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 DUURZAME INZETBAARHEID 
EN GEZONDHEID

Swenneke van den Heuvel, Martine van Egmond

Gezondheid is een hele belangrijke factor voor de duurzame 

inzetbaarheid. Doordat de bevolking vergrijst en de pensioen leeftijd 

stijgt, zal gezondheid alleen nog maar belangrijker worden. 

We krijgen namelijk te maken met een toename aan mensen met 

gezondheidsklachten in de beroepsbevolking, en de druk om 

passend werk voor deze groep te vinden stijgt. In dit hoofdstuk 

kijken we naar het relatieve belang van gezondheid voor de 

duurzame inzetbaarheid ten opzichte van andere factoren. 

Vervolgens gaan we in op persoons- en werkkenmerken die van 

invloed kunnen zijn op de relatie tussen gezondheid en inzet -

baarheid en op de rol die leefstijl hierin zou kunnen spelen. 

We concluderen dat gezondheid van grote invloed is op de duurzame 

inzet baarheid. Ook blijkt dat de invloed van gezondheid niet alleen 

afhankelijk is van persoonskenmerken, maar ook van werk-

kenmerken. De rol van leefstijl wordt in het bestaande 

onderzoek echter niet duidelijk.
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3.1 INLEIDING

Dat gezondheid van groot belang is voor duurzame inzetbaarheid, is vanzelfsprekend. Nu we 

in Nederland te maken hebben met diverse trends op het gebied van gezondheid en werk 

komt de relatie onder druk te staan. Daarbij denken we aan de vergrijzing van de bevolking 

en de daarmee samenhangende stijgende pensioenleeftijd. Ook verandert de aard van de 

werk en krijgen we meer te maken met flexibele werkvormen.

Vanwege de vergrijzing van de bevolking en de daarmee samenhangende druk om het 

sociaal stelsel betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat ouderen langer betaald werk 

moeten blijven doen. Om dit te bereiken zijn verschillende beleidsmaatregelen doorgevoerd, 

waaronder het grotendeels wegnemen van de financiële mogelijkheden om voor de AOW-

leeftijd te stoppen met werken en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze veran-

derde wetgeving is beschreven in het eerste hoofdstuk van deze bundel.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de werkzame bevolking ouder wordt. Onderzoek 

laat zien dat in de leeftijd van 55 tot 70 jaar de kans op functionele beperkingen het sterkst 

toeneemt, gevolgd door de kans op het ontstaan van chronische aandoeningen (Vriend et 

al., 2016). We krijgen dus meer te maken met werknemers die hiermee kampen. De cijfers 

over het aantal chronisch zieken loopt sterk uiteen. Een SER-rapport concludeert dat één op 

de vijf werknemers last heeft van één of meer chronische aandoeningen (Sociaal-Economi-

sche Raad (SER), 2016). Op basis van de NEA is de schatting zelfs nog hoger: in 2015 

rapporteerde ruim een derde van de deelnemers een chronische ziekte of aandoening (NEA 

2015). Vaak brengen deze aandoeningen belemmeringen met zich mee die het werk bemoei-

lijken. Gebrek aan passend werk is voor deze doelgroep een belangrijk obstakel voor deel-

name aan het arbeidsproces. Met name voor oudere werknemers, die zich toch al voor een 

uitdaging gesteld zien op de arbeidsmarkt, is er dus kans op verminderde inzetbaarheid als 

gevolg van gebrek aan passende maatregelen in geval van chronische ziekte (Sociaal-Econo-

mische Raad (SER), 2016).

De relatie tussen duurzame inzetbaarheid en gezondheid is complex. Noch gezondheid, 

noch duurzame inzetbaarheid zijn eenduidige begrippen. Zo zijn er diverse maten of indica-

toren voor het meten van duurzame inzetbaarheid, waaronder arbeidsparticipatie, productivi-

teit en verzuim. Ook zijn er verschillende begrippen en meetmethoden om gezondheid te 

duiden, variërend van subjectief ervaren gezondheid tot gediagnosticeerde aandoeningen. 

Beide zijn van belang. Mensen die objectief - door een arts vastgesteld - bezien niet ziek zijn, 

kunnen zich toch ziek voelen en mensen die wel als ziek gediagnosticeerd zijn, kunnen zich 

gezond voelen. Dit kan als gevolg hebben dat de ene werkende een bepaalde gezondheids-

klacht als arbeidsbeperkend ervaart, terwijl bij de andere werkende met hetzelfde gezond-

heidsprobleem dit niet of in geringe mate de werkuitoefening hindert.

De verschillen in de invloed van gezondheid op duurzame inzetbaarheid kunnen te maken 

hebben met persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, maar ook met 

persoonlijke factoren, zoals het wel of niet beschikken over de juiste copingstrategieën om 

met gezondheidsklachten op het werk om te gaan. Daarnaast kunnen kenmerken van het 

werk van invloed zijn op de relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Mensen 

met een gezondheidsprobleem kunnen sommige taken wellicht wel uitvoeren en andere niet. 

De fysieke werkomgeving kan van belang zijn, of de mogelijkheden om de eigen tijd in te 

delen. Wellicht zijn er werkaanpassingen mogelijk waardoor mensen met een gezondheids-

probleem wel inzetbaar blijven.

Ook de leefstijl wordt soms in verband gebracht met duurzame inzetbaarheid. Dit omdat 

leefstijl een belangrijke invloed heeft op gezondheidsstatus, en daarmee indirect verband 

houdt met duurzame inzetbaarheid. Leefstijl wordt steeds vaker geassocieerd met de werk-

vloer, en werkgevers tonen zich ook in toenemende mate geïnteresseerd in de voeding en 

het bewegen van hun werknemers. Dit uit zich bijvoorbeeld in gezonde werkvloeren, waarbij 

het aanbod in de kantine wordt aangepakt, en waarbij werknemers worden gestimuleerd om 

de trap te nemen in plaats van de lift. De aandacht voor de leefstijl van werknemers lijkt 

groeiende, maar deze trend roept ook vragen op over waar de verantwoordelijkheid van de 

werknemer voor diens gezondheid (en daarmee gepaard gaande inzetbaarheid) ophoudt, en 

waar die van de werkgever begint.

In het model voor het monitoren van duurzame inzetbaarheid (zie hoofdstuk 1, figuur 1.1) 

heeft gezondheid directe invloed op de belastbaarheid en op de actuele inzetbaarheid. De 

relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid is al in diverse onderzoeken onder-

werp van studie geweest. Omdat de feitelijke uittredeleeftijd (en dus de gerealiseerde inzet-

baarheid) pas later bekend wordt, is het in onderzoek meestal nodig om te kijken naar indi-

catoren van de duurzame inzetbaarheid, zoals de mate waarin personen aangeven langer te 

kunnen of willen doorwerken. Met behulp van longitudinaal onderzoek, waar we gegevens 

hebben uit verschillende jaren, is het echter mogelijk om naast deze indicatoren ook het 

‘feitelijk langer doorwerken’ te meten, en te schatten in hoeverre gezondheid en andere 

persoonskenmerken (blok 3), werkkenmerken (blok 4) en leerbereidheid (blok 5) het ‘langer 

doorwerken’ voorspellen. In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van eerder onder-

zoek met longitudinale data, aangevuld met relevante onderzoeksresultaten uit de literatuur. 

Eerst besteden we aandacht aan het relatieve belang van gezondheid ten opzichte van 

andere factoren. Vervolgens gaan we in op persoons- en werkkenmerken die van invloed 

kunnen zijn op de relatie tussen gezondheid en inzetbaarheid. Ten slotte gaan we nog in op 

de rol die leefstijl hierin zou kunnen spelen.

3.2 HET BELANG VAN GEZONDHEID TEN OPZICHTE VAN ANDERE FACTOREN

Voor dit onderzoek maken we gebruik van data uit de Study on Transitions in Employment, 

Ability and Motivation (STREAM, zie appendix) onder werknemers van 45 jaar en ouder. Daarbij 

zijn de eerste vier STREAM-metingen gebruikt die plaatsvonden in 2010, 2011, 2012 en 

2013. In totaal zijn 8.201 werknemers die aan meerdere metingen deelnamen geïncludeerd in 

het onderzoek. Met behulp van logistische regressieanalyses is onderzocht hoe sterk de 
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relatie is tussen verschillende factoren en duurzame inzetbaarheid. Daarbij is in de analyses 

gecorrigeerd voor persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht en opleiding). Voor meer details 

over de gevolgde methode verwijzen we naar de oorspronkelijke rapportage (Van den Heuvel et 

al., 2016) en de samenvatting van de methode in bijlage 1. Figuur 3.1 laat zien welke determi-

nanten en indicatoren van duurzame inzetbaarheid zijn onderzocht en hoe zij geplaatst zijn 

binnen het Monitoringmodel zoals weergegeven in figuur 1 in hoofdstuk 1.1.

Persoonskenmerken
belastbaarheid

• Slechte mentale of fysieke gezondheid
• Lage motivatie
• Leeftijd/geslacht/opleiding
• Geen werkende partner
• Slechte �nanciële situatie
• Verstoorde werk/privé-balans 

Omgaan 
met verandering

• Lage leeroriëntatie
• Lage kennis-werk match

Werkkenmerken
belasting

• Blootstelling aan stoffen
• Avond- of nachtwerk
• Hoge fysieke belasting
• Hoge taakeisen
• Lage autonomie
• Lage sociale steun
• Onrechtvaardigheid
• Ongewenst gedrag
• Leeftijdsdiscriminatie
• Flexibele contractvorm

3

4 Duurzame
inzetbaarheid

• Werkvermogen
• Productiviteit
• Verzuim
• Inschatting arbeidsmarktpositie

Voortijdige uitstroom naar:
• Arbeidsongeschiktheid
• Werkloosheid
• Vroegpensioen

1

5

FIGUUR 3.1 
Determinanten en indicatoren van duurzame inzetbaarheid; de gekleurde vlakken en de 

nummers verwijzen naar de positie binnen het Monitoringmodel DI (figuur 1.1, hoofdstuk 1)

Zoals uit figuur 3.1 blijkt, hanteren we verschillende indicatoren van duurzame inzetbaar-

heid; werkvermogen en productiviteit hebben betrekking op een werknemer die aan het werk 

is, ziekteverzuim heeft betrekking op een werknemer die incidenteel niet aan het werk is en 

die mogelijk richting uitstroom gaat en ervaren arbeidsmarktpositie heeft betrekking op de 

mogelijkheid van de werknemer om elders te gaan werken. Voortijdige uitstroom heeft 

betrekking op het feitelijke doorwerken of stoppen vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor de determinanten is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen wel en geen 

risico. Meer informatie over de operationalisatie van de determinanten is te vinden in bijlage 

2 van dit hoofdstuk. De figuren 3.2 en 3.3 laten de resultaten van de analyses zien. Deze 

zijn uitgedrukt in odds ratio’s. Een odds ratio groter dan 1 is ongunstig en duidt op een 

verhoogde kans op een verminderd werkvermogen, meer uitstroom, etc., terwijl een odds 

ratio kleiner dan 1 duidt op een lagere kans.
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FIGUUR 3.2 
Relatie (OR’s) tussen determinanten en DI-indicatoren, gecorrigeerd voor andere 

factoren (multivariate analyse). Significante relaties (p<0.05) zijn met een donkerpaarse 

balk weergegeven
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FIGUUR 3.3 
Relatie (OR’s) tussen determinanten en DI-indicatoren gecorrigeerd voor andere factoren 

(multivariate analyse). Significante relaties (p<0.05) zijn met een donkerpaarse balk 

weergegeven

Figuur 3.2 laat zien dat een ongunstige score op één of meer van de indicatoren van duur-

zame inzetbaarheid wordt voorspeld door een brede range aan factoren. Gezondheid is voor 

alle indicatoren een significante voorspeller. Hoewel voor sommige indicatoren sterkere 

voorspellers zijn, zoals bijvoorbeeld motivatie voor werkvermogen, is over het geheel 

genomen de voorspellende waarde van gezondheid relatief sterk. Zo zien we dat de kans op 

een verminderd werkvermogen en de kans op langdurig verzuim voor werknemers met een 

slechte fysieke gezondheid twee keer zo hoog is. Ook voor de daadwerkelijke uitstroom (zie 

figuur 3.3) is gezondheid een belangrijke voorspeller. Dit houdt vooral verband met de 

uitstroom naar arbeidsongeschiktheid. Verder is om begrijpelijke redenen het ontbreken van 

een vast contract een belangrijke voorspeller van uitstroom naar werkloosheid. 

In dit onderzoek zijn twee gezondheidsmaten onderzocht: mentale gezondheid en fysieke 

gezondheid. In eerder onderzoek met behulp van de STREAM data zijn ook andere gezond-

heidsmaten gebruikt, waarbij gezondheid steeds als belangrijke voorspeller werd geïdentifi-

ceerd. Een onderzoek richtte zich op het verband tussen verschillende veel voorkomende 

gezondheidsproblemen en verzuim. In deze studie zijn ook werkkenmerken meegenomen. 

De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.4. De figuur laat zien dat het verband tussen 
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FIGUUR 3.4 
Relatie tussen werkfactoren en gezondheidsproblemen met kortdurend en langdurend 

verzuim, uitgedrukt in odds ratio’s. Een odds ratio groter dan 1 duidt op een verhoogde kans 

op verzuim, terwijl een odds ratio kleiner dan 1 duidt op een lagere kans. In de analyses is 

gecorrigeerd voor de invloed van leeftijd geslacht en opleiding, de (andere) werkfactoren en 

de (andere) gezondheidsproblemen. Een * duidt op een statistisch significante relatie
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gezondheidsproblemen en verzuim vele malen groter is dan het verband tussen werk-

factoren en verzuim. Vooral psychische klachten en bewegingsapparaatklachten hebben een 

sterke relatie met verzuim (Leijten et al., 2013).

In een ander onderzoek met STREAM-data is ook naar verschillende gezondheidsproblemen 

gekeken, maar dan in relatie tot de uitstroom. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.5. 

De figuur laat zien dat ook hier het verband tussen gezondheidsproblemen en uitstroom 

groter is dan het verband tussen werkfactoren en uitstroom en dat gezondheidsproblemen 

vooral leiden tot uitstroom naar arbeidsongeschiktheid (Leijten et al., 2015).
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FIGUUR 3.5 
Relatie tussen werkfactoren en gezondheidsproblemen met uitstroom uit het werk, 

uitgedrukt in odds ratio’s. Een odds ratio groter dan 1 duidt op een verhoogde kans op 

uitstroom, terwijl een odds ratio kleiner dan 1 duidt op een lagere kans. In de analyses is 

gecorrigeerd voor de invloed van leeftijd geslacht en opleiding, de (andere) werkfactoren en 

de (andere) gezondheidsproblemen. Een * duidt op een statistisch significante relatie

Niet alleen in de STREAM-studie is de belangrijke rol van gezondheid voor duurzame inzet-

baarheid gesignaleerd. In een internationaal project uit 2015 was één van de taken het in 

kaart brengen van de rol van gezondheid voor de arbeidsparticipatie van ouderen. De 

conclusie van het literatuuronderzoek was dat gezondheid, meestal uitgedrukt als ervaren 

gezondheid of het wel of niet hebben van een chronische aandoening, een sterke voorspeller 

is van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en in iets mindere mate van vroegpensioen 

(Van den Heuvel & De Wind, 2015). Ook een recent onderzoeksrapport van SEO Economisch 

Onderzoek in samenwerking met het VUmc laat zien dat voor werknemers vanaf 63 jaar de 

ervaren gezondheid steeds belangrijker wordt in de keuze om te blijven werken of om uit te 

treden (Vriend et al., 2016).

Toch is de relatie tussen gezondheid en uitstroom gecompliceerder van aard. Het verband 

met arbeidsongeschiktheid is duidelijk, maar dat ligt anders voor vroegpensioen. Onderzoek 

van De Wind et al. (2014) met behulp van STREAM-data bevestigt dat slechte fysieke 

gezondheid voorspellend is voor vroegpensioen, maar aanvullend kwalitatief onderzoek van 

dezelfde auteurs laat zien dat een goede gezondheid ook reden is om vroeg met pensioen te 

gaan, en het hebben van meer vrije tijd om leuke dingen te ondernemen (De Wind et al., 

2013). Een ander onderzoek toont aan dat gezondheidsproblemen voor het 50e levensjaar 

wel voorspellend zijn voor de intentie om met pensioen te gaan, maar dat dit niet per se 

voorspellend is voor daadwerkelijk vroegpensioen (Damman et al., 2013).

De belangrijke invloed van gezondheid op de eerder genoemde indicatoren van duurzame 

inzetbaarheid, werkvermogen, verzuim en productiviteit wordt ook door andere onderzoeken 

bevestigd. Gezondheid ligt aan de basis van het werkvermogen en in sommige studies 

maakt de ervaren gezondheid zelfs onderdeel uit van het meten van het werkvermogen (Van 

den Berg et al., 2009). Een Nederlands voorbeeld is het proefschrift van Koolhaas (2014) 

over duurzame inzetbaarheid, waar één van de conclusies is dat chronische aandoeningen 

het werkvermogen aantasten.

3.3 INVLOED VAN PERSOONS- EN WERKKENMERKEN OP DE RELATIE TUSSEN 
GEZONDHEID EN DUURZAME INZETBAARHEID

Dat gezondheid een belangrijke determinant is van duurzame inzetbaarheid mag duidelijk zijn. 

Toch is die gezondheid niet alles bepalend. Sommige werknemers met een bepaalde aandoe-

ning blijven inzetbaar, terwijl andere werknemers met dezelfde aandoening daar niet meer toe in 

staat lijken te zijn. Waarin verschillen deze personen? Waarom is de invloed van gezondheid bij 

sommigen groter dan bij anderen? Op deze vragen is nog geen duidelijk antwoord te geven. Wel 

gebeurt er inmiddels meer onderzoek op dat terrein, waaronder ook met STREAM-data. Daarmee 

is onderzoek gedaan naar persoons- en werkkenmerken die de relatie tussen gezondheid en 

duurzame inzetbaarheid kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf doen we daarvan verslag.

Eén van de persoonskenmerken die het omgaan met gezondheid en werk zou kunnen beïn-

vloeden, is de manier waarop mensen met problemen omgaan, de zogeheten copingstijl. 

Met behulp van STREAM-data is zowel de directe invloed onderzocht van copingstijl op werk-

vermogen als de invloed van copingstijl op de relatie tussen fysieke en mentale gezondheid 

en werkvermogen. Uit het onderzoek blijkt dat een actieve copingstijl, dat wil zeggen een 
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actieve manier van problemen aanpakken, een positief effect heeft op werkvermogen. Een 

passieve copingstijl, waarbij probleemsituaties zoveel mogelijk vermeden worden, heeft juist 

een negatief effect. Het effect dat de copingstijl heeft op de relatie gezondheid en werkver-

mogen bleek echter zeer gering (Van de Vijfeijke et al., 2013). Dit effect is te zien in figuur 

3.6. De lijnen illustreren de relatie tussen mentale gezondheid en werkvermogen; hoe beter 

de mentale gezondheid, hoe hoger het werkvermogen. De ene lijn loopt echter niet veel 

steiler dan de andere lijn, wat duidt op een vergelijkbare relatie.
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FIGUUR 3.6 
Modererend effect van copingstijl op de relatie tussen mentale gezondheid en werkvermogen

Eerder was de rol van coping al onderzocht bij reumapatiënten. Uit dit onderzoek bleek dat 

werkenden met de chronische aandoening reuma meer kans hadden op ziekteverzuim, 

wanneer zij een passieve copingstijl hadden (Geuskens et al., 2008). Onderzoek naar de 

invloed van copingstijlen op werkvermogen bij werknemers met een chronische aandoening 

laat zien dat een actieve copingstijl positief samenhangt met werkvermogen, en dat 

copingstijlen die meer in het emotionele en het passieve liggen, juist een negatief effect 

hebben op inzetbaarheid. De samenhang bleek sterker bij werknemers met een chronische 

aandoening (Koolhaas, 2014).

Werkkenmerken kunnen eveneens van invloed zijn op de relatie gezondheid en werkver-

mogen. In sommige banen is het misschien wel mogelijk om met een chronische aandoe-

ning aan het werk te blijven, terwijl dat in andere banen niet het geval is. Dit is ook onder-

zocht met STREAM-data. Gekeken is of werkkenmerken een bufferende werking kunnen 

hebben in de relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Dat is eerst gedaan met 

verzuim als uitkomstmaat en voor zeven chronische aandoeningen: bewegingsapparaat-

klachten, migraine of ernstige hoofdpijn, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, maag- 

of darmstoornissen, suikerziekte en psychische klachten. Als werkfactoren zijn autonomie, 

sociale steun, taakeisen en fysieke belasting meegenomen. Uit het onderzoek bleek dat 

voldoende autonomie de invloed van gezondheidsproblemen op verzuim kan bufferen, terwijl 

hoge taakeisen de invloed van gezondheidsproblemen kan versterken (Leijten et al., 2013).

In ander onderzoek met STREAM-data is ook gekeken naar de bufferende werking van werk-

kenmerken voor mensen die één of meer van de hierboven genoemde gezondheidspro-

blemen hebben, maar dan met uitstroom in de komende drie jaar naar arbeidsongeschikt-

heid, werkloosheid of vroegpensioen als uitkomstmaat. Uit de analyse blijkt dat er geen 

sprake is van significante interacties voor de uitstroom naar werkloosheid of vroegpensioen. 

Dat wil zeggen dat werkfactoren geen bufferend of versterkend effect hebben op de invloed 

van gezondheidsproblemen op dit type uitstroom. Wel is er een statistisch significant inter-

actie-effect gevonden voor hoge autonomie (dus veel regelmogelijkheden) en de uitstroom 

naar arbeidsongeschiktheid. In tabel 3.1 zien we ook 2,6% van de werknemers met gezond-

heidsproblemen en weinig regelmogelijkheden arbeidsongeschikt worden en slechts 1,4% 

van de werknemers met gezondheidsproblemen en veel regelmogelijkheden (Leijten et al., 

2015).
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TABEL 3.1
Uitstroompercentages naar arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en vroegpensioen voor 

combinaties van werkkenmerken en de aanwezigheid van een gezondheidsprobleem, 

en RERI’s1 als indicatie voor het interactie-effect

ARBEIDS-
ONGESCHIKT-

HEID
WERKLOOS-

HEID
VROEG-

PENSIOEN

N
% UIT-

STROOM
% UIT-

STROOM
% UIT-

STROOM

Gezondheidsprobleem Fysieke belasting

Niet aanwezig Laag 2.343 0,4 5,2 6,3

Niet aanwezig Hoog 1.808 0,7 4,6 5,4

Wel aanwezig Laag 1.928 1,9 7,1 8,2

Wel aanwezig Hoog 2.070 2,1 6,4 8,1

RERI (=relative excess risk due to interaction)1 -0,20 0,00 0,17

Gezondheidsprobleem Taakeisen

Niet aanwezig Laag 2.668 0,6 4,9 6,4

Niet aanwezig Hoog 1.483 0,3 5,0 5,1

Wel aanwezig Laag 2.422 2,0 7,3 8,8

Wel aanwezig Hoog 1.576 2,1 5,7 7,0

RERI (=relative excess risk due to interaction) 0,80 -0,33 0,15

Gezondheidsprobleem Autonomie

Niet aanwezig Laag 2.295 0,7 4,3 6,4

Niet aanwezig Hoog 1.856 0,3 5,8 5,3

Wel aanwezig Laag 2.008 1,4 6,6 8,6

Wel aanwezig Hoog 1.990 2,6 6,8 7,6

RERI (=relative excess risk due to interaction) 2,09* -0,27 0,16

Gezondheidsprobleem Sociale steun

Niet aanwezig Laag 2.200 0,5 3,9 4,5

Niet aanwezig Hoog 1.951 0,6 6,2 7,4

Wel aanwezig Laag 1.926 1,6 5,6 7,0

Wel aanwezig Hoog 2.072 2,4 7,7 9,2

RERI (=relative excess risk due to interaction) 1,35 -0,05 -0,20

1  De RERI (Relative Excess Risk due to Interaction) is een maat voor additieve interactie. Additieve interactie wil 
zeggen dat de combinatie van 2 factoren (in dit geval één of meer gezondheidsproblemen en een werkfactor) 
meer of minder effect heeft dan de effecten van de afzonderlijke factoren bij elkaar opgeteld (Knol et al., 2011). 
Significante interacties zijn in de tabel aangegeven met een *.

Concluderend kunnen we stellen dat de wijze waarop gezondheid de inzetbaarheid beïnvloedt 

in ieder geval deels afhankelijk is van de persoon en van het werk dat deze persoon doet.

3.4 DE ROL VAN LEEFSTIJL

Het aantal bevindingen in de literatuur op het gebied van leefstijl en duurzame inzetbaarheid 

is zeer beperkt. Er is weliswaar een overvloed aan leefstijlonderzoek in relatie tot gezond-

heid, maar slechts een beperkt aantal studies betrekt daarbij ook inzetbaarheid of arbeids-

participatie als uitkomstmaat. In een overzichtsrapport van de literatuur over de invloed van 

gezondheid en leefstijl op arbeidsparticipatie concluderen de auteurs het volgende:

›  overgewicht en obesitas blijken voorspellend voor arbeidsongeschiktheid, maar niet voor 

werkloosheid of vroegpensioen;

›  sommige studies vinden een voorspellend effect van een gebrek aan lichamelijke activi-

teit op uitstroom uit werk, maar in ander studies kunnen onderzoekers dit niet beves-

tigen;

›  de weinige studies die er zijn over het effect van alcohol en roken geven geen consistent 

resultaat;

›  er zijn geen studies gevonden die voeding, drugsgebruik en langdurig zitten relateren aan 

duurzame inzetbaarheid (Van den Heuvel & De Wind, 2015).

Met behulp van het Cohortonderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI; zie ook appendix) 

kunnen we in kaart brengen in hoeverre werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden 

verschillen op leefstijlkenmerken, of er verschil in werkvermogen is tussen deelnemers met 

een gezonde of minder gezonde leefstijl en of we transities in werk kunnen relateren aan 

leefstijl. Dit is weergegeven in tabel 3.2. Daarbij zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de 

nieuwe beweegrichtlijn zoals die in 2017 uitgebracht is door de Gezondheidsraad.5

5   Nieuwe beweegrichtlijn: minstens 150 minuten matige intensieve inspanning verspreid over diverse dagen + minstens 
twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. CODI bevat twee vragen over beweeggedrag: 1 vraag naar 
aantal dagen met matig inspannende activiteiten (stevig doorwandelen/fietsen) langer dan 30 minuten en 1 vraag 
naar dagen intensief inspannende activiteiten (sporten) langer dan 20 minuten. Om de minuten te meten hebben 
we de twee vragen bij elkaar opgeteld (dus 2x per week 30 minuten matig en 2x per week 20 minuten intensief = 
60(2x30)+40(2x20)=100). Voor de spier- en botversterkende activiteiten zijn we er van uitgegaan dat de intensieve 
activiteiten ook spier- en botversterkend zijn, dus als hier 2x per week was ingevuld is aan deze voorwaarde voldaan.
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TABEL 3.2
Leefstijl (beweeggedrag, alcoholconsumptie en roken) gerelateerd aan werkstatus (huidige 

werkstatus en transitie ten opzichte van 2015) en DI-indicatoren (werkvermogen, productivi-

teit en verzuim) in CODI 2016 (N=18.038); de grijs gedrukte resultaten zijn niet significant

BEWEEG- 
RICHTLIJN

ALCOHOL-
CONSUMPTIE

ROKERS

% DAT HIERAAN 
VOLDOET

GLAZEN  
PER WEEK

% ROKERS

Werknemers 56% 4,5 17%

Zelfstandigen 61% 6,8 18%

Niet-werkenden 62% 5,4 17%

Werkend gebleven 57% 4,8 17%

Geen werk meer 62% 5,4 17%

BIJ VOLDOEN  
AAN RICHTLIJN

CORRELATIE-
COËFFICIËNT

BIJ  
ROKERS

Werkvermogen (schaal 0-10; gemiddeld 8,00) 8,05 0,01 7,96

Productiviteit (schaal 0-10; gemiddeld 7,92) 7,94 -0,01 7.94

Verzuim (gemiddeld 6,17 dagen per jaar) 6,03 -0,03 7.22

Tabel 3.2 laat zien dat werknemers minder vaak aan de beweegrichtlijn van de Gezondheids-

raad voldoen (56%) dan bijvoorbeeld zelfstandigen (61%) of niet-werkenden (62%). Daaren-

tegen drinken werknemers minder. Deelnemers die in 2016 gestopt zijn met werken 

bewegen meer en drinken ook meer. Werkvermogen, productiviteit en verzuim lijken niet of 

nauwelijks gerelateerd aan leefstijl. Ten slotte zijn er ook nauwelijks significante verbanden 

gevonden tussen roken en indicatoren van duurzame inzetbaarheid, behalve dat rokers 

gemiddeld 1 dag langer verzuimen. Concluderend kunnen we stellen dat de relatie tussen 

leefstijl en indicatoren van duurzame inzetbaarheid beperkt lijkt te zijn. Mogelijk heeft leef-

stijl pas op langere termijn een effect.

3.5 CONCLUSIE

Onderzoek naar de rol van gezondheid in duurzame inzetbaarheid laat zien dat gezondheid 

een heel belangrijke voorspeller is van die inzetbaarheid. Dat geldt zowel voor de subjectief 

ervaren gezondheid als voor het wel of niet aanwezig zijn van gezondheidsproblemen. Wel 

zijn er factoren die op de relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid van invloed 

zijn. Enerzijds liggen die op het persoonlijke vlak; de manier waarop individuen problemen 

oppakken is afhankelijk van iemands persoonlijkheid en is van invloed op de impact van (on)

gezondheid op inzetbaarheid. Anderzijds liggen er mogelijkheden om de relatie te beïn-

vloeden in het werk; voldoende autonomie (dus voldoende regelmogelijkheden) kan nega-

tieve impact van gezondheid op inzetbaarheid bufferen. Leefstijl heeft invloed op de gezond-

heid en zou daardoor indirect een effect kunnen hebben op de inzetbaarheid. Deze relatie 

kunnen we echter nog niet overtuigend aantonen.
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BIJLAGE 1 

Statistische analyses

ONDERZOEKSDESIGN

Voor de relatie tussen determinanten en indica-

toren van duurzame inzetbaarheid voeren we 

identieke analyses uit voor de uitkomstmaten 

werkvermogen, productiviteit, ziekteverzuim en 

ervaren arbeidsmarktpositie. De analyses voor 

de uitkomstmaat uitstroom vóór de pensioenge-

rechtigde leeftijd wijken hiervan af. Hieronder 

worden de analyses apart toegelicht.

Werkvermogen, productiviteit, ziekteverzuim, 

ervaren arbeidsmarktpositie

Om de invloed van de determinanten (De) op 

de  DI-indicatoren werkvermogen, productiviteit, 

verzuim en arbeidsmarktpositie te achterhalen 

maken we gebruik van logistische regressie 

‘generalized estimating equations (GEE)’ 

analyses (Twisk, 2011).6 Hierbij analyseren we 

wat de relatie is tussen het hebben van een 

risico factor (bepaalde waarde van de determi-

nant) met een lage duurzame inzetbaarheid in 

het daarop volgende jaar (met andere woorden: 

laag werkvermogen, lage productiviteit, hoog 

ziekteverzuim en ongunstige ervaren arbeids-

markt positie). Hierbij gebruiken we een time-lag. 

In figuur B1.1 staat weergegeven wat een derge-

lijke ‘time-lag’ inhoudt.

De reden om gebruik te maken van een ‘time-lag’ is dat we daarmee zeker weten dat de 

determinant aanwezig was vóór de uitkomst, en we een omgekeerde oorzaak-gevolg relatie 

kunnen uitsluiten.

6   In de GEE analyses dienen we een correlatie structuur te specificeren. In deze analyses is gekozen voor een 
‘exchangeable’ structuur, waarbij de assumptie is dat de samenhang tussen dezelfde maat op de verschillende 
metingen gelijk is, onafhankelijk van hoeveel tijd daar tussen zit (één, twee of drie jaar).

Uitstroom

Om te bepalen of de determinanten van invloed zijn op uitstroom vóór de pensioengerech-

tigde leeftijd gebruiken we multinomiale logistische regressie analyses. Hierbij kijken we of 

de determinanten op baseline (T1), terwijl de deelnemer nog aan het werk is, voorspellen of 

er tijdens de follow-up (T2, T3, T4) een transitie plaatsvindt naar vroegpensioen, werkloos-

heid of arbeidsongeschiktheid (figuur B1.2). Naast deze multinomiale logistische regressie 

kijken we ook naar de totale uitstroom met een ‘normale’ logistische regressie.

Uitstroom

2010 2011 2012 2013

X X X

Determinanten 

FIGUUR B1.2 
Analyseplan invloed determinanten op uitstroom vóór de pensioengerechtigde leeftijd

Het volledige rapport: 

Van den Heuvel S, Leijten F, de Vroome E, Geuskens G. Het relatieve belang van determi-

nanten van duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers: Integrale analyses STREAM 

2010-2013. Leiden: TNO; 2016. Report No.: R11825. Link:

http://publications.tno.nl/publication/34620329/vo8gtg/heuvel-2016-relatieve.pdf
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FIGUUR B1.1 
Analyseplan invloed determinanten op 

de DI-indicatoren werkvermogen, 

productiviteit, ziekteverzuim en ervaren 

arbeidsmarktpositie
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BIJLAGE 2

Meetinstrumenten

SELECTIE VAN VARIABELEN

De STREAM-vragenlijst is zeer uitgebreid, met in totaal 240 items in de laatste meting. Voor 

dit hoofdstuk hebben we de volgende criteria gebruikt om uit deze vragenlijst determinanten 

te selecteren:

›  aansluiting literatuur: de determinant is in eerder onderzoek (binnen of buiten STREAM) 

voorspellend gebleken voor duurzame inzetbaarheid;

›  consistentie: het uitgangspunt is om voor de verschillende uitkomstmaten dezelfde set 

van determinanten te onderzoeken, zodat we ook het relatieve belang van de determi-

nanten voor verschillende uitkomstmaten kunnen vergelijken. Om deze reden kiezen we 

determinanten waarvan we verwachten dat deze van belang zijn bij alle/de meeste te 

bestuderen uitkomstmaten.

De keuze voor de uitkomstmaten is gemaakt op basis van:

›  aansluiting literatuur: de uitkomstmaten vertegenwoordigen verschillende indicatoren van 

duurzame inzetbaarheid en staan centraal in de discussie hierover. Tevens sluiten ze 

goed aan bij eerder onderzoek met de STREAM-data;

›  variatie in DI-indicatoren: de indicatoren representeren verschillende punten op een conti-

nuüm:

 •  werkvermogen en productiviteit hebben betrekking op een werknemer die aan het werk is;

 •  ziekteverzuim heeft betrekking op een werknemer die incidenteel niet aan het werk is 

en die mogelijk richting uitstroom gaat;

 •  ervaren arbeidsmarktpositie heeft betrekking op de mogelijkheid van de werknemer 

om elders te gaan werken;

 •  uitstroom vóór de pensioengerechtigde leeftijd gaat over het uittreden uit de arbeids-

markt.

Hieronder beschrijven we de variabelen waarmee we de determinanten en DI-indicatoren in 

kaart brengen. De variabelen in STREAM zijn, wanneer mogelijk, gestandaardiseerde schalen 

en/of afkomstig uit ander grootschalig onderzoek, zoals de Nationale Enquête Arbeidsom-

standigheden (NEA).

In tabel B2.1 staat een overzicht van de maten in dit onderzoek. In de volgende paragrafen 

lichten we deze verder toe. We hebben ervoor gekozen om alle variabelen te dichotomiseren. 

Dat wil zeggen dat we onderscheid maken in wel of geen risico aanwezig. De reden is dat dit 

de vervolganalyses vereenvoudigt en makkelijker te interpreteren resultaten oplevert. Om te 

bepalen of er sprake is van een risico zijn daarom afkappunten nodig. Voor sommige varia-

belen zijn deze afkappunten herleidbaar uit de wetenschappelijke literatuur. Dit is echter 

niet altijd het geval. De keuze voor het afkappunt kunnen we soms maken op basis van de 

antwoordcategorieën. Bijvoorbeeld bij fysieke belasting zijn de antwoorden ‘altijd’, ‘vaak’, 

‘soms’, ‘zelden’ en ‘(bijna) nooit’. Bij ‘soms’, ‘altijd’ en ‘vaak’ is er dus sprake van een vorm 

van fysieke belasting en daarom is het afkappunt op gemiddeld ‘soms’ of vaker gezet.

TABEL B2.1
Domeinen en maten in het onderzoek

DOMEIN MAAT

DI-indicatoren

Werkvermogen •  Hoog
•  Laag

Productiviteit •  Hoog
•  Laag

Ziekteverzuim •  0-5 dagen
•  >5 dagen

Ervaren arbeidsmarkt-
positie

•  Goed
•  Slecht

Uitstroom •  Vroegpensioen
•  Werkloos
•  Arbeidsongeschikt

Subgroepen

Geslacht •  Man versus vrouw

Leeftijd •  <54 versus >55

Opleidingsniveau •  Laag versus  
middel/hoog

Bedrijfsomvang •  Groot versus  
midden/klein

Specifieke sectoren •  Onderwijs, zorg, 
vervoer en 
communicatie, handel

Chronische aandoening •  Aanwezig versus  
niet aanwezig

•  Wel/geen 
arbeidshandicap

TABEL B2.1
Domeinen en maten in het onderzoek

DOMEIN MAAT

Determinanten

Persoonskenmerken •  Leeftijd
•  Geslacht
•  Opleiding

Gezondheid •  Mentale gezondheid
•  Fysieke gezondheid

Werkkenmerken •  Blootstelling aan 
stoffen

•  Fysieke belasting
•  Avond- of nachtwerk
•  Taakeisen
•  Autonomie
•  Sociale steun
•  Rechtvaardigheid
•  Ongewenst gedrag 

(intern en extern)
•  Leeftijdsdiscriminatie
•  Contractvorm

Kennis en vaardigheden •  Proactieve 
leeroriëntatie

•  Kennis-werk match

Sociale factoren •  Werkstatus partner/
geen partner

•  Werk-thuisbalans

Financiële factoren •  Financiële situatie 
huishouden

Motivatie •  Bevlogenheid
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DI-INDICATOREN

We onderzoeken verschillende indicatoren van DI: werkvermogen, productiviteit, ziektever-

zuim, ervaren arbeidsmarktpositie en uitstroom uit werk.

Werkvermogen

Werkvermogen meten we aan de hand van de eerste dimensie van de ‘Work Ability Index’ 

(Ilmarinen, 2009). Deze vraag start met een uitleg over het begrip werkvermogen: de mate 

waarin de werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is om te werken. 

Daarna vragen we: ‘Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 10 punten 

geeft, hoeveel punten zou u dan aan uw werkvermogen op dit moment toekennen?’. 

Antwoorden kunnen variëren van 0 ‘niet in staat om te werken’ tot 10 ‘werkvermogen in uw 

beste periode’. Scores van 8 en hoger definiëren we als ‘hoog’ en onder de 8 als ‘laag’ werk-

vermogen. Dit afkappunt is gebaseerd op wat gebruikelijk is in de literatuur (onder andere El 

Fassi et al., 2013; Gould et al., 2008).

Productiviteit

Productiviteit meten we aan de hand van een aangepaste versie van de ‘Quantity and Quality 

(QQ)’ vragenlijst (Brouwer et al., 1999), namelijk met de vraag: ‘Hoeveel werk heeft u de 

afgelopen 4 weken gedaan ten opzichte van normaal? Het gaat alleen om de dagen die u de 

afgelopen 4 weken heeft gewerkt’. Antwoorden op deze vraag konden, evenals de werkver-

mogen vraag, variëren van 0 tot 10. De labels bij deze vraag zijn echter anders: 0 ‘veel 

minder dan normaal’, 5 ‘evenveel als normaal’ en 10 ‘veel meer dan normaal’. Een belang-

rijk aandachtspunt hierbij is dat het referentiekader in deze vraag ‘normaal’ is en het om de 

afgelopen vier weken gaat, terwijl bij werkvermogen het referentiekader ‘uw beste periode’ is 

en het om dit moment gaat. Omdat de maten voor werkvermogen en productiviteit van elkaar 

afwijken, ligt ook het afkappunt voor de dichotomie anders. Scores onder de 5 categoriseren 

we als ‘laag’ en scores van 5 en hoger als ‘hoog’. Dit is dezelfde indeling die eerder gebruikt 

is in een wetenschappelijk STREAM-artikel (Ybema et al., 2016).

Ziekteverzuim

Verzuim is in de STREAM-vragenlijst gedefinieerd als ‘minder uren of dagen werken dan 

normaal vanwege ziekte, ongeval of een andere gezondheidsreden’. Deelnemers krijgen de 

vraag: ‘Hoeveel werkdagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting 

verzuimd? (Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken. Ook gedeeltelijk 

ziekteverzuim en therapeutisch werken telt als verzuim)’. De dichotomie die we gebruiken 

van cumulatief verzuim in de afgelopen 12 maanden is 0-5 werkdagen en meer dan 5 werk-

dagen. Deze afkappunten zijn vaker gebruikt in de literatuur en in wetenschappelijke arti-

kelen (Reeuwijk et al., 2015). We corrigeren verzuim dus niet voor de contractomvang.

Ervaren arbeidsmarktpositie

Om een beeld te krijgen van hoe werknemers tegen hun eigen positie op de arbeidsmarkt 

kijken gebruiken we de vraag ‘Bent u in staat om in de komende 12 maanden een nieuwe 

werkgever te vinden?’. Antwoordopties bij deze vraag zijn: 1 ‘zeker niet’, 2 ‘waarschijnlijk 

niet’, 3 ‘misschien’, 4 ‘waarschijnlijk wel’ en 5 ‘zeker wel’. Antwoorden zijn gedichotomi-

seerd in ‘ongunstige ervaren arbeidsmarktpositie’ (scores 1-2), en ‘gunstige ervaren 

arbeidsmarktpositie’ (scores 3-5).

Uitstroom uit werk

In dit hoofdstuk zijn we geïnteresseerd in de transities die werknemers maken naar arbeids-

ongeschiktheid, werkloosheid en vroegpensioen gedurende de follow-up periode van 

STREAM (2011, 2012 en 2013). Deze transities brengen we in kaart aan de hand van de 

aangegeven werkstatus, uitkeringen en ziekteverzuim van werknemers. We richten ons op 

de eerste transitie die een werknemer maakt uit arbeid gedurende de follow-up.7 Deze 

methode is eerder gebruikt in een wetenschappelijk artikel op basis van STREAM-gegevens 

(Leijten et al., 2015).

DETERMINANTEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID

We onderzoeken determinanten in de volgende domeinen: persoonskenmerken, gezondheid, 

werk, kennis en vaardigheden, sociale factoren, financiële factoren en werkmotivatie.

Persoonskenmerken

De kenmerken waar we naar kijken zijn leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Leeftijd cate-

goriseren we in 4 groepen van 5 jaar (45-49, 50-54, 55-59, 60-64) en opleidingsniveau in 

2  groepen: laag (geen onderwijs/basisonderwijs, lbo, vmbo, vbo, mavo, eerste drie jaar 

havo/vwo, mulo, ulo, vmbo, mbo) en gemiddeld (havo/vwo (bovenbouw), wo- en hbo-prope-

deuse) of hoog (hbo, wo-bachelor/kandidaats, wo-doctoraal/master).

Gezondheid

In dit rapport richten we ons op algemene mentale en fysieke gezondheid. Deze maten zijn 

afkomstig van de ‘Short-Form Health Survey-12 (SF-12)’, een gestandaardiseerde en veel 

gebruikte maat (Ware et al., 1996). Op deze manier krijgen we inzicht in zowel de ervaren 

mentale als fysieke gezondheid. Eerdere publicaties hebben het belang van deze maten 

op duurzame inzetbaarheid duidelijk gemaakt (onder andere De Wind et al., 2014; Van de 

Vijfeijke et al., 2013).

De berekening van zowel de mentale als de fysieke component van gezondheid is gebaseerd 

op deze 12 items. Hiervoor gebruiken we een gestandaardiseerde weging, waarmee in prin-

cipe het gemiddelde van de scores op 50 zal liggen (spreiding van 0-100, standaarddeviatie 

10). De gezondheid van werknemers met een score van 45 of hoger delen we in als ‘goed’, 

en die daaronder als ‘slecht/matig’.

7   Dit heeft als consequentie dat we geen rekening houden met de mogelijkheid dat werknemers eerst uitstromen door 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of vroegpensioen en daarna weer aan het werk gaan. Overigens komt dit niet vaak 
voor.
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Werkkenmerken

STREAM bevat veel verschillende werkkenmerken. Voor deze rapportage is een selectie 

gemaakt van werkkenmerken die in ander (STREAM) onderzoek als belangrijk naar voren zijn 

gekomen (onder andere De Wind et al., 2014; Leijten et al., 2013). Ook hebben we gepro-

beerd verschillende typen werkkenmerken mee te nemen die hebben te maken met bijvoor-

beeld blootstelling aan stoffen, fysieke belasting en ongewenst gedrag.

›  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is gemeten door respondenten te vragen of zij in hun 

huidige beroep regelmatig in aanraking komen met één of meerdere van de volgende 

stoffen: oplosmiddelen, industriële schoonmaak- en reinigingsmiddelen, enzymen, bouw-

stof, houtstof, verven, lijmen en harsen, asbest, geneesmiddelen, pesticiden, biociden, 

metaaldampen, lasrook, metaalbewerkingsvloeistof, aardolieproducten, dampen in de 

rubberinstructie of overige stoffen. We onderscheiden respondenten die wel en niet regel-

matig in aanraking komen met één of meer van deze stoffen.

›  Respondenten is gevraagd of zij in het afgelopen jaar in hun betaalde baan ’s avonds of 

’s nachts hebben gewerkt. Er is een indeling gemaakt in ja (regelmatig of soms) en nee. 

Dit item is afkomstig van de NEA.

›  Fysieke belasting meten we aan de hand van vijf items, zoals ‘Doet u werk in een onge-

makkelijke werkhouding?’ (Bot et al., 2004; Hildebrandt et al., 2001).

›  Taakeisen meten we met vier items, zoals ‘Is uw werk hectisch?’ (Karasek et al., 1998).

›  Autonomie meten we met vijf items, zoals ‘Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?’ 

(Kristensen, 2010).

›  Sociale steun meten we met vier items, zoals ‘Hoe vaak krijgt u hulp en steun van uw 

collega’s?’ (Karasek et al., 1998).

Deze vier werkkenmerken zijn allemaal gemeten op 5-punt schalen, variërend van ‘(bijna) 

nooit’ tot ‘altijd’ (richting van de schaal verschilt per kenmerk). Wanneer respondenten op 

de items van fysieke belasting en taakeisen gemiddeld ‘soms’ of vaker scoren, dan defini-

eren we dit als ‘ongunstig’ en een score van ‘zelden’ of ‘(bijna) nooit’ als ‘gunstig’. Bij auto-

nomie en sociale steun delen we een gemiddelde score van ‘soms’ of minder vaak in als 

‘ongunstig’ en ‘vaak’ of ‘altijd’ als ‘gunstig’.

›  Distributieve rechtvaardigheid van waardering gaat om de mate waarin werknemers het 

gevoel hebben dat zij eerlijk behandeld worden binnen hun organisatie, in dit geval in het 

bijzonder ten opzichte van hun collega’s (De Boer et al., 2002). We meten dit met zes 

items over salaris (3) en waardering (3) beide in relatie tot inzet, resultaten en hoeveel-

heid taken in vergelijking met collega’s. Antwoorden variëren van 1 ‘veel te laag’ tot 5 

‘veel te hoog’, welke we vervolgens vertalen naar een schaal van 1 tot en met 3: veel te 

hoog/laag (1), iets te hoog/laag (2) en precies goed (3). Vervolgens berekenen we de 

gemiddelde score en maken we onderscheid in juiste mate van distributieve rechtvaardig-

heid (≥2) en onjuiste (te hoge/lage) distributieve rechtvaardigheid (<2).

›  Bij ongewenst gedrag maken we onderscheid in ongewenst gedrag door internen (colle-

ga’s, leidinggevenden) en door externen (bijvoorbeeld patiënten, leerlingen, passagiers). 

Hierbij is een indeling gemaakt in nooit en minstens een enkele keer (enkele keer, vaak of 

zeer vaak). Deze vragen zijn afkomstig uit de NEA.

›  Leeftijdsdiscriminatie meten we met vier items, zoals ‘Oudere werknemers worden over-

geslagen bij promotie of interne vacatures’ (Furunes & Mykletun, 2010). Antwoorden vari-

eren van 1 ‘helemaal oneens’ tot 5 ‘helemaal eens’. Op basis van de gemiddelde scores 

op de vier items zijn twee groepen gemaakt. Een gemiddelde score van 3,5 en hoger 

beschouwen we als ‘leeftijdsdiscriminatie’ en een gemiddelde score onder de 3,5 als 

‘geen leeftijdsdiscriminatie’.

›  Ten slotte maken we onderscheid in werknemers met een vast contract en werknemers 

met andere contractvormen.

Kennis en vaardigheden

We meten in hoeverre werknemers een proactieve leeroriëntatie hebben en een goede 

match tussen hun kennis en vaardigheden en werk. Proactieve leeroriëntatie meten we met 

vier items, zoals ‘In mijn werk probeer ik telkens weer nieuwe dingen te leren’ (Van Veld-

hoven & Dorenbosch, 2008). Deelnemers kunnen het 1 ‘helemaal oneens’, 2 ‘oneens’, 3 

‘niet eens, niet oneens’, 4 ‘eens’ tot 5 ‘helemaal eens’ zijn met deze items, waarvan we een 

gemiddelde berekenen. Een score van 3,5 of meer beschouwen we als gunstig, en van 

minder dan 3,5 als ongunstig.

De kennis-werk match meten we aan de hand van het item: ‘Hoe sluiten uw kennis en vaar-

digheden en uw werk bij elkaar aan?’. De antwoorden op deze vraag dichotomiseren we in 

match (1 ‘goed’, 2 ‘redelijk’) en mismatch (3 ‘matig’, 4 ‘slecht’).

Sociale factoren

We maken onderscheid in werknemers die een partner hebben die werkt en werknemers die 

geen partner hebben of die een partner hebben die niet werkt.

Werk-privébalans omvat zowel een item over werk-verwaarlozing als over thuis-verwaarlozing: 

‘Mist of verwaarloost u familie- of gezinsactiviteiten door uw werk?’ en ‘Mist of verwaarloost 

u uw werkzaamheden door familie- of gezinsverantwoordelijkheden?’ (Fox & Dwyer, 1999). 

De antwoordcategorieën van deze vragen zijn: 1 ‘nee, nooit’, 2 ‘ja, een enkele keer’, 3 ‘ja, 

vaak’ en 4 ‘ja, zeer vaak’, waarbij we onderscheid maken in ‘balans’ (scores 1 of 2) en 

‘disbalans’ (scores 3 of 4). De twee vragen zijn gecombineerd, waarbij we een verstoorde 

werk-privébalans definiëren als een disbalans op één of beide vragen.

Financiële factoren

De financiële situatie meten we aan de hand van het item: ‘Hoe is op dit moment de finan-

ciële situatie van uw huishouden?’. We maken onderscheid in ‘slecht’ (1 ‘komt veel geld 

tekort’, 2 ‘komt een beetje geld tekort’) en ‘goed’ (3 ‘komt precies rond’, 4 ‘houdt een 

beetje geld over’, 5 ‘houdt geld over’).
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Motivatie

Bevlogenheid beschouwen we als indicator van motivatie. De vragenlijst bevat 6 items van 

de Utrechtse Bevlogenheid Schaal, zoals bijvoorbeeld ‘Mijn werk inspireert mij’ (Schaufeli et 

al., 2006). De antwoordschaal van deze items loopt van 0 ‘nooit’ tot 6 ‘altijd/dagelijks’. 

Gemiddelde scores op deze items van 3,5 en hoger delen we in als ‘bevlogen’, daaronder 

als ‘niet bevlogen’.

Betrouwbaarheid van de schalen

Om de determinanten van duurzame inzetbaarheid te meten hebben we gebruik gemaakt 

van schalen. Door middel van een betrouwbaarheidsanalyse beoordelen we de interne 

consistentie van de schaal, dat wil zeggen dat we nagaan of we de aparte items van deze 

schaal ‘mogen’ samennemen in één variabele. De Cronbach’s Alfa’s die deze analyse 

op leveren zijn een maat voor deze interne consistentie. Tabel B2.2 bevat de resultaten van 

de betrouwbaarheidsanalyses voor deze schalen. Over het algemeen beschouwen we een 

waarde groter dan 0,70 als betrouwbaar. Uit tabel B2.2 blijkt dat alle STREAM-schalen deze 

waarde ruim halen.

TABEL B2.2
Betrouwbaarheidsanalyse van de schalen op baseline

SCHAAL N ITEMS CRONBACH’S ALFA

Fysieke belasting 8.099 5 0,86

Taakeisen 8.144 4 0,86

Autonomie 8.156 5 0,77

Sociale steun 8.172 4 0,80

Distributieve rechtvaardigheid 8.140 3 0,86

Leeroriëntatie 8.163 4 0,81

Bevlogenheid 8.156 6 0,93

Leeftijdsdiscriminatie 8.174 4 0,87

Het volledige rapport:

Van den Heuvel S, Leijten F, de Vroome E, Geuskens G. Het relatieve belang van determi-

nanten van duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers: Integrale analyses STREAM 

2010-2013. Leiden: TNO; 2016. Report No.: R11825. Link:

http://publications.tno.nl/publication/34620329/vo8gtg/heuvel-2016-relatieve.pdf

http://publications.tno.nl/publication/34620329/vo8gtg/heuvel-2016-relatieve.pdf

