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Maak werk van 
gezondheid 
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Waarom werken aan gezondheid? 

 
 
 
 
Argumenten 
● Ontwikkelingen arbeidsmarkt 

 
● Financieel 

 
● Veiligheid en productiviteit 

 
● Goed werkgeverschap / MVO 
 

De World Health Organization (WHO 2010) noemt 
de werkplek één van de belangrijkste settings voor 
gezondheidsbevordering in de 21e eeuw. 

Presenter
Presentation Notes
http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/



Ontwikkelingen in werkend Nederland 
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We worden ouder 

Toenemende vergrijzing 
Het aantal 65 plussers neemt toe 
van 3,0 miljoen in 2015 tot een 
hoogtepunt van 4,8 miljoen in 2042 

Gemiddelde leeftijd op het 
werk hoger 
Tussen 1990 en 2014 is  de 
gemiddelde leeftijd van de  
werkzame beroepsbevolking met 
> 5 jaar gestegen tot 41,9 jaar. 

Bron: CBS, Statline 

Presenter
Presentation Notes
Aantal 65 plussers (bron Volksgezondheidenzorg.info)https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/cijfers-context/bevolkingsomvang#node-prognose-bevolkingsopbouw Gemiddelde leeftijd beroepsbevolking (bron: Statline CBS)http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80802NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0-1%2c3-6%2c8-12%2c14-17&D7=0&D8=0%2c2%2c4%2c6%2c8%2c12%2c16%2c20%2c25%2c29%2c32-33%2cl&HD=120307-1319&HDR=G1%2cG2%2cG3%2cG4%2cG6%2cT%2cG7&STB=G5



We werken langer door 
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Bron: VTV-2014 

Oudere beroepsbevolking 
In 2030 werken mensen tot 68 jaar. De beroepsbevolking 
neemt hierdoor niet af, maar de gemiddelde leeftijd stijgt wel.  

Presenter
Presentation Notes
Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. RIVM, Bilthoven Nieuwe oudere werknemer is hoger opgeleid en minder beperktDe stijging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 68 jaar in 2030 heeft tot gevolg dat de potentiele beroepsbevolking niet gaat afnemen. Hierdoor komt de groep van 65 jaar tot de AOW-leeftijd bij de potentiële beroepsbevolking. Deze groep verschilt van de huidige ouderen in deze leeftijdsgroep. Zij zijn een stuk hoger opgeleid (28% van deze leeftijdsgroep heeft dan een hogere of universitaire opleiding gevolgd), hebben minder lichamelijke beperkingen (wat betreft horen, zien en mobiliteit), maar hebben wel vaker een of meerdere chronische ziekten.Arbeidsparticipatie chronisch ziekenEen chronische ziekte is pas belemmerend voor participatie als deze samengaat met beperkingen, verminderde mentale gezondheid of een negatieve gezondheidsbeleving [1]. Bij gelijkblijvend beleid verwachten we een toename in chronische ziekten, maar een gelijkblijvend aantal mensen met beperkingen in activiteiten. Dit betekent dat in de toekomst het hebben van een chronische ziekte mogelijk minder belemmeringen met zich meebrengen dan nu. Of dit daadwerkelijk zo is hangt van veel meer factoren af dan alleen gezondheid, zoals ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de economische groei. In het trendscenario doen we dan ook geen kwantitatieve uitspraken over de arbeidsparticipatie van chronisch zieken.
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We worden zieker 
Het aantal chronisch zieken neemt toe.  

Investeer in gezonde medewerkers 
Investeren in de gezondheid van medewerkers 
is belangrijk om ondanks deze ontwikkelingen 
werknemers duurzaam inzetbaar te houden. 
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Werken aan gezondheid loont 
Duurzame inzetbaarheid 
Gezondheidsproblemen zijn een belangrijke reden voor uitval of om 
eerder te stoppen met werken. 
 
Re-integratie  
Een goede lichamelijke gezondheid van medewerkers vergroot de 
kans dat zij hun werk sneller hervatten 
 
Arbeidsproductiviteit 
- Minder ziekteverzuim 
- Betere werkprestaties en productiviteit 

 
 

 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 - Themarapport ‘Gezondheid en Maatschappelijke Participatie’, RIVM(Bron: ArboNed 2013) (van den Ende et al., 2013)
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Gezondheid verkleint de kans op: 
–Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
• 43,5% van langdurig verzuim bij mannen door klachten aan het bewegingsapparaat 
• 38,3% van langdurig verzuim bij vrouwen door psychische aandoeningen 

 
– Verlies aan productiviteit 
 
– Hogere kosten 

Presenter
Presentation Notes
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 - Themarapport ‘Gezondheid en Maatschappelijke Participatie’, RIVM(Bron: ArboNed 2013) (van den Ende et al., 2013)In 2012 was 43,5% van het langdurig verzuim bij mannen het gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat. Bij vrouwen zijn psychische aandoeningen met 38,3% de grootste veroorzaker van langdurig verzuim. Psychische aandoeningen (zoals depressie, burn-out en overspannenheid) en klachten aan het bewegingsapparaat zijn ook de meest voorkomende diagnosen bij instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook hart- en vaatziekten en kanker zijn hier belangrijk.



Wat levert investeren in gezonde leefstijl  
van medewerkers op? 
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Enkele feiten en cijfers 
• Sporters verzuimen 5-12 dagen minder 
 
• Rokers verzuimen gemiddeld 1,5 keer  

meer dagen dan niet-rokers 
 

• Werkstress leidt jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen  
en kost Nederland 1,8 miljard euro per jaar. 

 
• Overgewicht veroorzaakt circa 10%  
    productiviteitsverlies en 1,5 - 2 keer meer risico op  
    arbeidsongeschiktheid 
 
• Winst in termen van sociale cohesie door bijv. samen 

lunchwandelen. 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Post NAM., Zwakhals SLN., Polder JJ. (red)(2010). Maatschappelijke baten - Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVMWerkstress: Monitor Arbeid TNO http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=149 
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Gezonde leefstijl bevorderen, maar hoe..? 
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Aan de slag in uw organisatie? 
Loketgezondleven.nl biedt informatie, praktische tips en voorbeelden over 
gezondheidsbeleid op de werkvloer maken, uitvoeren en evalueren.  
En themaspecifieke informatie over: 
- Bewegen 
- Voeding 
- Mentale gezondheid 
- Alcohol 
- Roken 
- Veiligheid 
- Zwangerschap 
 
 Benieuwd naar ervaringen van 

andere organisaties? Lees de 
voorbeelden en praktijkverhalen. 
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Activiteiten kiezen 
Weten wat werkt?  
 
• Het interventiedatabase Gezond 

en Actief Leven biedt overzicht 
van gezondheidsbevorderende 
activiteiten. 
 

• Kwaliteitsbeoordeing: 
interventies worden beoordeeld 
(erkend) oa effectiviteit. 
 

• Het interventieoverzicht Werk 
biedt overzicht van interventies 
voor de werksetting 

 

Presenter
Presentation Notes
Als werkgever gaat u het liefst aan de slag met een kwalitatief goede leefstijlinterventie die werkt. Bij het erkenningstraject leest u meer over kwaliteit, uitvoerbaarheid of effectiviteit van een interventie. 
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De informatie op Loketgezondleven.nl komt tot stand 
met medewerking van: 
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Maak werk van gezondheid! 
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