ANALYSE  
TREND: p

BLOK 1: UITKOMSTMATEN

Willen doorwerken [tot leeftijd]  
onder 45-64-jarige werknemers (NEA)

– 63,8 64,3 64,3 

Kunnen doorwerken [tot leeftijd]  
onder 45-64-jarige werknemers (NEA)

– 64,1 64,5 64,5 

Feitelijke pensioenleeftijd van werknemers  
van 55 jaar en ouder (CBS)

62,8 63,5 64,1 64,4 –

Netto arbeidsparticipatie1 (CBS) 71,9% 77,4% 81,9% 88,2% –

Percentage werknemers van 55-64 jaar  
in AO-instroom als % totaal AO-instroom  
15-64-jarigen (CBS)

29,4% 34,1% 37,7%
39,5%

(in 2015)2
–

Percentage WW-uitstroom met reden werk-
hervatting onder 55-64-jarigen als percentage 
totaal WW-uitstroom 15-64-jarigen met reden 
werkhervatting (CBS)

71,2% 78,4% 82,3%
84,7%

(in 2015)2
–

 of : statistisch significant hoger/lager (p<0,05), Cohen’s d is groter dan 0,20
 of : eveneens statiatisch significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20
– : geen statistisch significante trend
1  De netto arbeidsparticipatie is het aantal werkenden (met minimaal twaalf uur betaald werk per week), 

uitgedrukt als percentage van de totale bevolkingsgroep van 15 tot 65 jaar.
2 2016-cijfers nog niet beschikbaar op moment van eindredactie

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), Statline (CBS).

Van 2012 op 2014 is de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers willen doorwerken 

gestegen. Dit geldt ook voor de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers denken door te 

kunnen werken. In 2016 zijn deze gemiddelde leeftijden hetzelfde als in 2014: 64,3 jaar 

voor willen doorwerken en 64,5 jaar voor kunnen doorwerken. De scores op willen en kunnen 

doorwerken hebben om redenen van validiteit alleen betrekking op de selectie van werk-

nemers van 45 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep zal immers beter dan jongere werknemers 

een reëel beeld kunnen vormen - of hebben dat al gedaan - van de leeftijd tot waarop zij 

willen en kunnen doorwerken.

In 2014 was de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd van 55-plussers 64,1 jaar. In 2016 

bedraagt deze 64,4 jaar - even hoog als in 2015. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen 

aan de sterke toename van de pensioenleeftijd die we sinds 2006 hebben gezien. Deze 

steeg sinds de afschaffing in 2006 van fiscale faciliteiten om voor het 65ste levensjaar te 

stoppen met werken van 61,0 jaar in 2006 naar 64,4 jaar in 2015.

https://nl.wikipedia.org/wiki/COROP
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De stijging van de netto arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder ten 

opzichte van de totale netto arbeidsparticipatie van 15- tot 65-jarigen is ook in 2016 weer 

hoger dan in de voorgaande jaren. In de periode 2010-2014 steeg die participatie al van 

net  boven de 70% tot bijna 82%. In 2016 bedraagt deze net iets meer dan 88%. 

De  netto  arbeidsparticipatie heeft alleen betrekking op de feitelijk werkzame personen, 

in  tegenstelling tot de bruto arbeidsparticipatie, waarbij ook de werkzoekenden worden 

meegerekend.

Tegelijkertijd zien we ook in 2015 een verdere stijging van het instroompercentage van 

werknemers van 55 jaar en ouder in de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (AO) ten opzichte 

van het totale AO-instroompercentage van 15-64-jarigen.

Een laatste uitkomstmaat is het percentage in de WW-uitstroom met reden werkhervatting 

onder 55-64-jarigen ten opzichte van het percentage WW-uitstroom met reden werkhervatting 

onder 15-64-jarigen. Dit type WW-uitstroom is voor 55-plussers ook in 2015 weer verbeterd 

ten opzichte van eerdere jaren.

Concluderend tonen de DI-uitkomstmaten voor oudere werknemers een stabiel tot gunstig 

beeld, behalve voor de uitkomstmaat instroom in Arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Het aandeel oudere werknemers neemt hierin toe.

2.2.2 Factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid (determinanten)

Tabel 2.2 toont voor de periode 2010-2016 de trends in factoren die van invloed zijn op de 

uitkomstmaten. Tot deze factoren behoren werk- en bedrijfskenmerken, belastbaarheid en 

de actuele inzetbaarheid, hier gezamenlijk geschaard onder de noemer ‘determinanten’. 

Werknemers en werkgevers schatten de huidige inzetbaarheid ongeveer even groot in: in 

2016 voldoet 86% van de werknemers naar eigen zeggen aan de psychische en fysieke 

taakeisen. Werkgevers vinden gemiddeld 88% van hun personeel voldoende toegerust voor 

het werk wat betreft kwalificaties en ervaring. In de periode 2010 tot en met 2014 namen 

deze percentages toe, maar in 2016 lijkt aan die toename een einde te zijn gekomen.

In 2016 denkt bijna 60% van de werknemers gemakkelijk een andere baan te kunnen 

vinden. Dat is weliswaar gelijk aan het niveau in 2010, maar circa 6 procentpunten meer 

dan in 2012 en 2014. De economische crisis in de periode 2010-2014 en het herstel 

daarvan in de periode 2014-2016 spelen hierbij ongetwijfeld een grote rol.

TABEL 2.1
Ontwikkeling van actuele inzetbaarheid en determinanten van inzetbaarheid in 2010, 2012, 

2014 en 2016; de blokken verwijzen naar het model voor het monitoren van duurzame 

inzetbaarheid (zie hoofdstuk 1, figuur 1.1)

2010 2012 2014 2016
ANALYSE  
TREND: p

BLOK 2: ACTUELE INZETBAARHEID

Voldoen aan psychische en fysieke taakeisen (NEA) 87,1% 85,1% 85,4% 86,0% 

Gemakkelijk andere baan denken te vinden bij 
andere werkgever (NEA)

61,6% 54,1% 53,4% 60,0%

Aandeel van personeel voor werk toegerust wat 
betreft kwalificaties en ervaring (WEA)

86,1 89,8 90,0 88,2 

BLOK 3: PERSOONSKENMERKEN: BELASTBAARHEID

Goede algemene gezondheid (NEA) – – 82,1% 82,3%

Goede werk-privébalans (NEA) 90,3% 91,1% 90,8% 90,4%

BLOK 4: WERKKENMERKEN: BELASTING, RESOURCES

Geen zware fysieke belasting (NEA) 78,5% 79,6% 79,4% 79,4% 

Geen zware psychosociale belasting (NEA) 58,4% 60,4% 55,5% 55,8% 

Voldoende regelmogelijkheden en sociale steun (NEA) 54,6% 52,6% 51,8% 52,5% 

BLOK 5: OMGAAN MET VERANDERING

Scholing in afgelopen 2 jaar, betaald door werkgever, 
onder 30+’ers (NEA)

– 55,2% 55,2% 54,5%

Leermogelijkheden belangrijk vinden (NEA) 90,0% 91,4% 90,9% 90,7%

Tevreden over bereidheid personeel  
nieuwe dingen te leren (WEA)

70,5% 71,6% 73,2% 72,8% 

Externe mobiliteit: korter dan 5 jaar bij huidige 
werkgever (mobiliteit), onder werknemers van 30 jaar 
en ouder (NEA)

30,9% 28,4% 26,0% 27,5% 

Interne mobiliteit: functieverandering; demotie; 
promotie (NEA)

– 25,8% 25,4% 27,1% 

BLOK 6: VERANDERINGEN IN WERK

Bedrijf heeft innovaties in productie-/
dienstverleningsproces doorgevoerd (WEA)

53,3% 51,1% 53,1% 41,6% 

BLOK 7: BEDRIJFSBELEID

Doorwerken tot pensioen belangrijk vinden voor 
personeelsbezetting (WEA)

24,0% 26,8% 24,5% 26,3%

Maatregelen getroffen voor langer doorwerken 
personeel (WEA)

32,1% 36,6% 39,9% 43,0% 

minimaal één ontziemaatregel getroffen 32,9% 33,1% 29,1% 32,0% 

minimaal één stimuleringsmaatregel getroffen 15,5% 15,6% 15,2% 16,4%

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

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO).
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Er zijn over het algemeen geen grote verschillen in de determinanten van duurzame inzet-

baarheid tussen 2010 en 2016. Opvallend is wel dat tussen 2014 en 2016 het percentage 

bedrijven dat innovaties in de productie- of het dienstverleningsproces doorvoert, de laatste 

jaren afgenomen. Waar in de periode 2012-2014 53% van de bedrijven dergelijke proces-

innovaties heeft doorgevoerd, was dat in de periode 2014-2016 gedaald naar 42%.

Zowel in 2010 als 2016 geeft ongeveer een op de vier werkgevers aan dat het voor de 

personele bezetting in het bedrijf belangrijk is dat werknemers tot hun pensioen doorwerken. 

Wel nemen steeds meer bedrijven ook maatregelen om langer doorwerken te faciliteren. 

Nam in 2010 32% van de bedrijven dergelijke maatregelen, in 2016 is dat gestegen tot 43%. 

Ook het aandeel werknemers dat in bedrijven werkt waar maatregelen worden getroffen blijft 

daardoor stijgen: van 45% in 2010 tot 55% in 2016. In hoofdstuk 9 van deze bundel gaan 

Niks, Boersma en Sanders dieper in op maatregelen die werkgevers treffen voor langer 

doorwerken.

2.3 PROFIELEN DUURZAME INZETBAARHEID:  
RISICOGROEPEN, BEDRIJFSTAKKEN, REGIO’S EN LANDEN

De resultaten van de Monitor Duurzame Inzetbaarheid laten zich eenvoudig grafisch 

weergeven in risicoprofielen. Deze risicoprofielen laten zien in hoeverre groepen werknemers, 

bedrijfstakken, regio’s of landen van elkaar verschillen op indicatoren voor duurzame inzet-

baarheid. Voor de figuren geldt dat een scorebalk die uitslaat naar links van de 0-lijn 

aangeeft dat de score ongunstiger is dan die van de rest van de populatie. Een scorebalk 

naar rechts betekent dat de score juist gunstiger is. Een lichtgekleurde scorebalk wijst op 

een statistisch significant verschil (p< 0,05). Een donkergekleurde balk wijst op een verschil 

dat significant én van betekenis is (op basis van relevantiecriterium Cohen’s d ≥ 0,20; 

Cohen, 1988). Het bovenste gedeelte van de profielen geeft steeds weer wat werknemers 

rapporteren en inschatten (gegevens gebaseerd op de NEA). Het onderste deel geeft 

steeds de opvattingen en bedrijfspraktijken van werkgevers weer (gebaseerd op de WEA). 

Ook bespreken we de trends van 2010 tot en met 2016.

Deze paragraaf toont allereerst de risicoprofielen van vier ‘risicogroepen’: oudere werk-

nemers (§ 2.3.1), laag opgeleide werknemers (§ 2.3.2), flexkrachten (§ 2.3.3) en 

werknemers met een ziekte of aandoening die het uitvoeren van werk belemmert (§ 2.3.4). 

Daarna tonen we een selectie van risicoprofielen naar sector en regio, namelijk van de 

relatief ongunstig scorende gezondheids- en welzijnszorgsector (§ 2.4.2), en het relatief 

ongunstig scorende COROP-gebied Zuid-Limburg (§ 2.4.3). De lezer die geïnteresseerd is in 

andere dan de hier geselecteerde regio- en bedrijfstakprofielen van duurzame inzetbaarheid, 

verwijzen we naar de profielen op de website: www.monitorarbeid.tno.nl/di-monitor. We 

sluiten af met het risicoprofiel voor Nederland ten opzichte van de overige lidstaten van de 

EU-28 (§ 2.5).

2.3.1 Oudere werknemers

Figuur 2.1 laat in een profiel zien in hoeverre de duurzame inzetbaarheid van werknemers 

van 45 tot en met 54 jaar en werknemers van 55 jaar en ouder afwijkt van die van 

werknemers jonger dan 45 jaar (zie ook bijlage 1). Ook maken we een vergelijking tussen 

bedrijven met 20% of meer 55-plussers in dienst en bedrijven met minder dan 20% 

werknemers uit deze leeftijdsgroep. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreider in op verschillen tussen 

jongere en oudere werknemers.

In het risicoprofiel in figuur 2.1 en uit de trendanalyses valt het volgende op:

›  werknemers van 55 jaar en ouder geven aan langer te willen en ook te kunnen doorwerken 

dan werknemers tot 45 jaar2 en werknemers van 45 tot en met 54 jaar. De gemiddelde 

leeftijd tot welke de groep 55-64-jarigen wil blijven doorwerken, blijft bovendien ook in de 

periode 2014-2016 toenemen. Dat is volgens trendanalyses in andere leeftijdsgroepen 

sinds 2014 niet het geval;

›  de oudere groep heeft minder vertrouwen in de eigen actuele inzetbaarheid (gemakkelijk 

andere baan denken te vinden) dan de jongere groep. Ook over het kunnen voldoen aan 

de fysieke en psychische eisen die het werk stelt, denken 55-plussers aanmerkelijk 

minder positief dan hun jongere collega’s. Terwijl werknemers in het algemeen in 2016 

het vertrouwen in hun actuele arbeidsmarktpositie weer hervonden lijken te hebben, geldt 

dat nauwelijks voor werknemers van 55 jaar en ouder;

›  werknemers van 55 jaar en ouder hebben een minder goede gezondheid dan hun 

werknemers onder de 45 jaar;

›  werknemers van 45 jaar en ouder en vooral werknemers van 55 jaar en ouder vinden 

leermogelijkheden in het werk minder belangrijk en doen ook minder aan scholing dan 

hun jongere collega’s;

›  zowel de externe als interne mobiliteit is aanmerkelijk lager bij werknemers van 45 jaar 

en ouder en vooral bij werknemers van 55 jaar en ouder;

›  bedrijven met meer dan 20% 55-plussers in dienst hebben in de periode 2014-2016 

minder innovaties in het productieproces doorgevoerd dan bedrijven met een lager 

percentage 55-plussers in dienst;

›  relatief veel werkgevers met veel oudere werknemers in dienst vinden het voor hun 

personeelsvoorziening belangrijk dat werknemers doorwerken tot hun pensioen;

›  werkgevers met relatief veel (20% of meer) 55-plussers in dienst verschillen niet van 

andere werkgevers in het treffen van maatregelen treffen gericht op langer doorwerken. 

Voor beide groepen werkgevers geldt dat het percentage dat maatregelen neemt ook even 

geleidelijk toeneemt, van respectievelijk 32% en 34% in 2010 naar 43% en 45% in 2016.

Hoofdstuk 5 van deze bundel gaat verder in op verschillen in duurzame inzetbaarheid tussen 

leeftijdsgroepen.

2  In alle analyses heeft de effectvariabele kunnen en willen doorwerken betrekking op de werknemers van 45 jaar en 
ouder, behalve in dit onderdeel waarbij 45-plussers vergeleken worden met 45-minners.
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FIGUUR 2.1 
DI-profiel van 45-54-jarigen en 55-plussers in 2016 in vergelijking met de werknemers jonger 

dan 45 jaar; verschil uitgedrukt in procentpunten. Het onderste deel van de figuur betreft 

gegevens van werkgevers van bedrijven met 20% of meer 55-plussers in dienst vergeleken 

met de overige bedrijven.

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO)

2.3.2 Laag opgeleiden

Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) laat zien 

dat laag opgeleiden (vmbo of lager) - waarschijnlijk om financiële redenen - gemiddeld 

genomen langer doorwerken dan hoger opgeleiden, en dat het verschil in de gemiddelde 

feitelijke pensioenleeftijden tot 2015 alleen maar groter is geworden (Montizaan, 2017; 

De  Volkskrant, 22 juni 2017). Onze analyses op de CBS Statline-data, waarin we ook 

gegevens uit 2016 meenemen, bevestigen dat deze pensioenleeftijden van laag en hoog 

opgeleiden tussen 2011 en 2015 inderdaad uiteen zijn gaan lopen. In 2016 is dat echter 

niet meer het geval. De gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd van hoger opgeleiden is dan 

licht toegenomen, terwijl die van laag opgeleiden juist is afgenomen (figuur 2.2).

Middelbaar opleidingsniveauLager opleidingsniveau

2000 2002 2004 2006 2008 2010 20142012 2016

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

64,0

64,5

65,0

Hoger opleidingsniveau

FIGUUR 2.2 
De gemiddelde pensioenleeftijden van werknemers van 55 jaar en ouder met arbeid als 

laatste inkomensbron naar opleidingsniveau.

BRON: Statline (CBS)

Een belangrijke reden die de ‘knik’ in 2006 in de lijnen in figuur 2.2 verklaart, is dat - zoals 

hierboven al genoemd - in 2006 de fiscale faciliteiten om te stoppen met werken vóór het 

65ste levensjaar zijn afgeschaft. Voorts is in 2012 besloten om de AOW-leeftijd (vanaf 

2013) stapsgewijs te verhogen tot 67 jaar.

Figuur 2.3 toont het duurzame inzetbaarheidsprofiel van laag opgeleide werknemers, verge-

leken met de overige (middelbaar en hoog opgeleide) groepen werknemers (zie ook bijlage 1). 

Bij de indicatoren afkomstig uit de WEA is een vergelijking gemaakt tussen bedrijven met 50% 

of meer laag opgeleiden in dienst en bedrijven met minder dan 50% laag opgeleiden in dienst.
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FIGUUR 2.3 
DI-profiel van laag opgeleide werknemers in 2016 vergeleken met middelbaar en hoog 

opgeleiden; verschil uitgedrukt in procentpunten. WEA-gegevens in de onderste grafiek 

vergelijken bedrijven met 50% of meer laag opgeleiden in dienst met de overige bedrijven.

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO)

Uit het duurzame inzetbaarheidsprofiel en de trends komt het volgende naar voren:

›  laag en hoger opgeleide werknemers verschillen in 2016 niet in de gemiddelde leeftijd tot 

waarop zij willen doorwerken. Uit trendanalyse blijkt wel dat sinds 2012 die leeftijd 

sterker is gestegen onder laag opgeleide werknemers dan onder hoger opgeleide 

werknemers;

›  laag opgeleiden denken minder vaak gemakkelijk een andere baan te kunnen vinden dan 

hoger opgeleiden;

›  laag opgeleiden scoren relatief ongunstig op fysieke arbeidsbelasting, regelmogelijk-

heden en steun op het werk, maar relatief gunstig op psychosociale arbeidsbelasting;

›  laag opgeleiden vinden leermogelijkheden minder belangrijk en volgen ook minder vaak 

scholing dan middelbaar en hoog opgeleiden;

›  werkgevers met 50% of meer laag opgeleiden in dienst achten de kwalificaties en erva-

ring van hun personeel minder vaak voldoende toegerust voor het werk dan werkgevers 

met minder dan 50% laag opgeleiden in dienst;

›  werkgevers met 50% of meer laag opgeleiden in dienst voeren relatief weinig innovatie 

(veranderingen) door in de productie of dienstverlening.

In hoofdstuk 4 van deze bundel gaan Boermans, Kraan en Sanders dieper in op de 

verschillen in duurzame inzetbaarheid tussen de laag, middelbaar en hoog opgeleide 

werknemers (zie ook Boermans et al., 2017).

2.3.3 Flexibele contracten

Contractflexibiliteit kan zowel negatieve als positieve consequenties hebben voor duurzame 

inzetbaarheid. Figuur 2.4 toont het duurzame inzetbaarheidsprofiel voor werknemers met 

een flexibel contract (i.e. een tijdelijk dienstverband, een uitzendcontract, een oproep contract 

of een invalcontract) ten opzichte van werknemers met een vast contract (zie ook bijlage 1). 

Hoofdstuk 6 van deze bundel gaat nader in op flexibiliteit en duurzame inzet baarheid.

Uit het DI-profiel valt het volgende op:

›  werknemers (van 45 jaar en ouder) met een flexibel contract willen gemiddeld tot op 

hogere leeftijd doorwerken (64,7 jaar) dan werknemers (van 45 jaar en ouder) met een 

vast contract (64,3) en ze denken dat ook te kunnen (64,8 tegen 64,4). Trends laten wel 

zien dat deze verschillen tussen ‘flex’ en ‘vast’ langzaam kleiner worden. Was dat verschil 

in 2010 0,7 jaar, in 2016 is dat 0,4 jaar;

›  hoewel flexwerkers leermogelijkheden ongeveer even belangrijk vinden als werknemers 

met een vast contract, namen zij in de periode 2014-2016 (aanzienlijk) minder deel aan 

scholing dan werknemers met een vast contract. Verschillen tussen flex en vast zijn ook 

in dit opzicht in de periode 2010-2016 nauwelijks veranderd;

›  flexwerkers hebben minder te maken met psychosociale arbeidsbelasting dan werk-

nemers met een vast dienstverband;

›  flexwerkers kenmerken zich, uiteraard, door een hoge externe mobiliteit op de arbeidsmarkt;

›  in bedrijven met een flexibele schil groter dan 33% ligt het aandeel van het personeel dat 

voldoende is toegerust voor het werk lager dan in bedrijven met een kleinere flexibele 

schil. Onder ‘flexibele bedrijven’ is er daarbij wel sprake van een afname van het 

percentage werknemers waarvan de kwalificaties volgens de werkgevers niet voldoen. 

Onder bedrijven met een minder flexibel personeelsbestand is daarvan geen sprake;

›  bedrijven met een flexibele schil groter dan 33% vinden langer doorwerken minder 

belangrijk dan bedrijven met een kleinere flexibele schil.

In hoofdstuk 6 van deze bundel gaan Verbiest, Van der Torre, Van de Ven en Goudswaard 

dieper in op de mogelijkheden van groepen flexwerkers.
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FIGUUR 2.4 
DI-profiel van werknemers met een flexibel dienstverband in 2016 vergeleken met 

werknemers met een vast dienstverband; verschil uitgedrukt in procentpunten. WEA-

gegevens in de onderste grafiek vergelijken bedrijven met 30% of meer flexkrachten met 

bedrijven die minder flexkrachten in dienst hebben. 

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO)

2.3.4 Werknemers met gezondheidsbeperkingen

Figuur 2.5 toont het profiel van werknemers met gezondheidsproblemen die de functie-uitoe-

fening ernstig belemmeren, vergeleken met dat van werknemers zonder of met niet tot licht 

belemmerende gezondheidsproblemen (zie ook bijlage 1). De meest recent beschikbare 

NEA-gegevens over werknemers met al dan niet belemmerende gezondheidsproblemen zijn 

die uit 2015. De definitie van de doelgroep in de werkgeversenquête WEA is afwijkend van 

die in de werknemersenquête NEA. In de WEA gaat het om het in dienst hebben van 

werknemer(s) die psychisch kwetsbaar zijn of een lichamelijke beperking hebben. We 

vergelijken hier bedrijven die één of meer werknemers uit deze kwetsbare groepen in dienst 

hebben met bedrijven waarbij dat niet het geval is.
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FIGUUR 2.5 
DI-profiel van werknemers met een gezondheidsprobleem dat de functie-uitvoering ernstig 

belemmert in 2015 vergeleken met werknemers zonder (of een niet tot licht belemmerend) 

gezondheidsprobleem; verschil uitgedrukt in procentpunten. WEA-gegevens in de onderste 

grafiek vergelijken bedrijven met één of meer werknemers met een fysieke en/of psychische 

kwetsbaarheid met bedrijven zonder zulke werknemers in dienst in 2016.

BRONNEN: NEA 2015 (TNO/CBS), WEA 2016 (TNO)

Uit het DI-profiel en trendanalyse valt het volgende valt op:

›  werknemers met een gezondheidsprobleem dat het werken sterk belemmert, scoren op 

nagenoeg alle indicatoren ongunstiger dan werknemers zonder dergelijke problemen. De 

verschillen zijn op elf van de dertien indicatoren betekenisvol;

›  het verschil op ‘willen doorwerken’ is wat minder uitgesproken;

›  trendanalyse toont dat de mate waarin sprake is van ‘voldoende regelmogelijkheden en 

sociale steun’ tussen 2012 en 2015 gelijk bleef onder werknemers zonder of met een 

niet tot licht belemmerend gezondheidsprobleem, maar toenam voor werknemers met 

een gezondheidsprobleem dat de uitvoering van het werk sterk belemmert. Het aandeel 

werknemers dat ‘leermogelijkheden belangrijk vindt’ nam binnen deze groep af, terwijl dit 

binnen de vergelijkingsgroep ongeveer gelijk bleef;
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›  bedrijven met één of meer werknemers uit kwetsbare groepen in dienst noemen een lager 

percentage personeel dat voldoende is toegerust voor hun werk;

›  er zijn relatief weinig bedrijven met deze werknemers in dienst die tevreden zijn over de 

leerbereidheid van het personeel;

›  relatief veel bedrijven met werknemers uit kwetsbare groepen geven aan innovaties in de 

productie of dienstverlening te hebben doorgevoerd;

›  bedrijven met werknemers uit kwetsbare groepen hebben vaker maatregelen getroffen 

om langer doorwerken mogelijk te maken dan bedrijven zonder deze werknemers in 

dienst.

Hoofdstuk 3 van deze bundel gaat dieper in op duurzame inzetbaarheid in relatie tot 

gezondheid.

2.4 DUURZAME INZETBAARHEID OP SECTOR- EN REGIONAAL NIVEAU

In deze paragraaf gaan we in op verschillen tussen bedrijfstakken en regio’s op het gebied 

van duurzame inzetbaarheid. We starten met een overzicht van de feitelijke pensioen-

leeftijden over de tijd, uitgesplitst naar sectoren (§ 2.4.1). Daarna belichten we de duurzame 

inzetbaarheidsprofielen van 2016 en de trend van 2000 tot 2016 voor de sector 

gezondheids- en welzijnszorg (§ 2.4.2) en de regio Zuid-Limburg (§ 2.4.3). We hebben voor 

deze sector en deze regio gekozen, omdat deze profielen zich anno 2016 kenmerken door 

relatief ongunstige scores op duurzame inzetbaarheid. De 2016-profielen en trends van álle 

sectoren en regio’s zijn te vinden op de website: www.monitorarbeid.tno.nl/di-monitor

2.4.1 Ontwikkeling feitelijke pensioenleeftijd in sectoren

Figuur 2.6 toont dat tussen 2000 en 2016 de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd in alle 

sectoren van de economie flink is toegenomen. Met gemiddeld 66,9 jaar heeft de primaire 

sector (de landbouw- en visserijsector) verreweg de hoogste gemiddelde pensioenleeftijd. 

De tertiaire sector (commerciële dienstverlening) heeft de op één na hoogste gemiddelde 

pensioenleeftijd. In het bijzonder betreft het de zakelijke dienstverlening en de vervoer-, 

opslag- en communicatiesector, waarvoor de gemiddelde pensioenleeftijd 65,2 jaar is. De 

sector vervoer, opslag en communicatie was in 2002 overigens nog de sector met de op één 

na laagste gemiddelde pensioenleeftijd. Vooral na 2006 is de gemiddelde pensioenleeftijd 

ook in deze sector echter sterk gestegen (van 60,0 jaar in 2006 naar 65,2 in 2016). In de 

secundaire sector (nijverheid en energievoorziening) is de gemiddelde pensioenleeftijd 

relatief laag, zij het dat de energie- en waterleidingbedrijven hier een grote inhaalslag hebben 

gemaakt (van 58,0 jaar in 2006 naar 63,9 in 2016). De quartaire sector (niet commerciële 

dienstverlening) kenmerkt zich door de laagste gemiddelde pensioenleeftijd. In 2016 geldt 

dit vooral voor het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 20142012 2016

60,0

61,5

63,0

64,5

66,0

67,5

A-Q Totaal economische activiteiten A,B Landbouw en visserij

G-K Commerciële dienstverlening C-F Nijverheid en energievoorziening

L-Q Niet commerciële dienstverlening

FIGUUR 2.6 
Ontwikkeling feitelijke pensioenleeftijd werknemers van 55 jaar en ouder, totaal en naar 

sectoren.

BRON: Statline (CBS)

2.4.2 DI-profiel gezondheids- en welzijnszorgsector

Het DI-profiel gezondheids- en welzijnszorgsector kenmerkt zich door relatief ongunstige 

scores op duurzame inzetbaarheid (zie ook Houtman et al., 2017). Uit het DI-profiel 

(figuur 2.7) en trendanalyses valt het volgende op:

›  zowel de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd als de gemiddelde leeftijd tot welke werk-

nemers zich in staat achten te kunnen doorwerken zijn relatief laag, namelijk respectieve-

lijk 63,3 jaar en 63,9 jaar. Voor ‘willen doorwerken’ is de gemiddelde leeftijd 64,3 jaar. Dit 

is gelijk aan het gemiddelde van Nederland;

›  hoewel er tussen 2010 en 2014 een relatief sterke afname plaatsvond van het percen-

tage werknemers dat dacht gemakkelijk een andere baan te kunnen vinden, nam dit 

percentage van 2014 op 2016 weer sterk toe;

›  werknemers in deze sector beoordelen de psychosociale en fysieke arbeidsbelasting als 

relatief ongunstig. Ook zien we een ongunstige trend voor psychosociale arbeidsbelas-

ting: het percentage werknemers dat géén psychosociale belasting ervaart, neemt sinds 

2012 af. Op fysieke arbeidsbelasting zien we echter een gunstige trend: het aandeel 

werknemers dat géén zware fysieke belasting ervaart, neemt langzaam toe;
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›  relatief veel werknemers geven aan in de afgelopen twee jaar scholing te hebben gevolgd 

en leermogelijkheden ook belangrijk te vinden;

›  werkgevers in de gezondheids- en welzijnszorg zijn relatief positief over de mate waarin 

het personeel voldoende is toegerust voor het werk. Daarentegen nam de tevredenheid 

van werkgevers over de mate waarin het personeel bereid is nieuwe dingen te leren in de 

periode 2014-2016 af, terwijl op dit aspect de algemene trend stabiel is.
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FIGUUR 2.7 
DI-sectorprofiel gezondheids- en welzijnszorg vergeleken met de overige sectoren in 2016; 

verschil uitgedrukt in procentpunten. 

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO)

2.4.3 COROP-gebied Zuid-Limburg

Vervolgens hebben we ingezoomd op het niveau van regio’s in Nederland. We hebben van de 

(veertig) COROP-gebieden3 het DI-profiel en de trends hierin vastgesteld. Hierbij moesten we 

een aantal regio’s (‘gebieden’) samenvoegen, opdat we de DI-profielen op voldoende 

waarnemingen per regio konden baseren (i.e. minimaal vijftig respondenten). Dit resulteerde 

in 33 regioprofielen. We presenteren hier als voorbeeld het profiel van de regio Zuid-Limburg, 

omdat verhoudingsgewijs een aantal uitkomstmaten en determinanten in dit profiel in 

ongunstige zin opvallen. Uit het profiel (figuur 2.8) en trendanalyses valt het volgende op:

›  de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers uit deze regio zich in staat achten door te 

werken, is met 64,1 jaar de op één na laagste van de 33 onderzochte regio’s (het lande-

lijk gemiddelde bedraagt 64,8 jaar);

›  dit contrasteert met de bevinding dat verhoudingsgewijs veel werkgevers in deze regio 

het belangrijk vinden dat het personeel doorwerkt tot de pensioengerechtigde leeftijd. In 

2016 is dit 43% van de werkgevers (in 2014 was dit nog een kwart), versus een kwart van 

de werkgevers op landelijk niveau (ook in 2014 was dit een kwart). Alleen de regio Noord-

Limburg scoort in 2016 (iets) hoger op deze indicator;

›  de score op de indicator ‘gemakkelijk andere baan denken te vinden’ is ook iets lager dan 

in de meeste andere regio’s;

›  het percentage werknemers uit deze regio met relatief hoge psychosociale belasting is 

het op twee na hoogste van de onderzochte regio’s;

›  relatief veel werknemers blijven vijf jaar of langer in dienst bij de huidige werkgever. Met 

andere woorden, zij zijn relatief weinig mobiel op de externe arbeidsmarkt. Alleen de regio 

Zuidwest-Gelderland toont een lagere externe arbeidsmarktmobiliteit;

›  van veranderingen in de aard van het werk lijkt in 2016 beperkt sprake in Zuid-Limburg: in 

een kwart van de vestigingen heeft innovatie van het productieproces/de dienstverlening 

plaatsgevonden, terwijl dit landelijk het geval was in 42% van de vestigingen. Opvallend is 

de zeer sterke daling op deze indicator: van 62% ‘innoverende’ vestigingen in 2014 naar 

circa een kwart van zulke vestigingen in 2016, oftewel ruim een halvering. Landelijk was 

de daling beperkter, namelijk van 53% in 2014 naar 42% in 2016.

3   Voor een overzicht van de COROP-regio’s en de gemeenten die tot zo’n regio behoren, zie bijvoorbeeld: https://www.
regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/corop_subregio_s

https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/corop_subregio_s
https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/corop_subregio_s
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FIGUUR 2.8 
DI-profiel regio Zuid-Limburg vergeleken met de overige COROP-gebieden in 2016; verschil 

uitgedrukt in procentpunten. 

BRONNEN: NEA (TNO/CBS), WEA (TNO)

2.4.4. Duurzame inzetbaarheid in Europees perspectief

Deze paragraaf beschrijft het duurzame inzetbaarheidsprofiel van Nederland in Europees 

perspectief.4 Hiervoor maken we gebruik van de surveydata van de European Working Condi-

tions Survey (EWCS: zie appendix) uit 2015. Figuur 2.9 toont in hoeverre Nederland afwijkt 

van de overige 27 EU-lidstaten op de indicatoren voor duurzame inzetbaarheid uit de EWCS 

(zie ook bijlage 2 van dit hoofdstuk).

4   De operationalisatie van de indicatoren van de EWCS en de NEA komen door het verschil in vragenlijsten niet een-op-
een overeen, maar wel op hoofdlijnen. Voor een aantal indicatoren bestaat geen informatie in de EWCS. Dit betreft 
vooral de indicatoren zoals gemeten onder werkgevers (WEA).

Uit figuur 2.9 en bijlage 2 valt het volgende op:

›  Nederland scoort op vrijwel alle indicatoren voor duurzame inzetbaarheid gunstiger dan 

de overige 27 EU-lidstaten. Uitzonderingen zijn de indicatoren ‘externe mobiliteit’ en 

‘vaardig heden toegerust voor takenpakket’. Op beide indicatoren is er geen verschil 

tussen Nederland en de overige EU-lidstaten;

›  Nederland scoort met name gunstiger op ‘willen doorwerken’, en ‘in staat zijn door te 

werken’. Ook op ‘Scholing gevolgd in afgelopen jaar’ is het verschil niet alleen statistisch 

significant maar relatief groot (Cohen’s d > 0,20).
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In staat doorwerken tot [leeftijd in maanden] (45+'ers)

Gemakkelijk andere baan denken te vinden

'Vaardigheden toegerust voor takenpakket

Goede algemene gezondheid hebben

Goede werkprivébalans

Geen zware fysieke belasting

Geen zware psychosociale belasting

Voldoende regelmogelijkheden én sociale steun

Scholing gevolgd in afgelopen jaar (30+'ers)

Externe mobiliteit (<5 jr. bij werkgever) (30+'ers)
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FIGUUR 2.9 
DI-profiel van Nederland vergeleken met de overige 27 EU-lidstaten. 

BRON: EWCS 2015 (Eurofound)

Als we de indicatorscores van de 28 EU-lidstaten vervolgens onderling met elkaar verge-

lijken, dan zien we de volgende resultaten (tabel 2.3):

›  Nederland komt op zes van de twaalf indicatoren voor in de top-drie van meest gunstig 

scorende landen, namelijk op ‘willen doorwerken’, ‘in staat zijn door te werken’, ‘werk-

privébalans’, ‘fysieke belasting’, ‘psychosociale belasting’ en ‘gevolgde scholing’. Dat is 

overeenkomstig het beeld van 2010 (Kraan et al., 2014);

›  als we een gemiddelde ranking berekenen over alle twaalf indicatoren, dan bezet Neder-

land de zevende plaats. Dit komt vooral door relatief lage scores op de indicatoren 

‘externe mobiliteit’ (plaats 20), ‘de mate waarin werknemers qua vaardigheden voldoende 

zijn toegerust voor hun takenpakket’ (plaats 15), en ‘de mate waarin werknemers 

voldoende regelmogelijkheden en sociale steun ervaren’ (plaats 11);
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›  de Scandinavische landen Zweden en Denemarken voeren op veel indicatoren in gunstige 

zin de lijst aan.

Houtman et al. (2017) zijn in een recent artikel nog uitgebreider ingegaan op verschillen in 

arbeidsomstandigheden en trends in Nederland en Europa. Daaruit bleek wel dat Nederland 

relatief ongunstig scoort op indicatoren voor agressie en geweld op het werk.

TABEL 2.3
Top-drie EU-landen per DI-indicator en de ranking van Nederland

DI-INDICATOR RANKING 1 RANKING 2 RANKING 3 RANKING NL

Willen doorwerken  
[tot leeftijd] (45-67-jarigen)

Denemarken
(64,2)

Zweden
(64,1)

Nederland
(63,8)

3
(63,8)

In staat doorwerken  
[tot leeftijd] (45-67-jarigen)

Zweden
(67,3)

Nederland  
(66,6)

Denemarken
(66,3)

2
(66,6)

Gemakkelijk andere baan denken  
te vinden [% (sterk) mee eens]

Denemarken; 
Zweden
(66%)

Malta;  
Verenigd Koninkrijk
(48%)

6
(43%)

Vaardigheden toegerust voor taken 
[% goede aansluiting/meer eisend 
takenpakket aankunnen]

Bulgarije
(95%)

Griekenland 
(94%)

Cyprus; Polen  
(93%)

15
(86%)

Algemene gezondheid  
[% (zeer) goed]

Griekenland
(94%)

Cyprus
(93%)

Ierland
(91%)

8
(83%)

Werk-privébalans  
[% (heel) goed]

Roemenië
(92%)

Nederland
(88%)

België; Oostenrijk
(87%)

2
(88%)

Fysieke belasting  
[% geen zware belasting]

Bulgarije
(74%)

Nederland  
(72%)

Italië; Cyprus; 
Portugal
(70%)

2
(72%)

Psychosociale belasting  
[% geen zware belasting]

Letland
(60%)

Bulgarije
(58%)

Nederland
(56%)

3
(56%)

Regelmogelijkheden én  
sociale steun [% voldoende]

Malta
(75%)

Denemarken
(63%)

Finland
(61%)

11
(46%)

Scholing gevolgd afgelopen jaar 
(30+’ers) [% ja]

Finland
(59%)

Nederland  
(56%)

Tsjechië; Ierland
(55%)

2
(56%)

Externe mobiliteit (30+’ers)  
[% < 5 jaar bij werkgever]

Zweden
(32%)

Letland
(31%)

Denemarken; Est-
land; Grieken land; 
Polen; Roemenië
(29%)

20
(21%)

Veranderingen in werk afgelopen jaar  
[% sterk/een beetje toegenomen taken 
en verantwoordelijkheden]

Denemarken; 
Zweden
(50%)

Roemenië
(48%)

7
(42%)

BRON: EWCS 2015 (Eurofound).

2.5 CONCLUSIES

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de stand van zaken op duurzame inzetbaarheid in 

Nederland. We kijken daarbij naar zowel uitkomsten als determinanten van duurzame 

inzetbaarheid, om zo de belangrijkste resultaten van het landelijke DI-beleid te kunnen 

volgen. We vergelijken vervolgens jongere met oudere werknemers, laag met hoger opgeleide 

werknemers, flexwerkers met werknemers met een vast dienstverband, en werknemers die 

door gezondheidsproblemen ernstig belemmerd worden in het werk met werknemers voor 

wie dat niet het geval is. We kijken ten slotte naar verschillen tussen sectoren en regio’s en 

we vergelijken Nederland met de andere 27 lidstaten van de Europese Unie.

Trend langer doorwerken stabiliseert

De resultaten laten zien dat aanmerkelijk langer wordt doorgewerkt in Nederland sinds in 

2006 de fiscale faciliteiten om te stoppen met werken vóór het 65ste levensjaar zijn 

afgeschaft. Een gemiddelde Nederlandse werknemer werkt anno 2016 door tot de leeftijd 

van 64,4 jaar. Zowel de feitelijke pensioenleeftijd (64,4 jaar), als de leeftijd tot waarop werk-

nemers willen doorwerken (64,3), als de leeftijd tot waarop werknemers denken te kunnen 

doorwerken (64,5), zijn van 2015 op 2016 niet meer verder gestegen, voor het eerst sinds 

2006. Het langer doorwerken van oudere werknemers gaat wel gepaard met een toename 

van de instroom van ouderen in AO-uitkeringen. Werkgevers treffen in 2016 vaker dan in 

voorgaande jaren zelf ook maatregelen die erop gericht zijn langer doorwerken mogelijk te 

maken voor hun personeel.

Duidelijke verschillen tussen jongere en oudere laag en hoger opgeleide werknemers

Werknemers jonger dan 45 jaar hebben in sterkere mate vertrouwen in de eigen arbeids-

marktkans dan oudere werknemers. Hetzelfde geldt voor middelbaar en hoog opgeleide 

werknemers ten opzichte van laag opgeleide werknemers. Oudere en laag opgeleide werkne-

mers scoren behalve op vertrouwen in de arbeidsmarktkansen ook slechter op scholings-

deelname, mobiliteit en gezondheid. Daarnaast ligt de gemiddelde pensioenleeftijd onder 

laag opgeleiden hoger dan onder hoger opgeleiden. Mogelijk is dit te verklaren door 

verschillen in de financiële positie van deze groepen. Wel zien we in 2016 voor het eerst 

sinds 2011 de gemiddelde pensioenleeftijd onder laag opgeleiden afnemen, terwijl deze 

onder hoger opgeleiden nog steeds licht toeneemt. Daarmee komt voorlopig een einde aan 

de trend dat het verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd tussen laag en hoger opgeleiden 

groter wordt. Laag opgeleiden willen ook vaak wel langer doorwerken, maar verwachten dat 

relatief vaak niet te kunnen. Ook zien we dat zij relatief beperkte steun en regelmogelijk-

heden rapporteren en een relatief hoge fysieke belasting.

Bedrijven met grote flexibele schil laten kansen liggen om mismatch te beperken

Uit het profiel voor flexwerkers concluderen we dat flexwerkers iets langer willen en kunnen 

doorwerken dan werknemers met een vast contract, maar dat de verschillen kleiner worden. 

Daarnaast zien we enerzijds dat flexwerkers leren net zo belangrijk vinden als werknemers 

met een vast contract, maar dat hun scholingsdeelname ver achterblijft. Anderzijds rappor-

teren bedrijven met veel flexibele krachten een relatief grote ‘skills mismatch’.
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Werknemers die door hun gezondheid sterk belemmerd zijn in hun werkuitvoering,  

scoren op nagenoeg alle DI-indicatoren ongunstig

Het DI-profiel van werknemers met een gezondheidsprobleem dat hun werkuitvoering sterk 

belemmert, scoort op elf van de dertien indicatoren in ongunstige richting. Het valt in deze 

groep ook op dat het percentage dat leermogelijkheden belangrijk vindt, is afgenomen in de 

afgelopen jaren. Dat zien we ook terug in de oordelen van werkgevers met relatief veel werk-

nemers uit deze kwetsbare groep in dienst: ze geven gemiddeld een lager percentage op voor 

het aandeel van het personeel dat voldoende is toegerust voor het werk. Ook zijn ze relatief 

ontevreden over de leerbereidheid van het personeel. De werkomgeving is daaren tegen wel 

veranderlijk, met relatief veel innovaties in de productie/dienstverlening. Dat maakt juist 

up-to-date kennis en vaardigheden noodzakelijk, evenals leerbereidheid van personeel.

Inhaalslag energie- en waterleidingbedrijven en transportsector, maar agrariërs nog steeds 

het langst actief

De vergelijking tussen bedrijfstakken leert allereerst dat in de landbouwsector het langst 

wordt doorgewerkt. Dat is van oudsher al zo. In de bedrijfstak vervoer, opslag en 

communicatie is de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd het sterkst gestegen. Sinds 2006 

nam die toe met maar liefst vijf jaar. Ook onder de energie- en waterleidingbedrijven zien we 

een dergelijke toename van de inzetbaarheid.

Zwaar werk en relatief vroeg stoppen kenmerkend voor de zorgsector

De gezondheids- en welzijnszorgsector scoort laag op de feitelijke pensioenleeftijd en de 

gemiddelde leeftijd tot welke werknemers zich in staat achten door te werken. De werk-

nemers rapporteren ook een relatief hoge fysieke en psychosociale belasting. Dit biedt een 

mogelijk aanknopingspunt voor verduurzaming van de inzetbaarheid in deze sector. Verhou-

dingsgewijs volgen wel veel werknemers in deze sector scholing en het vertrouwen in de 

eigen inzetbaarheid neemt geleidelijk toe. Het is de vraag of deze ontwikkelingen zich ook 

zullen vertalen in langer doorwerken en verduurzaming van de inzetbaarheid in de sector zelf 

of daarbuiten.

Regionale verschillen klein: Zuid-Limburg kan beter; bewustwording is er, nu de maatregelen

De regionale DI-verschillen zijn in het algemeen klein. Zuid-Limburg valt op in ongunstige zin.

Van een duurzame inzetbaarheidscultuur lijkt in Zuid-Limburg relatief beperkt sprake. Hoewel 

werkgevers hier relatief veel belang hechten aan langer doorwerken van hun personeel, treffen 

ze niet bovengemiddeld maatregelen om dat mogelijk te maken. Werknemers kunnen naar 

eigen zeggen niet zo lang doorwerken als in de meeste andere regio’s. De aard van het werk 

lijkt weinig te veranderen: van innovaties is in 2016 relatief beperkt sprake. Samenvattend 

valt nog op dat er grotere contrasten zijn tussen risicogroepen dan tussen regio’s of sectoren.

Nederland scoort internationaal goed op duurzame inzetbaarheid

De laatste vergelijking die we in dit hoofdstuk maken is die tussen Nederland en de overige 

27 EU-lidstaten. We concluderen allereerst dat Nederland het in vergelijking met de EU erg 

goed doet op duurzame inzetbaarheid. Nederlandse werknemers willen lang doorwerken en 

denken dat ook te kunnen. Ze doen daarnaast relatief veel aan scholing, de werk-privébalans 

is relatief goed en de fysieke belasting is beperkt. Op externe mobiliteit, toerusting voor het 

huidige takenpakket en sociale steun en regelmogelijkheden scoren Nederlandse 

werknemers gemiddeld. Scandinavische landen (Zweden en Denemarken) zijn voor wat 

betreft duurzame inzetbaarheid de landen waartegen opgekeken mag worden. Het zou 

interessant zijn na te gaan welke lessen daar voor Nederland te leren zijn.
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80906NED&D1=0-5&D2=0&D3=0%2cl&D4=a&D5=12%2c25%2c38%2c51%2c64%2cl&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37740wws&D1=3-4&D2=a&D3=0,l&D4=168,181,194,207,220,l&HD=170620-1635&HDR=G3&STB=G2,T,G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37740wws&D1=3-4&D2=a&D3=0,l&D4=168,181,194,207,220,l&HD=170620-1635&HDR=G3&STB=G2,T,G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37740wws&D1=3-4&D2=a&D3=0,l&D4=168,181,194,207,220,l&HD=170620-1635&HDR=G3&STB=G2,T,G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-1,3-6,9-12,14,17-20&D7=a&D8=a&HD=170630-1657&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-1,3-6,9-12,14,17-20&D7=a&D8=a&HD=170630-1657&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-1,3-6,9-12,14,17-20&D7=a&D8=a&HD=170630-1657&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-2,8,15&D7=0&D8=a&HD=170630-0305&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-2,8,15&D7=0&D8=a&HD=170630-0305&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80396ned&D1=9&D2=0&D3=0&D4=0&D5=1&D6=0-2,8,15&D7=0&D8=a&HD=170630-0305&HDR=T,G7&STB=G1,G2,G3,G4,G5,G6
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BIJLAGE 1 

Uitkomstmaten en determinanten in 2016 naar leeftijd, opleidingsniveau, 

contractflexibiliteit en arbeid belemmerende gezondheidsbeperking

TABEL B1.1
Uitkomstmaten en determinanten in 2016 afkomstig uit de NEA naar leeftijd (NEA) en 

aandeel personeel in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder (WEA)

NEA TOTAAL
t/m 44-
JARIGEN

45-54-
JARIGEN

55 JAAR 
OF OUDER

Willen doorwerken tot (leeftijd) [Gemiddelde] [N=26.564] 62,8 61,0 63,8 65,4

Kunnen doorwerken tot (leeftijd) [Gemiddelde] [N=25.091] 62,5 60,6 63,9 65,8

Gemakkelijk voldoen aan fysieke en psychische werkeisen 
[N=42.881] [% zowel psychisch als fysiek]

86,1 88,4 84,6 81,3

Gemakkelijk andere baan denken te vinden  
[N=42.487] [% (helemaal) mee eens]

59,6 73,7 51,6 27,3

Algemene gezondheidstoestand [N=43.064] [% (zeer) goed] 82,3 86,0 79,2 75,4

Goede werk-privébalans [N=42.567]  
[% nooit/enkele keer missen/verwaarlozen werk/familie]

90,5 90,3 89,7 92,2

Geen zware fysieke belasting  
[N=42.287] [% geen/soms zware belasting]

79,7 77,9 81,1 83,0

Geen zware psychosociale belasting  
[N=43.143] [% lage/middelhoge belasting]

56,2 56,6 53,4 58,8

Gemiddeld tot goede regelmogelijkheden en sociale steun 
[N=43.167] [% middel/hoog en middel/hoog]

52,8 49,3 57,5 57,1

Scholing gevolgd afgelopen 2 Jaar [alleen werknemers van 
30 jaar en ouder] [N=32.116] [% ja]

53,6 58,2 53,9 45,9

Leermogelijkheden belangrijk vinden  
[N=42.791] [% (heel) belangrijk]

90,4 93,9 87,8 83,1

Externe mobiliteit (<5 jaar bij huidige werkgever)  
[alleen werknemers van 30 jaar en ouder]  
[N=31.466] [% tot 5 jaar]

27,4 37,5 23,2 15,9

Interne mobiliteit (functieverandering/de-/promotie) 
[N=31.498] [% ja]

26,7 33,8 23,2 16,1

WEA TOTAAL

MINDER DAN 
20% PERSO-

NEEL³ 55 JAAR

20% PERSO-
NEEL OF MEER³ 

55 JAAR

Aandeel personeel voldoende gekwalificeerd en ervaren 
voor het werk [Gemiddelde] [N=4.024]

88,2 87,2 90,2

Tevreden over bereidheid personeel nieuwe dingen leren 
[N=4.539] [% in (zeer) sterke mate]

72,8 72,6 69,3

Innovatie productieproces [N=4.435] [% ja] 41,6 45,7 37,9

Doorwerken tot pensioen belangrijk vinden voor de perso-
neelsbezetting [N=4.784] [% ja]

26,3 24,5 32,8

Maatregelen getroffen voor langer doorwerken personeel 
[N=4.809] [% (helemaal) eens]

43,0 43,4 44,9

 of : statistisch significant hoger/lager (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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TABEL B1.2
Uitkomstmaten en determinanten in 2016 afkomstig uit de NEA en WEA naar opleidings niveau 

en type contract (NEA) (WEA: aandeel laag opgeleid personeel (maximaal lbo, mavo, vmbo), 

respectievelijk aandeel personeel met flexibel dienstverband (‘flexschil’: aandeel tijdelijke 

dienst verband/oproep-/uitzendkrachten/gedetacheerden/zpp’ers/freelancers/overig))

NEA TO
TA

A
L

M
ID

D
EL

B
A

A
R

/
H

O
O

G
 

O
P

G
EL

EI
D

EN

LA
A

G
  

O
P

G
EL

EI
D

EN

VA
S
T 

 D
IE

N
S
TV

ER
B

A
N

D

FL
EX

IB
EL

  
D

IE
N

S
TV

ER
B

A
N

D

W
ER

KN
EM

ER
S 

ZO
ND

ER
 (

ST
ER

KE
) 

AR
BE

ID
 B

EL
EM

M
ER

EN
DE

 
G

EZ
ON

DH
EI

DS
BE

PE
RK

IN
G

W
ER

KN
EM

ER
S 

M
ET

 S
TE

RK
E 

AR
BE

ID
 B

EP
ER

KE
ND

E 
G

EZ
ON

DH
EI

DS
BE

PE
RK

IN
G

Willen doorwerken tot (leeftijd) 
[Gemiddelde] [alleen werknemers van 
45 jaar en ouder] [N=13.177]

64,5 64,5 64,7 64,4 65,7 64,7 64,1

Kunnen doorwerken tot (leeftijd) 
[Gemiddelde] [alleen werknemers van 
45 jaar en ouder] [N=11.631]

64,8 64,9 64,1 64,6 66,2 65,0 61,8

Gemakkelijk voldoen aan fysieke 
en psychische werkeisen [% zowel 
psychisch als fysiek] [N=42.881]

86,1 87,1 83,1 85,4 88,2 86,9 42,0

Gemakkelijk andere baan denken 
te vinden [% (helemaal) mee eens] 
[N=42.487]

59,6 62,0 51,6 57,6 65,3 56,1 25,3

Algemene gezondheidstoestand  
[% (zeer) goed] [N=43.064]

82,3 83,6 78,5 81,4 85,2 84,2 29,8

Goede werk-privébalans [% nooit/
enkele keer missen/verwaarlozen 
werk/familie] [N=42.567]

90,5 90,1 92,2 90,2 91,6 91,7 83,8

Fysieke belasting [% geen/soms zware 
belasting] [N=42.287]

79,7 83,3 67,2 81,0 75,7 80,0 65,8

Psychosociale belasting [% lage/
middelhoge belasting] [N=43.143]

56,2 53,7 65,3 53,7 63,7 56,4 41,6

Gemiddeld tot goede regelmogelijk-
heden en sociale steun [% middel/
hoog en middel/hoog] [N=43.167]

52,8 56,3 41,0 56,6 41,6 53,5 39,4

Scholing gevolgd afgelopen 2 Jaar 
[alleen werknemers van 30 jaar en 
ouder] [% ja] [N=32.116]

53,6 58,1 36,6 55,7 41,3 54,3 41,6

Leermogelijkheden belangrijk vinden  
[% (heel) belangrijk] [N=42.791]

90,4 92,9 81,8 90,5 90,1 89,5 80,4
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Externe mobiliteit (<5 jaar bij huidige 
werkgever) [alleen werknemers 
van 30 jaar en ouder] [% tot 5 jaar] 
[N=31.466]

27,4 28,0 24,6 20,4 71,5 26,3 17,3

Interne mobiliteit (functieverandering/
de-/promotie) [% ja] [N=31.498]

26,7 28,2 20,5 26,9 24,9 25,9 24,0
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Aandeel personeel voldoende 
gekwalificeerd en ervaren voor het 
werk [Gemiddelde] [N=4.024]

88,2 89,6 85,2 89,7 85,7 89,5 84,5

Tevreden over bereidheid  
personeel nieuwe dingen leren  
[% in (zeer) sterke mate] [N=4.539]

72,8 74,5 64,9 71,9 74,5 75,9 65,2

Innovatie productieproces  
[% ja] [N=4.435]

41,6 47,5 34,5 40,4 47,2 38,4 53,8

Doorwerken tot pensioen belangrijk 
vinden voor personeelsbezetting  
[% ja] [N=4.784]

26,3 26,8 28,3 30,1 20,1 26,7 20,5

Maatregelen getroffen voor langer 
doorwerken personeel [% (helemaal) 
eens] [N=4.809]

43,0 43,0 45,3 44,0 43,1 41,2 49,2

 of : statistisch significant hoger/lager (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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TABEL B1.3
Percentages en gemiddelden - ontwikkeling tussen 2010, 2012, 2014 en 2016 - van effecten en 

determinanten afkomstig uit de NEA (in deze trendanalyse alleen de 15- tot en met 64-jarigen) naar 

werknemers zonder/met lichte arbeid belemmerende gezondheids beperking versus werknemers met 

sterke arbeid belemmerende gezondheidsbeperking, en van determinanten afkomstig uit de WEA 

naar vestigingen zonder psychisch kwetsbare/lichamelijk beperkte werknemer(s) versus vestigingen 

met psychisch kwetsbare/lichamelijk beperkte werknemer(s)

NEA

TOTAAL
GEEN/LICHTE ARBEID BELEMMERENDE 

GEZONDHEIDSBEPERKING
STERKE ARBEID BELEMMERENDE 

GEZONDHEIDSBEPERKING

2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p 2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p 2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p

Willen doorwerken tot (leeftijd) 
[Gemiddelde] [N=27.365]

-- 63,8 64,1 64,4
+0,320

(+0,076)
-- 63,8 64,1 64,4 --

+0,323
(+0,077)

63,3 63,8 64,0 --
+0,332

(+0,082)

Kunnen doorwerken tot (leeftijd) 
[Gemiddelde] [N=24.425]

-- 64,1 64,3 64,6
+0,261

(+0,046)
-- 64,2 64,4 64,7 --

+0,263
(+0,047)

60,9 61,6 61,6 --
+0,318
(+0,052)

Gemakkelijk voldoen aan fysieke en psychische werkeisen 
[N=113.232] [% zowel psychisch als fysiek]

87,1 85,1 85,8 85,5
-0,4

(-0,012)
88,3 86,6 87,1 86,9 --

-0,3
(-0,011)

47,1 40,2 44,2 41,9 --
-1,1

(-0,026)

Gemakkelijk andere baan denken te vinden  
[N=112.296] [% (helemaal) mee eens]

61,6 54,1 49,5 55,4
-1,7

(-0,040)
62,4 55,1 50,3 56,5 --

-1,7
(-0,039)

34,4 20,7 24,7 25,6 --
-1,8

(-0,047)

Algemene gezondheidstoestand 
[N=41.712] [% goed of zeer goed]

-- -- -- 82,5 -- -- -- -- 84,1 -- -- -- -- -- 29,8 -- --

Goede werk-privébalans (mogelijke methodetrendbreuk 
‘13/’14) [N=113.212] [% nee, nooit/ja, enkele keer]

90,3 91,1 90,3 91,3
+0,2

(+0,010)
90,6 91,4 90,6 91,6 --

+0,2
(+0,010)

83,9 80,5 79,4 83,8 --
+0,2

(+0,007)

Geen zware fysieke belasting (mogelijke methodetrendbreuk 
‘13/’14) [N=112.180] [% nee/ja soms]

78,5 79,6 80,9 79,4
+0,3

(+0,008)
78,9 80,0 81,3 79,9 --

+0,3
(+0,009)

69,1 66,9 70,6 65,5 --
-0,9

(-0,023)

Geen zware psychosociale belasting  
(mogelijke methodetrendbreuk ‘13/’14)  
[N=113.937] [% laag/middel en laag/middel]

58,4 60,4 58,6 55,4
-1,3

(-0,030)
58,7 60,8 59,0 55,9 --

-1,2
(-0,028)

48,5 45,0 44,6 41,3 --
-2,3

(-0,053)

Gemiddeld tot goede regelmogelijkheden en sociale steun 
[N=114.151] [% middel/hoog en middel/hoog]

54,6 52,6 53,1 52,8
-0,4

(-0,010)
55,3 53,3 53,8 53,3 --

-0,5
(-0,012)

38,1 32,2 32,8  39,1 --
+0,9

(+0,022)

Scholing gevolgd afgelopen 2 Jaar 
[30-plussers] [N=66.980] [% ja]

-- 55,2 54,5 54,6
-0,3

(-0,005)
-- 55,8 55,1 55,1 --

-0,3
(-0,005)

-- 42,5 44,8 42,0 --
-0,5

(-0,008)

Leermogelijkheden belangrijk vinden  
[N=90.052] [% (heel) belangrijk]

90,0 91,4 -- 89,5
-0,3

(-0,014)
90,2 91,5 -- 89,9 --

-0,3
(-0,012)

83,6 86,7 -- 80,5 --
-1,5

(-0,051)

Externe mobiliteit: korter dan 5 jaar bij huidige werkgever 
[30-plussers] [N=84.430] [% tot 5 jaar]

30,9 28,4 26,1 25,9
-1,6

(-0,042)
31,1 28,8 26,4 26,3 --

-1,6
(-0,041)

25,2 20,0 18,7 17,4 --
-2,3

(-0,068)

Interne mobiliteit: functieverandering;  
demotie; promotie [N=69.380] [% ja]

-- 25,8 25,1 26,2
+0,2

(+0,005)
-- 25,9 25,1 26,3 --

+0,3
(+0,005)

-- 23,2 26,1 24,2 --
+0,3

(+0,006)
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WEA

TOTAAL
GEEN/LICHTE ARBEID BELEMMERENDE 

GEZONDHEIDSBEPERKING
STERKE ARBEID BELEMMERENDE 

GEZONDHEIDSBEPERKING

2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p 2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p 2010 2012 2013 2015 2016 B(ß)p

Aandeel van personeel dat voor het werk wat betreft kwa-
lificaties en ervaring voldoende is toegerust [Gemiddelde] 
[N=17.300]

86,1 89,8 90,0 -- 88,2
+0,712

(+0,048)
-- -- -- -- 89,5 -- -- -- -- -- 84,5 --

Tevreden over bereidheid personeel nieuwe dingen leren 
[N=19.555] [% in (zeer) sterke mate]

70,5 71,6 73,2 -- 72,8 
+0,9

(+0,022)
-- -- -- -- 75,9 -- -- -- -- -- 65,2 --

Innovatie productieproces [N=18.941] [% ja] 53,3 51,1 53,1 -- 41,6
-3,2

(-0,072)
-- -- -- -- 38,4 -- -- -- -- -- 53,8 --

Doorwerken tot pensioen belangrijk vinden voor de  
personeelsbezetting [N=20.614] [% ja]

24,0 26,8 24,5 -- 26,3 
+0,5

(+0,012)
-- -- -- -- 26,7 -- -- -- -- -- 20,5 --

Maatregelen getroffen voor langer doorwerken personeel 
[N=20.520] [% (helemaal) eens]

32,1 36,6 39,9 -- 43,0
+3,6

(+0,083)
-- -- -- -- 41,2 -- -- -- -- -- 49,2 --

Percentages zijn kolompercentages, en zijn getoetst met de Pearson χ² test (horizontale vergelijkingen).  
Gemiddelden zijn getoetst met de t-test (horizontale vergelijkingen). Het contrast is telkens subgroep versus alle andere cases 
(gewogen deviatiecontrast). : p<,05 (en ): Significant hoog (laag) percentage en/of gemiddelde (2-zijdig getoetst), én  
Cohens d |effectgrootte| is ten minste ,10. 

Open driehoekjes : significant, maar Cohens d |effectgrootte| is kleiner dan ,10.  
Bij dichotome uitsplitsvariabelen toetst de regressiecoëfficiënt het verschil tussen voorgaande twee groepen.  
Trendanalyse: B = ongestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt = gemiddelde stijging/daling per interval  
(ß = gestandaardiseerde lineaire regressiecoëfficiënt) p = significantie.
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BIJLAGE 2

Nederland in Europees perspectief

TABEL B2.1
Percentages en gemiddelden van effecten en determinanten afkomstig uit de EWCS voor 

werknemers in Nederland en de overige 27 EU-lidstaten

NEDERLAND
OVERIGE 27 

EU-LIDSTATEN

Willen werken [tot leeftijd] (subgroep 45-67-jarigen)  
[Gemiddelde] [N=9.709]

63,8 61,5

Kunnen doorwerken [tot leeftijd] (subgroep 45-67-jarigen)  
[Gemiddelde] [N=7.591]

66,6 63,9

Als ik mijn werk zou verliezen of ontslag zou nemen, zou het voor mij 
gemakkelijk zijn een baan te vinden met een vergelijkbaar salaris 
[N=27.492] [% (sterk) mee eens]

43,5 36,8

Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het best uw vaardigheden 
in uw eigen werk? [N=29.285] [% vaardigheden komen goed overeen met 
taken/vaardigheid om een meer eisend takenpakket aan te kunnen]

85,7 85,0

Hoe is uw gezondheid in het algemeen? [N=29.571] [% (zeer) goed] 82,8 79,4

Valt uw werkschema in het algemeen heel goed, goed, niet zo goed of 
helemaal niet goed samen met uw sociale en familiale verplichtingen 
buiten uw werk? [N=29.475] [% (heel) goed]

88,5 82,1

Geen fysiek zware belasting [N=29.541] [% geen zware fysieke belasting] 72,4 63,4

Lage emotionele belasting en lage kwantitatieve taakbelasting  
[N=29.256] [% laag]

55,5 47,2

Voldoende regelmogelijkheden en sociale steun [N=28.171] [% voldoende] 46,4 41,4

Training betaald of voorzien door werkgever  
[alleen 30-plussers] [N=23.777] [% ja]

56,1 40,6

Hoeveel jaar werkt u al in dit bedrijf of deze organisatie?  
[subgroep 30-plussers] [N=21.424] [% < 5 jaar]

20,8 23,2

Verandering in werk (in afgelopen jaar taken en verantwoordelijkheden 
toegenomen) [N=29.518] [% sterk/iets toegenomen]

41,9 34,8

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


