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GEzOnD En VEiliG WERKEn 

het onderzoek in de business line gezond en veilig Werken draagt 

op een aantoonbare en kosteneffectieve manier bij aan preventie en 

aan verlaging van de ziektelast bij werknemers die het gevolg is van 

problemen op het terrein van gezond en veilig werken. 

daarnaast leidt het onderzoek ertoe dat nieuwe risico’s van techno

logische ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd, geëvalueerd en 

beheerst. centraal staat daarbij dat bedrijven (werkgevers, werk

nemers) zélf de bestaande en nieuwe risico’s kunnen managen. 

de voorbeelden van projecten van deze business line  

in dit boekje zijn gerangschikt naar drie hoofdlijnen:

1.  IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES
  Dit onderzoek is erop gericht arbeidsomstandigheden te 

verbeteren door het toepassen en evalueren van gezondheids- 

en veiligheidsbeleid.

� arbokennis uitgewisseld door heel europa 6 

� een sterkere positie voor de preventiemedewerker 8

� effecten van arbomaatregelen inschatten 10

� hoe kosteneffectief zijn werkplekinterventies? 12

� betere maatregelen tegen ademhalingsziekten 14

� oorzaken van arbeidsongevallen verhelderd 16

� nea: vinger aan de pols van werkend nederland 18

� enquête verheldert arbeidsbeleids vraagstukken 20

� Inzicht in de arbeidssituatie van zelfstandigen 22

� veiliger werken in chinese mijnbouw en chemie 24

2.  RISK MANAGEMENT IN OSH
  Het doel van onderzoek is de ziektelast bij werknemers te 

voorkomen en te verlagen door innovatieve interventies 

op het gebied van OSH (Occupational Safety and Health). 

�  veiliger werken dankzij inzicht in gevaarlijke stoffen 26

�  actieve ondersteuning bij veiliger werken 28

�  Wegwijs in nanomaterialen 30

�  IMoshIon: gezond en veilig werken in het MKb 32

�  veiliger werken voor laaggeschoolden 34

�  tno helpt daF trucks de veiligheidscultuur te versterken 36

�  Werken met minder fysieke belasting 38

�  hoe zwaar is de fysieke belasting voor de straatmaker? 40

3. CHEMICAL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT
  Dit onderzoek heeft als doel modellen en benaderingen te 

ontwikkelen om veilig te kunnen werken met nanodeeltjes en 

chemische stoffen, zodat de (onzekere) risico’s ervan geen 

onnodige bottleneck vormen voor innovatie.

�  veilig omgaan met nanomaterialen 42

�  Milieu en gezondheidseffecten van nanoproducten verhelderen 44

�  risico’s eenvoudig en betrouwbaar beoordelen 46

�  veiliger omgaan met gewasbeschermings middelen 48



DUURzAME inzETBAARHEiD  

het onderzoek in de business line duurzame Inzetbaarheid heeft tot 

doel de duurzame inzet en inzetbaarheid van de beroepsbevolking te 

versterken door het verbeteren van vitaliteit, kwalificaties, mobiliteit en 

werkomgeving. 

de voorbeelden van projecten van deze business line  

in dit boekje zijn gerangschikt naar drie hoofdlijnen:

1. PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT
  Dit onderzoek draagt bij aan oplossingen voor de honderdduizenden 

mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. De projecten 

beogen deze mensen perspectief te geven op werk en duurzame 

inzetbaarheid. 

  

� reintegratie professionals verbeteren dienstverlening 52

� beter samenwerken aan social return 54

� objectieve meetlat voor sociaal ondernemen 56

� Meer grip op reintegratie van bijstandscliënten 58

� hoe berekenen arbeidsdeskundigen de loonwaarde? 60

� goede voorbeelden als inspiratie voor de arbeidsdeskundige 62

2. DUURZAAM WERK
  Bij dit onderzoek draait het om het ontwikkelen van innovaties die 

de concurrentiekracht van bedrijven duurzaam versterken, door de 

duurzame inzetbaarheid en productiviteit van werkenden te verhogen. 

� nationaal Inzetbaarheidsplan: meer mensen langer aan het werk  64

� duurzame inzetbaarheid ontcijferd 66

� hoe blijven 45plussers langer inzetbaar? 68

� de vakman als regisseur van zijn eigen ontwikkeling 70

� Zelf sleutelen aan je werk 72

� hoe werknemers hun kwalificaties up-to-date houden 74

� Welke leefstijl programma’s werken voor bedrijven? 76

� duurzaam inzetbaar blijven in de bouw 78

3.  MENTALE GEZONDHEID EN PSyCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING
  Dit onderzoek is gericht op oplossingen die leiden tot minder uitval 

en hogere productiviteit op het werk: enerzijds door psychosociale 

arbeidsbelasting te verminderen, anderzijds door de bevlogenheid 

van werknemers te vergroten. 

� hoe voorkom je dat werknemers mentaal met pensioen gaan?  80

� gezonder reorganiseren met psYres 82

� game geeft managers meer grip op werkdruk en bevlogenheid 84

� Meer grip op kosten en baten van agressiebeleid 86

� Meer zicht op de effecten van werkstress 88

� happy@Work: online zelfhulp bij psychische klachten 90



innOVATiE En  
ARBEiDs pRODUcTiViTEiT

het programma Innovatie en arbeidsproductiviteit heeft tot doel, de 

innovatiekracht te versterken en de arbeidsproductiviteit te verhogen 

door menselijk kapitaal en sociale innovatie beter te benutten. 

de voorbeelden van projecten van deze business line  

in dit boekje zijn gerangschikt naar drie hoofdlijnen:

1. ZORG EN ARBEID
  Dit onderzoek heeft tot doel geïntegreerde zorgconcepten te 

ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Deze innovatieve 

zorgconcepten zijn erop gericht de groei van de maatschappelijke 

zorgkosten te beteugelen, de arbeidsproductiviteit in de zorg 

duurzaam te verhogen, en inzicht te geven in samenhang van 

technologische en sociale innovaties in de zorg.

  

� Zorgaanbieders amsterdamnoord werken beter samen  94

� geïntegreerde zorg een duwtje geven 96

� participatie vergroten door arbeidsgerichte zorg 98

2. SOCIAAL INNOVATIE MANAGEMENT
  Dit onderzoek is erop gericht arbeidsproductiviteit en innovatiekracht 

te verbeteren door kennis, concepten en methoden te ontwikkelen 

op diverse gebieden: innovatieve organisatieconcepten, flexibele 

organisaties, leren, werken en innoveren door werkenden en 

maatschappelijke arrangementen.

� slimmer werken in het openbaar bestuur  100

� ruim baan voor ambtenaren met vernieuwende ideeën 102

� productiever werken als alternatief voor bezuinigen 104

� alle cijfers over flexwerk en flexwerkers verzameld 106

3. INNOVATIEf WERKEN
  Dit onderzoek beoogt de innovatiekracht en arbeidsproductiviteit te 

verhogen bij organisaties in de topsectoren High Tech Systemen en 

Materialen (HTSM) en Creatieve Industrie. Dat gebeurt door de interactie 

te verbeteren tussen de mens en producten, omgevingen, processen, 

organisaties, en door innovaties op dit gebied te ontwikkelen.

� virtual en augmented reality verbeteren arbeids omstandigheden 108
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VOORWOORD  

WerK Is voor Mensen een belangrIjK onderdeel van hun 

leven. daaroM Is het noodZaKelIjK oM te Investeren In 

‘goed WerK’. dat beteKent aan de ene Kant dat organIsatIes 

MedeWerKers Zo goed MogelIjK Moeten bescherMen 

tegen de nadelIge eFFecten oF rIsIco’s van hun WerK. 

Maar tegelIjKertIjd Is het belangrIjK oM de posItIeve 

eFFecten van arbeId te versterKen: MotIvatIe, voldoenIng, 

ontWIKKelIngsKansen, een posItIeve organIsatIecultuur. 

goed WerK Is geZond, veIlIg, eFFIcIënt, Maar ooK prettIg, 

stIMulerend en uItdagend. goed WerK heeFt een posItIeve 

Invloed op je leven en Is van levensbelang voor productIe 

en InnovatIe. al dIe aspecten van WerK KoMen aan bod 

In dIt boeKje, WaarIn het InnovatIegebIed arbeId van tno 

vIjFtIg projecten presenteert op het gebIed van Mensen, 

organIsatIes en WerK.  

In het onderzoek is een aantal lijnen te onderscheiden. verschillende 

projecten hebben betrekking op de stap van nietwerk naar werk: 

hoe helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer 

aan het werk? een voorbeeld van een project dat daarbij aansluit is 

de prestatieladder socialer ondernemen, die bedrijven stimuleert 

om sociaal te ondernemen en sterker bij te dragen aan de arbeids

participatie van kwetsbare groepen. 

een andere lijn is die van werk naar duurzaam werk. hoe bevorderen we 

een duurzame arbeidsmarkt, waarin mensen gezond blijven en langer en 

met plezier en behoud van productiviteit doorwerken? bedrijven moeten 

daartoe investeren in gezondheid, vitaliteit, kwalificatieverbetering en 

betrokkenheid van hun werknemers, van hoog tot laag. Maar ook de rol 

van werkenden zelf, in alle vormen, verandert: zij moeten zich open en 

flexibel opstellen, bereid zijn om zich te ontwikkelen en aantrekkelijk te 

blijven voor huidige en toekomstige werkgevers. dat illustreert onder 

andere het project vakman nieuwe stijl, waarvoor tno een digitale 

leeromgeving ontwikkelde die bedrijf en medewerkers helpt om zelf 

richting te geven aan hun ontwikkeling.

als derde lijn noem ik de ontwikkeling naar innoverende organisaties. 

een snel veranderende maatschappij en snel veranderende markten 

vragen van arbeidsorganisaties dat ze zichzelf voortdurend vernieuwen 

en versterken. hoe kunnen bedrijven en netwerken van bedrijven hun 
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concurrentiekracht en veerkracht vergroten en hun werknemers 

stimuleren mee te gaan in die ontwikkeling? hoe zorgen we ook dat 

onbekende risico’s de innovaties van morgen niet remmen, zoals bij het 

ontwikkelen van nanomaterialen? of op welke manieren kan de publieke 

sector het werk slimmer en efficiënter organiseren? In het project 

slimmernetwerk gebeurt dat laatste van binnenuit, door innovatieve 

professionals uit de publieke sector die in ‘doetanks’ aan de slag gaan 

met praktijkvraagstukken. 

het motto van tno is ‘Innovation for life’; tno zet zich in voor 

technologische én sociale innovatie. de gepresenteerde projecten 

illustreren dat innovatie ook sterk wordt bepaald door organisaties en 

mensen – zo ontstaan innovaties die werken! die verbanden tussen 

techniek, mens en organisatie komen samen in de projecten van arbeid.

onze toegevoegde waarde daarbij is dat we de nadruk leggen op 

adviezen en oplossingen voor de praktijk, maar wel altijd gebaseerd op 

een wetenschappelijk kennisfundament. ook dat zorgt voor innovaties 

die werken.

dit boekje vormt een staalkaart van ons onderzoeksterrein. tientallen 

aansprekende projecten laten u zien hoe we met nieuwe kennis vraag

stukken kunnen oplossen voor bedrijven, de publieke sector en andere 

organisaties. stuk voor stuk tonen deze projecten aan hoezeer het loont 

om te investeren in goed werk: in werkenden, hun omstandigheden, 

hun betrokkenheid, en in de organisatie van het werk. Ik wens u veel 

leesplezier!

prof. dr. ir. paulien bongers

Innovatiedirecteur arbeid tno
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

ARBO-KEnnis 
UiTGEWissElD 
DOOR HEEl EUROpA  

Iedere drIeënhalve MInuut overlIjdt IeMand In de eu door 

een arbeIdsgebonden oorZaaK. dat KoMt neer op Meer dan 

150.000 sterFgevallen per jaar als gevolg van arbeIds

ongevallen en WerKgerelateerde ZIeKten. daaroM Is het 

belangrIjK WerKneMers en WerKgevers In heel europa 

beWust te MaKen van de rIsIco’s van hun WerK, en te leren 

hoe ZIj hIerMee Kunnen oMgaan. oM dIe beWustWordIng te 

stIMuleren, heeFt de eu een netWerK van natIonale KennIs

centra opgerIcht: de Focal poInts. tno verZorgt naMens 

het MInIsterIe van sZW het nederlandse Focal poInt. 

van agentschap naar Focal points

de werkplekken in heel europa veiliger, gezonder en productiever 

maken: dat is de opdracht van het europees agentschap voor veiligheid 

en gezondheid op het Werk. het agentschap verzamelt en verspreidt 

kennis en informatie, en bevordert een cultuur van risicopreventie. Maar 

dat kan niet alleen centraal gebeuren. daarom werkt het agentschap 

met een netwerk van Focal points; dit zijn vaak de belangrijkste 

nationale instanties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het 

werk. deze Focal points zijn het scharnierpunt waarlangs de informatie 

naar en van het agentschap loopt.

actief werken aan veiligheid en gezondheid

In het nederlandse Focal point werkt tno actief samen met vertegen

woordigers van overheid, werkgevers en werknemers aan de doel

stellingen van het agentschap. de genoemde partijen houden de 

vinger aan de pols om vast te stellen of zich nieuwe risico’s voordoen, 

verzamelen best practices om risicopreventie te stimuleren, voeren 

campagne en geven voorlichting. ook leveren ze actuele nederlandse 

informatie aan het agentschap, en geven ze de kennis van het 

agentschap door aan de nederlandse beleidsmakers en praktijkmensen 

op alle niveaus. Zo speelt het Focal point een centrale rol in het netwerk 

van sociale partners, beroepsorganisaties, arboprofessionals en 

kennisinstituten. 

veel informatiekanalen

het Focal point wil hét referentiepunt zijn voor alle informatie over 

veiligheid en gezondheid die belangrijk is voor de doelgroepen van het 

agentschap. het verspreidt informatie via verschillende websites (onder 

meer op www.arboineuropa.nl), maar ook bijvoorbeeld via elektronische 

nieuwsbrieven en twitter.
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project  nederlands Focal point voor veiligheid en gezondheid op het werk     

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa) 

‘ het nederlandse 
focal point verzorGt 
de import van 
europese en export 
van nederlandse 
arbokennis.’
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

EEn sTERKERE 
pOsiTiE VOOR DE 
pREVEnTiEMEDEWERKER

veIlIg en geZond WerKen Is In nederland een gedeelde 

verantWoordelIjKheId van WerKgever en WerKneMer. dat 

Is bIj Wet geregeld. Zo Moet elK bedrIjF een preventIe

MedeWerKer aanWIjZen, dIe een sleutelrol speelt In de 

aandacht voor preventIe In het bedrIjF. Maar In de praKtIjK 

hebben nog veel te WeInIg bedrIjven preventIeMedeWer

Kers. tno helpt bedrIjven oM de Interne arbodesKundIg

heId te vergroten.

te weinig mensen en kennis

op dit moment heeft nog maar de helft van de nederlandse bedrijven 

een preventiemedewerker. ook is er een tekort aan kennis en aan 

bruikbare instrumenten voor preventiemedewerkers, vooral in het 

midden en kleinbedrijf. tno heeft daarom onderzocht welke wensen en 

behoeften bedrijven en 

preventiemedewerkers hebben: 

wat hebben ze nodig om zelf hun 

arbodeskundigheid te vergroten?

drie bouwstenen voor verbetering

uit ons onderzoek zijn drie bouw

stenen naar voren gekomen voor 

verbeterde aandacht voor 

preventie in bedrijven. allereerst 

blijkt het belangrijk dat preventie

medewerkers zelf actief hun taak 

oppakken: hun zelfredzaamheid en 

zelfwerkzaamheid moet groter 

worden. bovendien moeten de 

preventiemedewerkers zicht

baarder worden in het bedrijf. 

daarnaast is het nodig om ze 

meer opleiding en scholing aan 

te bieden. 

staatssecretaris szw:   

‘preventiemedewerkers zijn 

nog geen gemeengoed in 

bedrijven; hun kennis over 

arbeidsomstandigheden 

is soms gering. ik werk 

aan versterking van deze 

eerstelijns preventie op de 

werkvloer. in het kader 

van het maatschappelijk 

programma  arbeids

omstandig heden (mapa) 

van tno wordt invulling 

gegeven aan de wens van 

sociale partners om de 

zichtbaar heid en expertise 

van de preventiemedewerker 

te vergroten.’
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project  arbodeskundigheid: preventie in bedrijven versterken     

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ meer en betere 
aandacht voor 
preventie draaGt bij 
aan een Gezondere, 
veiliGere werkplek.’

denktank en kennisplatform

samen met de doelgroep ontwikkelt tno activiteiten en instrumenten 

die aansluiten bij hun eigen wensen en behoeften. daarvoor hebben 

we de denktank inpreventie opgericht. de leden van de denktank 

denken en doen regelmatig mee met ons ontwikkelteam. 

daarnaast ontwikkelen we een digitaal platform voor en door 

preventiemedewerkers: www.inpreventie.nl. dat wordt dé plek waar de 

kennis, de contacten en de markt samenkomen die preventie

medewerkers nodig hebben om hun taak succesvol uit te voeren.
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

EffEcTEn VAn 
ARBOMAATREGElEn 
inscHATTEn

WelKe geZondheIdseFFecten en socIaaleconoMIsche 

eFFecten hebben veranderIngen In de arboWet? als de 

bouWsector een nIeuWe tIlnorM Invoert, Wat ZIjn dan 

bIjvoorbeeld de gevolgen voor de ZIeKtelast door lage

rugKlachten? onderZoeK van tno bIedt beleIdsMaKers – bIj 

overheId en bedrIjFsleven – Meer InZIcht In de verWachte 

eFFecten van de Maatregelen dIe Ze WIllen neMen. 

nieuwe voorspeller

een belangrijke tool om de effecten van maatregelen te kunnen 

voorspellen, is de health Impact assessment (hIa), gekoppeld aan een 

kostenbatenanalyse (Kba). Maar een goede hIa/Kba is niet eenvoudig 

uit te voeren. er is veel kennis nodig over de gezondheid en 

inzetbaarheid van werknemers. daarom heeft tno een nieuwe aanpak 

ontwikkeld voor arbeidsgezondheidskundige vraagstukken: oshIa 

(occupational safety and health Impact assessment). 

tool voor beleidsmakers

beleidsmakers kunnen de oshIamethode zelf toepassen met behulp 

van een handleiding en een interne training. oshIa geeft een goed beeld 

van de effecten die een beleidsverandering of interventie op arbogebied 

heeft: niet alleen op de gezondheid, maar ook op de kosten en baten. 

voor beleidsmakers is het een praktische tool om de impact van 

beleidsbeslissingen op nationaal en internationaal niveau in te 

schatten.

ook zicht op kosten en baten

nieuw is dat de benadering ook rekening houdt met de onzekerheid die 

met elke maatregel gepaard gaat. beleidsmakers krijgen daarmee meer 

zicht op de speelruimte rond elke maatregel. bovendien maakt de 

methode een heldere kostenbatenanalyse mogelijk van veranderingen 

in het werk. daarmee maakt de tool het mogelijk om de effectiviteit én 

de kosteneffectiviteit van voorgestelde maatregelen betrouwbaar in te 

schatten.
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project  health Impact assessment en kostenbaten     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ oshia maakt 
het moGelijk 
de effecten van 
voorGestelde 
arbomaatreGelen 
te voorspellen.’
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

HOE KOsTEnEffEcTiEf 
zijn WERKplEK- 
 inTERVEnTiEs?

oM de geZondheId van WerKneMers te bevorderen, Kunnen 

uIteenlopende InterventIes Worden IngeZet. een voorbeeld 

Is het gebruIK van adeMbescherMIng oF aFZuIgInstallatIes 

In de bouW, oM de blootstellIng aan gevaarlIjKe stoFFen te 

verlagen. bIj de KeuZe tussen InterventIes Is het belang

rIjK oM nIet alleen naar de eFFectIvIteIt te KIjKen, Maar 

ooK naar de InvesterIngen. WelKe Maatregelen ZIjn het 

Meest KosteneFFectIeF? 

effectieve én efficiënte maatregelen nemen

In de gezondheidszorg zijn kostenbatenanalyses heel gebruikelijk om te 

bepalen hoe kosteneffectief nieuw beleid of interventies zijn. Maar 

dergelijke analyses worden minder toegepast bij arbeidgerelateerde 

interventies. denk bijvoorbeeld aan verschillende maatregelen om 

werknemers tegen stof te beschermen: hoe kosteneffectief is 

bijvoorbeeld het gebruik van technieken als ‘wet dust suppression’ 

(de werkomgeving nat maken zodat er minder stof vrijkomt)? voor dit 

onderzoek voeren we een kostenbatenanalyse uit voor meer inzicht: 

welke werkplekinterventies zijn niet alleen effectief, maar leveren 

tegelijkertijd geld op of kosten niet te veel geld?

rekenmodel

voor dit project hebben we een kostenbatenraamwerk ontwikkeld: een 

instrument waarmee wij samen met de klant (een bedrijf/de overheid/

een verzekeraar) de kosten en baten van interventies kunnen evalueren. 

het onderzoek heeft geleid tot een rekenmodel dat het mogelijk maakt 

om kosten en baten uit te splitsen naar verschillende stakeholders: 

werkgevers, werknemers en de samenleving. 
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project  Zijn werkplekinterventies kosteneffectief, en voor wie?      

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid 

‘ het instrument Geeft 
belanGrijke inzichten 
in de kosten en baten 
van verschillende 
interventiescenario’s.’

Kosteneffectiviteit betrouwbaar inschatten

het rekenmodel dat we ontwikkeld hebben, helpt om van tevoren een 

betrouwbare inschatting te maken: wat zijn de kosten en baten van 

interventies, tot welke veranderingen in de ziektelast leiden ze? 

het model levert belangrijke informatie op om onderbouwde 

beslissingen te kunnen nemen over de effectiviteit van interventie

strategieën. We hebben het instrument al toegepast om verschillende 

interventie strategieën te evalueren, zoals het gebruik van benatting in 

de bouw. ook hebben we het toegepast om meer zicht te krijgen op de 

kosten en baten van een europese beleidsverandering. 
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES

BETERE MAATREGElEn 
TEGEn ziEKTEn VAn DE 
ADEMHAlinGsWEGEn

blootstellIng aan schadelIjKe stoFFen op het WerK Is 

een belangrIjKe oorZaaK van ZIeKten van de adeMhalIngs

Wegen. preventIeMaatregelen ZIjn dus essentIeel – Maar 

WelKe Maatregelen WerKen het best? bovendIen Kosten 

InterventIes geld: aan WelKe InterventIes Is dat het best 

besteed? onderZoeK van tno Zorgt voor Meer InZIcht In 

de eFFectIvIteIt en KosteneFFectIvIteIt van verschIllende 

InterventIestrategIeën.

gezondheidsrisico’s op het werk

Ziekten van de ademhalingswegen die veroorzaakt worden door bloot

stelling aan stoffen, zijn vaak zeer ernstige beroepsziekten. Maar tot nu 

toe is er nog weinig bewijs hoe effectief interventieprogramma’s zijn voor 

veel bloot stellingen op de werkplek. hierdoor is het nauwelijks mogelijk 

om onderbouwde besluiten te nemen over nieuwe preventie

maatregelen. ook bestaat er weinig zicht op de kosten en baten van 

die maatregelen. voor werkgevers is vooral ook dat laatste belangrijk, 

omdat zij vaak de interventies moeten betalen. 

Wat maakt een interventie effectief?

In dit onderzoek richten we ons specifiek op de bouwsector en op de 

autoschadeherstelindustrie. het doel is een interventieprogramma 

te ontwikkelen dat op termijn de ziektelast verlicht, en dan specifiek 

de ziektelast door chronische ziekten van de ademhalingswegen. 

daarbij stellen we nauwkeurig vast welke elementen bepalen of een 

interventiestrategie effectief is. We kijken niet alleen naar de technische 

kant van inter venties, maar ook naar organisatorische en menselijke 

factoren. We gebruiken modellen om voorspellingen te doen: hoe 

verandert de ziektelast (onder andere het aantal zieken, ziekteverzuim, 

zorg consumptie) als het blootstellingsniveau verandert? daarnaast 

evalueren we de (kosten)effectiviteit van diverse maatregelen en 

interventie strategieën om de blootstelling te verlagen.

de branche denkt mee

In het onderzoek werken we samen met individuele bedrijven en met de 

brancheorganisaties arbouw en FocWa. het onderzoek vereist dat alle 

partijen nauw worden betrokken en dat er zorgvuldig wordt nagedacht 

over de praktische toepasbaarheid. goede communicatie en zowel 
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project  de effectiviteit van interventies gericht op terugdringen van 

schadelijke stoffen van de ademhalingswegen; een onderzoek in samen 

werking met bedrijven uit de bouwsector en de autoschade herstelindustrie    

onderzoeksproGramma  ZonMw; tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ we kijken niet alleen 
naar de technische 
kant van interventies, 
maar ook naar 
orGanisatorische en 
menselijke factoren.’

werknemers als werkgevers erbij betrekken is daarbij essentieel. 

Zo werken we samen aan het uiteindelijke doel: dat de blootstelling 

binnen de bedrijven sterk afneemt, en dat de gehele branche beschikt 

over richtlijnen om de preventie van beroepsgerelateerde ziekten van de 

ademhalingswegen te verbeteren. 
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OORzAKEn VAn 
ARBEiDsOnGEVAllEn 
VERHElDERD

arbeIdsongevallen veroorZaKen persoonlIjK leed 

én Kosten voor WerKgevers en MaatschappIj. op 

verZoeK van het MInIsterIe van socIale ZaKen en 

WerKgelegenheId hebben consuMent en veIlIgheId en 

tno In 2001 een MethodIeK ontWIKKeld oM eenduIdIge 

en betrouWbare ongevalcIjFers vast te stellen: de 

MonItor arbeIdsongevallen In nederland. Met behulp 

van deZe MonItor Meten We perIodIeK hoe het staat Met 

arbeIdsongevallen In nederland. 

cijfers en risicogroepen monitoren

de Monitor arbeidsongevallen 

geeft een uitgebreid overzicht van 

cijfers over arbeidsongevallen in 

nederland. We baseren ons op 

statistieken over ongevallen met 

letsel (en verzuim), eerstehulp

behandelingen en ziekenhuis

opnamen na arbeidsongevallen, 

en over arbeidsongevallen met 

dodelijke afloop. de monitor 

vermeldt niet alleen aantallen, 

maar ook risicogroepen, werk

kenmerken en gevolgen. 

deze gegevens vullen we aan 

met informatie over de toedracht 

en trendanalyses. 

Monitor bewijst nut voor bedrijven

de cijfers stellen nederlandse bedrijven en bedrijfstakken in staat hun 

eigen prestaties bij de preventie van arbeidsongevallen te beoordelen 

en te verbeteren. voor de overheid biedt de informatie aangrijpings

punten om beleidskeuzes te maken. sinds 2001 heeft de monitor zijn 

nut bewezen als centrale, eenduidige en betrouwbare informatiebron 

over ongevalcijfers.

van monitor naar arbobalans

de Monitor arbeidsongevallen 2010, verschenen in 2012, is de laatste 

rapportage in de reeks. de cijfers van arbeidsongevallen van 2011 en 

verder publiceren we tweejaarlijks in de arbobalans.

reactie van een gebruiker:   

‘wij kunnen als bedrijfskle

dingfabrikant beslist ons 

voordeel doen met de 

monitor arbeidsongevallen 

en onderzoeken op welke kri

tische punten veiligheidskle

ding kan helpen arbeidson

gevallen te voorkomen.’
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project  Monitor arbeidsongevallen in nederland       

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ de monitor Geeft 
niet alleen inzicht 
in aantallen, maar 
ook in risicoGroepen, 
werkkenmerken en 
GevolGen.’

Marloes van der Klauw

Maartje Bakhuys Roozeboom

Christine Stam

Jan Fekke Ybema

Susanne Nijman

Anita Venema

2010
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nEA:  
VinGER AAn DE pOls VAn 
WERKEnD nEDERlAnD

de nea – natIonale enquête arbeIdsoMstandIgheden – Is het 

grootste perIodIeKe onderZoeK naar de WerKsItuatIe van 

nederlandse WerKneMers. tno voert de nea uIt In saMen

WerKIng Met het cbs. de enquête Wordt Mede geFInancIerd 

door het MInIsterIe van sZW. aan de nea, dIe sInds 2003 

Wordt uItgevoerd, doen jaarlIjKs ruIM 23.000 WerKneMers 

Mee.

Zicht op trends in arbeid

de nea brengt de kwaliteit van de arbeid in nederland structureel in 

kaart. dit doen we jaarlijks bij een grote, representatieve steekproef 

van werknemers. de nea volgt trends in de arbeidssituatie (arbeids

omstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeids

voorwaarden), gezondheid, het functioneren en de inzetbaarheid van 

werknemers en maatregelen die werkgevers treffen. ook onderzoeken 

we de onderlinge samenhang tussen die trends.

veelgebruikte informatiebron

de nea vormt een centrale informatiebron over arbeid voor beleids

makers, wetenschappers, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties, 

et cetera. resultaten van de nea worden veelvuldig ingezet voor  

wets en beleidsevaluatie, wetenschappelijke kennisontwikkeling en 

ontwikkeling van praktische instrumenten voor overheid en bedrijven. 

tientallen onderzoekers en professionals zetten de gegevens van 

eerdere neametingen om in relevante informatie. Wekelijks verschijnen 

hierover publicaties, zowel in wetenschappelijke bronnen als in 

tijdschriften, rapporten, richtlijnen en adviezen, kranten en op internet.

tno en cbs werken samen

tno coördineert het vragenlijstonderzoek, dat bestaat uit 200 vragen 

en een respons kent van circa 23.000 werknemers per jaar. samen

werkings partner cbs voert de steekproef uit en weegt de gegevens, 

zodat deze representatief zijn voor de hele nederlandse werk nemers

populatie. de nea is ook ondergebracht in het sociaal statistisch 

bestand van het cbs. Meer informatie is te vinden via www.tno.nl/nea.
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project  nea: nationale enquête arbeidsomstandigheden     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, sZW 

Maatschappelijk programma arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ de nea is voor beleid 
en wetenschap een 
centrale bron van 
trendcijfers over 
de arbeidssituatie 
in nederland.’
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EnqUêTE VERHElDERT 
ARBEiDsBElEiDs-
VRAAGsTUKKEn

hoe staat het Met de arbeIdsoMstandIgheden en de 

arbeIdsverhoudIngen In nederlandse bedrIjven? Wat doen 

bedrIjven aan socIale InnovatIe en socIaal beleId? hoe 

gaan WerKgevers oM Met Mensen Met een grote aFstand 

tot de arbeIdsMarKt? de WerKgevers enquête arbeId (Wea) 

geeFt antWoord op dergelIjKe vragen. de rapportages 

op basIs van de Wea InForMeren over de stand van ZaKen 

op het gebIed van arbeId In bedrIjven en InstellIngen In 

nederland. 

tweejaarlijkse stand van zaken

de Wea is een periodiek vragenlijstonderzoek, in 2008, 2010 en 2012 

uitgevoerd onder 5000 bedrijven en instellingen. het doel is ontwik

kelingen in organisaties te volgen op het terrein van arbeid. de Wea is 

een gezamenlijk initiatief van tno en het Ministerie van sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. de metingen vinden steeds plaats onder een 

nieuwe steekproef van bedrijven en instellingen; de vragenlijsten worden 

ingevuld door de directeureigenaar of de personeelsmanager.

schat aan informatie

van arbeidsomstandigheden tot ziekteverzuim, van innovatie tot duur

zame inzetbaarheid, de Wea geeft een omvattend beeld van arbeid in 

nederland. arbeidsbeleid wordt inzichtelijk gepresenteerd, uitgesplitst 

naar bedrijfssectoren en grootteklassen. de resultaten verschijnen 

elke twee jaar in een methodologisch rapport en in brochures met 

de belangrijkste bevindingen. deze zijn beschikbaar op  

www.monitorarbeid.tno.nl. 

voor beleid en wetenschap

de Wea fungeert voor beleid en wetenschap als bron van cijfers over 

arbeidsbeleid in bedrijven. de Weagegevens zijn een bron voor de 

arbobalans en voor tal van analyses in rapporten en artikelen. Maar de 

Wea is ook van belang voor onder meer de Ministeries van sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en economische Zaken, voor sociale 

partners, de politiek en maatschappelijke instituties. de uitkomsten 

kunnen worden gebruikt voor gerichte maatregelen op branche of 

sectorniveau.
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project  Wea: Werkgevers enquête arbeid     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, sZW 

Maatschappelijk programma arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ de wea dient voor 
beleid en wetenschap 
als bron van cijfers 
over arbeidsbeleid in 
bedrijven.’

Drs. Peter R.A. Oeij

Dr. Ernest M.M. de Vroome

Drs. Karolus Kraan

Drs. Seth van den Bossche

Dr. Anneke Goudswaard

Methodologie en beschrijvende resultaten

WERKGEVERS 
ENQUÊTE ARBEID 
2010
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inzicHT in DE 
ARBEiDssiTUATiE VAn 
zElfsTAnDiGEn

veel nederlanders Worden ‘eIgen baas’. ZelFstandIge 

onderneMers vorMen een groeIend deel van de beroeps

bevolKIng In nederland. het cbs schat het aantal ZelF

standIgen op 1,1 MIljoen. vooral de ZelFstandIge Zonder 

personeel (ZZp’er) Is In opKoMst. oM Meer te Weten te 

KoMen over de WerKoMstandIgheden van ZelFstandIgen, 

verZorgt tno saMen Met het cbs de ZelFstandIgen enquête 

arbeId (Zea). In 2012 en 2013 vIndt een pIlot plaats en 

besluIten We over vervolgMetIngen.

bijzondere groep

Zelfstandigen zijn een bijzondere groep op de arbeidsmarkt. Zo werken 

veel zelfstandigen tot op hogere leeftijd door, hebben ze vaak minder 

inkomenszekerheid en lijken ze minder vaak ziek te zijn. terwijl veel 

bekend is over de werksituatie van werknemers, weten we nog maar 

weinig over de omstandigheden en de voorwaarden waaronder 

zelfstandigen werken.

breed beeld van arbeidssituatie

de onderwerpen die in de Zea aan bod komen, sluiten aan bij de vragen 

die ook gesteld worden in de nea (zie pagina 18). onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld de fysieke, mentale en emotionele belasting, veiligheid en 

arbeidsongevallen, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, 

gezondheid, productiviteit en de afhankelijkheid van klanten of 

opdrachtgevers. 

Klankbordgroep

bij de opzet van het onderzoek en het opstellen van de vragenlijst 

hebben we samengewerkt met een klankbordgroep met 

vertegenwoordigers van Ministeries, diverse belangenbehartigers voor 

zelfstandigen en enkele wetenschappers. het cbs heeft 22.000 

zelfstandigen geselecteerd; deze groep is aangeschreven om deel te 

nemen aan een internetenquête. We streven naar een netto respons 

van 5.000 zelfstandigen. de eerste resultaten worden in 2013 

gepubliceerd. dan zal duidelijker worden hoe de werksituatie van 

zelfstandigen is, en of deze afwijkt van die van werknemers.

Meer informatie is te vinden via www.monitorarbeid.tno.nl.
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project  Zelfstandigen enquête arbeid     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, sZW 

Maatschappelijk programma arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ met de 
resultaten 
kunnen branche
orGanisaties, 
belanGen
vereniGinGen 
en overheid 
beter inspelen 
op behoeften van 
zelfstandiGen.’
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VEiliGER WERKEn 
in cHinEsE MijnBOUW 
En cHEMiE

geZondheId en veIlIgheId op het WerK Worden ooK In de 

snelgroeIende chInese econoMIe steeds belangrIjKer. In 

verschIllende sectoren ZIjn de arbeIdsoMstandIgheden 

slecht en ooK veIlIgheId Is een belangrIjK aandachtspunt. 

een consortIuM van europese InstellIngen, Waaronder 

tno, helpt de chInese overheId oM de norMen en ManIer 

van WerKen op hetZelFde nIveau te brengen als In de euro

pese unIe. het consortIuM Wordt ondersteund door de 

europese coMMIssIe.

Zorgelijke situatie

op het gebied van arbeidsveiligheid is de situatie in china over het 

algemeen zorgelijk. In 2010 waren er in totaal 363.000 arbeids

gerelateerde ongevallen, waarvan 79.000 met dodelijke afloop. 

bovendien lukt het china onvoldoende om het aantal arbeids

gerelateerde ziektegevallen terug te brengen. Met name industriële 

sectoren met een hoog risico staan voor grote uitdagingen op het gebied 

arbeidsveiligheid: denk bijvoorbeeld aan kolenmijnen, de chemische 

industrie of vuurwerkfabrieken.

vergelijking europese en chinese situatie

om china te faciliteren om veiliger arbeidsnormen en werkwijzen te 

implementeren, hebben we een vier jaar durend programma opgezet. 

daarin richten we ons met name op de sectoren met hoge risico’s. In het 

eerste onderdeel van het programma maken we een analyse van de 

europese systemen en van de belangrijkste verschillen tussen europa 

en china. We vergelijken beleid en instituties, de systemen van 

ongevallenregistratie en de regelingen voor werknemers die slachtoffer 

zijn geworden van een ongeval. op basis daarvan doen we voorstellen 

voor verbeteringen. 
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project  technical assistance for the euchina project on occupational 

health & safety in highrisk sectors     

onderzoeksproGramma  ‘state administration of Work safety’ (saWs) 

van de chinese overheid

‘ hoe kunnen we 
china faciliteren 
om veiliGer 
arbeidsnormen 
en werkwijzen in 
te voeren?’

traindetrainerprogramma

het tweede onderdeel van het project is een traindetrainerprogramma 

waarin ervaren trainers chinese vakgenoten leren om opleidingen te 

verzorgen voor chinese bedrijven. gedurende het volledige programma 

werken we nauw samen met lokale partijen. 

voor beide programmaonderdelen zenden we zogenoemde non

keyexperts op het gebied van veilig werken naar peking om daar studies, 

presentaties en trainingen te verzorgen.
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VEiliGER WERKEn 
DAnKzij inzicHT in 
GEVAARlijKE sTOffEn

jaarlIjKs lopen In nederland cIrca 17.000 Mensen een 

beroepsZIeKte op doordat Ze Met gevaarlIjKe stoFFen 

WerKen. ongeveer 1.900 Mensen overlIjden ZelFs aan de 

gevolgen. onderneMers ZIjn ZIch nog te WeInIg beWust 

van de rIsIco’s van blootstellIng en vInden het Inge

WIKKeld oM de coMplexe regelgevIng In de praKtIjK te 

brengen. daaroM heeFt tno In saMenWerKIng Met arbo unIe 

en beco stoFFenManager® ontWIKKeld, een gratIs dIgItaal 

InstruMent dat onderneMers helpt bIj het MaKen van een 

rIsIcoInventarIsatIe en evaluatIe.

tool voor het MKb

de stoffenmanager is een tool voor MKbbedrijven die met gevaarlijke 

stoffen werken en daar zelf geen uitgebreide kennis over in huis hebben. 

via www.stoffenmanager.nl krijgen zij inzicht in de gezondheidsrisico's 

van stoffen in hun bedrijf. het systeem richt zich op mensen die 

professioneel te maken hebben met stoffenbeleid, zoals medewerkers 

die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, arbo en milieu (KaM) en 

preventiemedewerkers. 

laagdrempelige opzet

de opzet van de stoffenmanager is laagdrempelig: de gebruiker meldt 

zich aan en kan direct zelf met de tool aan de slag. hij kan het risico van 

werksituaties bepalen en de mate van blootstelling berekenen, onder 

andere volgens het europese registratiesysteem reach. Zo krijgt de 

gebruiker een goed beeld van hoe groot de blootstelling is en kan hij 

een plan van aanpak opstellen met preventieve maatregelen die hij 

neemt om de risico's in zijn bedrijf te verminderen. ook ziet hij welke 

alternatieve stoffen er zijn en krijgt hij handige kaarten aangeboden 

met instructies voor de werkplek. het motto: zelf aan de slag! 
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project  stoffenmanager: veilig werken met gevaarlijke stoffen     

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ de stoffenmanaGer 
Geeft ondernemers 
inzicht in de 
Gezondheidsrisico's 
van stoffen in hun 
bedrijf.’

Internationaal succes 

de stoffenmanager wordt sinds 2003 doorontwikkeld en geactualiseerd, 

onder andere op basis van de nieuwste wetgeving. op dit moment is 

versie 5.0 actief. de belangstelling voor de tool groeit in binnen en 

buitenland. er zijn 17.000 geregistreerde gebruikers. naast de 

nederlandse versie zijn een engelse, duitse en Finse versie ontwikkeld 

en er is interesse vanuit andere europese landen. ook is een online 

community ingericht met een actieve linkedIngroep. gebruikers worden 

ondersteund met een helpdesk, trainingenen netwerkevents en er is een 

stoffenmanager app beschikbaar. 
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AcTiEVE OnDERsTEUninG 
Bij VEiliGER WERKEn

de stoFFenManager (WWW.stoFFenManager.nl) bIedt een 

schat aan InForMatIe en hulpMIddelen aan bedrIjven Waar 

geWerKt Wordt Met gevaarlIjKe stoFFen. In het project 

‘IMpleMentatIe WerKplaats stoFFenManager’ helpt tno 

saMen Met arbo unIe en beco dIe bedrIjven oM aan de slag 

te gaan Met de stoFFenManager en een eIgen stoFFenbeleId 

op te Zetten. het project Wordt geFInancIerd door ZonMW.

de stoffenmanager in de praktijk

de stoffenmanager is een online tool die snel inzicht geeft in de 

gezondheids risico’s van de stoffen en producten waarmee wordt 

gewerkt. Met de tool kunnen gebruikers een betrouwbare schatting 

maken van de blootstelling door inademing van dergelijke stoffen. het 

instrument is een succes: het is erkend door de Inspectie sZW en kent 

ruim 17.000 geregistreerde gebruikers.

actieve ondersteuning bij stoffenbeleid

In discussies over duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt 

het belang van veilig werken met gevaarlijke stoffen vaak onderschat. 

daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven de informatie van 

de stoffenmanager vertalen naar systematisch stoffenbeleid. om dat 

te bevorderen, is tno het project ‘Implementatiewerkplaats stoffen

manager’ gestart. dat doen we samen met arbo unie en beco en met de 

Federatie nederlandse rubber en Kunststofindustrie en de vereniging 

van verf en drukinktfabrikanten. In dit project bieden we 45 deel

nemende bedrijven een jaar lang gratis actieve ondersteuning. We 

helpen ze het instrument stoffenmanager te implementeren in een 
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project  preventie van ziektelast en uitval door blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen in de verf, kunststof en rubberindustrie. 

Implementatie stoffenmanager en capacitybuilding.     

financier  ZonMw

‘ in discussies over 
duurzame inzetbaarheid 
wordt het belanG 
van veiliG werken met 
Gevaarlijke stoffen 
vaak onderschat.’

verantwoord stoffenbeleid. aan de hand van een zevenstappenmodel 

monitoren we hoe ver de implementatie bij de deelnemende bedrijven al 

is. het streven is om aan het eind van het project elk bedrijf minimaal 

één stap verder geholpen te hebben.

stap voor stap naar veiliger werken

In de ‘Implementatiewerkplaats stoffenmanager’ bieden we bedrijven 

trainings en ervaringsdagen waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen 

met andere bedrijven en deskundigen. daarnaast worden ze persoonlijk 

begeleid door een deskundige bij het implementeren van de stoffen

manager en een goed stoffenbeleid in hun eigen bedrijf. ook kunnen ze 

een beroep doen op een gratis helpdesk. op de lange termijn levert het 

project meer duidelijkheid op over succes en faalfactoren: welke 

maatregelen werken wel, welke minder? uiteindelijk kunnen we die 

kennis breed toepassen voor het stoffenbeleid in uiteenlopende 

branches en bedrijven.
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WEGWijs in 
nAnOMATERiAlEn

nanotechnologIe bIedt nIeuWe MogelIjKheden dIe de KWalI

teIt van ons leven Kunnen verbeteren. denK aan sterKere 

en lIchtere MaterIalen en MaterIalen Met nIeuWe eIgen

schappen. Maar het Is Wel belangrIjK oM veIlIg oM te gaan 

Met nanotechnologIe. nanocentre bIedt daaroM onder

steunIng voor bedrIjven dIe veIlIg WIllen Innoveren Met 

nanoMaterIalen. 

vragen over veiligheid beantwoord

bij het nanocentre krijgen bedrijven een antwoord op hun vragen over 

veiligheid van nanomaterialen. ook worden ze hier wegwijs gemaakt in 

het grote aanbod van informatie en kunnen ze kennis uitwisselen met 

bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Worden de vragen niet op de 

site beantwoord? dan kunnen bedrijven ook zelf vragen stellen, 

telefonisch of per email. 

quickscan verheldert gebruik nanomaterialen

voor bedrijven is vaak nog veel onduidelijk als het om nanomaterialen 

gaat, zelfs de vraag of ze met nanomaterialen werken, kunnen ze niet 

altijd beantwoorden. daarom is op www.nanocentre.nl een eenvoudige 

quickscan te vinden. deze is bedoeld om snel uit te zoeken of een 

bedrijf met nanomaterialen werkt, of medewerkers eraan worden 

blootgesteld en of maatregelen nodig zijn om veilig met de 

nanomaterialen te werken. 

vraagbaak, workshops en meer

nanocentre, opgericht door tno in samenwerking met syntens en rIvM, 

is een combinatie van twee initiatieven. uit onderzoek bleek dat MKb

bedrijven een vraagbaak zochten op dit gebied. bovendien heeft tno in 

2011 een netwerk opgezet van bedrijven die met nanomaterialen 

werken, met als doel de kennisuitwisseling te vergroten. de vraagbaak 

en het netwerk zijn samengevoegd in nanocentre. We gaan de 

activiteiten van nanocentre nog verder uitbreiden. Zo organiseren we 

workshops naar aanleiding van vragen van bedrijven. 
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project  nanocentre     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, sZW 

Maatschappelijk programma arbeidsomstandigheden (Mapa) 

‘ nanocentre biedt 
bedrijven een 
centrale plek waar 
ze antwoord krijGen 
op al hun vraGen 
over veiliGheid van 
nanomaterialen.’
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iMOsHiOn:  
GEzOnD En VEiliG 
WERKEn in HET MKB

arbeIdsveIlIgheId en geZondheId op het WerK staan bIj veel 

MKbbedrIjven nog nIet hoog op de agenda. ooK al Is er 

dWIngende arboWetgevIng, In de praKtIjK schIet aandacht 

voor arbo erbIj In door gebreK aan tIjd, geld oF personeel. 

daaroM ontWIKKelt tno In het project IMoshIon Moderne 

en gebruIKsvrIendelIjKe tools voor het europese MKb. 

Met dIe tools KrIjgen MKb’ers greep op de soMs coMplexe 

arboWetgevIng – en Kunnen Ze beter aan de WettelIjKe 

eIsen voldoen. 

arbo integreren in het dagelijks werk

het doel van het IMoshIonproject is nieuwe methodes te ontwikkelen 

waarmee bedrijven gezond en veilig werken beter kunnen integreren in 

hun dagelijkse processen. samen met brancheorganisaties brengen 

we in kaart welke technologische behoeften MKbbedrijven hebben: 

welke arbotools kunnen ze gebruiken? het gaat hierbij om praktische 

instrumenten, speciaal gericht op MKbbedrijven in de verwerkende 

industrie.

Werkpleksimulator

een voorbeeld van de tools die we ontwikkelen, is een systeem waarmee 

bedrijven de beschikbare arbokennis beter kunnen beheren. ook maken 

we een werkpleksimulator om te experimenteren en oefenen met arbo

problematiek. andere producten zijn trainingstools voor arbo procedures 

en een ontwerptool voor de werkomgeving, die het mogelijk maakt om 

arboproblematiek te voorkomen. 

Minder veiligheids en gezondheidsincidenten

bij dit project werken we nauw samen met de brancheorganisaties in de 

verwerkende industrie. Zij helpen ons bij de tools te valideren, onder

steunen de trainingen en verspreiden de projectresultaten onder hun 

leden. Zo ontstaan praktijkgerichte instrumenten die het voor bedrijven 

eenvoudiger maken om te voldoen aan europese en nationale arbo

wetgeving. Met de tools van IMoshIon moet het aantal veiligheids en 

gezondheidsincidenten afnemen. dat zal uiteindelijk ook leiden tot een 

betere concurrentiepositie voor het europese MKb.
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project  betere arbeidsveiligheid en gezondheid voor het europese MKb     

onderzoeksproGramma  eu, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ praktijkGerichte 
instrumenten die 
het eenvoudiGer 
maken om aan 
europese en nationale 
arbowetGevinG te 
voldoen.’
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VEiliGER WERKEn VOOR 
lAAGGEscHOOlDEn

30 procent van de nederlandse bevolKIng doet 

laaggeschoold WerK. een relatIeF groot deel van 

dIt WerK Is rIsIcovol. tradItIonele Maatregelen en 

InstructIeprograMMa’s oM de veIlIgheId op het WerK 

te vergroten, WerKen nIet goed voor deZe groep. tno 

onderZocht een alternatIeve benaderIng.

eigen aanpak

het verbeteren van veiligheid voor de groep laaggeschoolde werknemers 

vraagt om een eigen aanpak. ‘schoolse’ methoden werken niet; het is 

nodig om meer te visualiseren en meer nadruk te leggen op praktische 

interactie. tegelijkertijd blijkt dat leidinggevenden van laaggeschoolde 

medewerkers vaak wel vak

inhoudelijk sterk zijn, maar 

niet geschoold in leidinggeven. 

dat betekent dat het ook nodig 

is om aandacht te besteden 

aan open communicatie op 

de werkvloer. ook daardoor 

kunnen werknemers leren 

hoe ze zwaar en gevaarlijk 

werk veilig kunnen doen, 

en bovenal hoe ze eventuele 

belemmeringen bespreekbaar 

kunnen maken.

do’s and don’ts

Welke aanpakken werken wel, 

welke niet? om dat concreet te 

maken heeft tno een set van 

do’s and don’ts ontwikkeld, 

waarmee een werkgever zijn 

bestaande veiligheidsprogramma kan doorlichten op geschiktheid voor 

laaggeschoolde medewerkers. bovendien hebben we, in samenwerking 

met bedrijven, vijf specifieke, laagdrempelige microtools ontwikkeld 

voor deze doelgroep. de microtools helpen in specifieke situaties: 

bijvoorbeeld om werknemers aan te spreken op onveilig gedrag, of om 

ze meer betrokken te maken bij veilig werken. bij het ontwikkelen van de 

tools werkte tno samen met salsaparilla (ontwikkelaar van serious 

games) en communicatiebureau arboriginals.
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project  laagdrempelige tools met macroimpact voor  

veilig gedrag op de werkvloer     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ bedrijven 
kunnen de toolkit 
inzetten om hun 
veiliGheidsactiviteiten 
beter aan te 
laten sluiten bij 
laaGGeschoolde 
medewerkers.’

Microtools voor de praktijk

de tools die we hebben ontwikkeld, kunnen bedrijven inzetten om hun 

huidige veiligheidsactiviteiten meer aan te laten sluiten bij de doelgroep 

laaggeschoolden. Ze zijn in de praktijk getest op hun werking en 

effectiviteit. Zo worden ze al toegepast in de industriële reiniging en de 

dakdekkersbranche. daarnaast hebben we de tools geïntroduceerd bij 

brancheorganisaties en intermediaire organisaties, die ze onder de 

aandacht kunnen brengen bij hun netwerken van bedrijven.
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TnO HElpT DAf TRUcKs 
DE VEiliGHEiDscUlTUUR 
TE VERsTERKEn

daF trucKs n.v. Is een toonaangevende producent van 

MIddelZWare en ZWare bedrIjFsWagens. bIj de ontWIKKe

lIng, productIe, MarKetIng, verKoop en servIce Is veIlIg 

WerKen van het grootste belang. daaroM Is In 2010 het 

traject ‘IK MaaK het verschIl’ van start gegaan, Met als 

doel een preventIeve veIlIgheIdscultuur te ontWIKKelen. 

tno heeFt daarbIj – saMen Met het belgIsche prevent en 

salsaparIlla – In alle FabrIeKen geWerKt aan het veIlIg

heIdsbeWustZIjn en aan de opleIdIng van leIdInggevenden 

en KantoorMedeWerKers oM veIlIgheId beter te veran

Keren In alle bedrIjFsprocessen. het resultaat Is dat de 

MedeWerKers van daF beWuster Met veIlIgheId oMgaan, 

Wat ZIch duIdelIjK uIt In sIgnIFIcant lagere ongevalcIjFers. 

gevarieerde aanpak

om de veiligheidscultuur te versterken, is een gevarieerde aanpak 

gevolgd. er zijn interactieve sessies geweest met de board en er zijn 

trainingen verzorgd voor het management en leidinggevenden, waardoor 

veiligheid onderdeel is geworden van beslissingen en veranderingen. 

bovendien is een gedragscode opgesteld die duidelijk aangeeft hoe een 

preventieve veiligheidscultuur er voor daF uitziet. de zichtbaarheid van 

veiligheid is vergroot via een communicatiecampagne, en er werden 

actieplannen opgesteld per afdeling. daarin stonden afspraken over 

coaching en commitment, het samenstellen van toolboxen en het 

genereren van positieve aandacht. het hele project werd gecoördineerd 

door daF health & safety.

verandering in aanspreken

veranderen van de veiligheidscultuur vereist een lange adem. daF is 

‘driven by quality’; in alles is merkbaar dat daF streeft naar de hoogste 

kwaliteitseisen. voor daF is het vanzelfsprekend dat kwaliteit niet 

ontstaat door ‘inspectie alleen’, maar door een goede proces
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project  veiligheidscultuur versterken bij daF trucks n.v.    

financier  daF trucks n.v.

‘ door versterkinG 
van de veiliGheids
cultuur levert 
daf trucks n.v. 
noG betere 
resultaten.’

beheersing. op een vergelijkbare manier maakt ‘Ik maak het verschil’ 

duidelijk dat veiligheid niet voortkomt uit procedures en controles, maar 

uit eigen motivatie. de workshops voor leidinggevenden in ‘aanspreken 

op onveilig gedrag’ waren dan ook belangrijk in dit project. bij onveilig 

gedrag worden medewerkers niet meer aangesproken als een ‘politie

agent’, maar als bezorgde collega: ‘bij mij lopen de koude rillingen over 

m’n rug als ik jou dat zo zie doen.’

hoe nu verder?

een volgende stap is nu vast te stellen in hoeverre de manier van werken 

binnen daF veranderd is en het veiligheidsbewustzijn daad werkelijk 

verankerd is. en dat gaat verder dan alleen naar de dalende ongeval

cijfers kijken. daarom wordt de veiligheidscultuurmeting herhaald, 

waarmee het traject begon. daarna is het natuurlijk de bedoeling dat de 

verdere groei van het veiligheidsbewustzijn onderdeel blijft van de nieuwe 

manier van werken. dit kan enerzijds door het te borgen in de werkwijzen, 

procedures en (management)systemen van daF, en anderzijds door een 

continue aandacht voor veiligheid in alle relevante overleggen bij daF. 

het moet uiteindelijk een vanzelfsprekend heid zijn om aandacht te 

besteden aan veilig werken en om voortdurend kritisch te blijven bekijken 

hoe dit op de beste manier gedaan kan worden.
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WERKEn MET MinDER 
fysiEKE BElAsTinG

FYsIeKe belastIng tIjdens het WerK Kan leIden tot Klachten 

aan het beWegIngsapparaat: spIeren, peZen, geWrIchten. 

dat Is vervelend voor de WerKneMer én voor het bedrIjF. 

nIet alleen ZWare taKen (Zoals tIllen en duWen) Kunnen 

FYsIeK belastend ZIjn, Maar ooK beeldscherMWerK 

en herhaalde beWegIngen. tno bIedt WerKgevers 

InstruMenten oM Meer ZIcht te KrIjgen op de rIsIco’s van 

FYsIeKe belastIng op het WerK.

tools helpen werkgevers op weg

op de website www.fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl bieden we 

werkgevers drie webtools:

•	 	Met	de	Checklist	Fysieke	Belasting	kunnen	ze	een	eerste,	snelle	

risicoinventarisatie maken voor fysieke belasting. Indien nodig 

krijgen ze daarna advies over 

instrumenten voor een nadere 

analyse. 

•	 	Met	de	Hand	Arm	Risico

beoordelings Methode (harM) 

kunnen werkgevers het risico 

beoordelen op arm, nek en 

schouderklachten bij hand

armtaken.

•	 	Tot	slot	is	er	het	Werk

houdingen instrument (WhI), 

om risico’s te beoordelen van 

werkhoudingen.

Wat zijn de risico’s van fysieke belasting?

door het gebruik van de beoordelingsinstrumenten weten werkgevers 

welke risico’s de fysieke belasting met zich meebrengt. ook krijgen 

ze tips over hoe ze vanuit de resultaten een plan van aanpak kunnen 

opstellen. Zo kunnen ze maatregelen nemen, klachten aan het 

bewegings apparaat voorkomen en werken aan een duurzaam 

gezonde en productieve inzet van hun medewerkers.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

de digitale hulpmiddelen zijn bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid 

van werkgevers te stimuleren en te faciliteren. de eerste gebruikers zijn 

positief; uit tests met de instrumenten blijkt dat ze in een belangrijke 

behoefte voorzien. ook gebruikt de Inspectie sZW de tools bij 

bedrijfsinspecties.

ministerie van sociale zaken 

en werkgelegenheid:    

‘de instrumenten zijn belang

rijke hulpmiddelen voor 

bedrijven om risico’s op te 

sporen en keuzes te kunnen 

maken in maatregelen om 

risico's te verminderen en 

klachten te voorkomen.’
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project  digitale instrumenten fysieke belasting     

opdrachtGever  sZW Maatschappelijk programma arbeidsomstandigheden 

(Mapa)

‘ de tools helpen 
werkGevers op weG 
om klachten aan het 
beweGinGsapparaat 
te voorkomen.’
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HOE zWAAR is DE 
fysiEKE BElAsTinG VOOR 
DE sTRAATMAKER?

straatMaKen Is FYsIeK belastend WerK. relatIeF ZWare 

MaterIalen Worden In grote hoeveelheden stuK voor 

stuK aangebracht op een Zandbed. straatMaKers Moeten 

voortdurend MaterIalen tIllen en verplaatsen, Ze buKKen 

en KnIelen, en voeren veel herhaalde beWegIngen uIt. de 

aFgelopen decennIa ZIjn er MechanIsche hulpMIddelen en 

MachInes op de MarKt geKoMen oM de FYsIeKe belastIng 

voor de straatMaKer te verMInderen. Maar hoe groot Is 

het eFFect van de MachInes?

verschillende werkmethoden 

onderzocht

op verzoek van het Kenniscentrum 

bestratingen heeft tno de fysieke 

belasting vergeleken van 

verschillende werkmethoden. 

handmatig bestraten hebben we 

vergeleken met verschillende 

manieren van mechanisch 

bestraten: met mechanische 

klemmen of vacuümunits, met 

gebruik van formatteermachines 

en met gebruik van palletteer machines. Met speciale meet pakken 

konden we continu de werkhoudingen registreren bij verschillende 

ploegen. daarnaast hebben ergonomen werk houdingen en activiteiten 

geobserveerd. alle data zijn geanalyseerd en in een tnoexpertsessie 

beoordeeld.

effect van mechanisatie valt tegen

uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van mechanische hulpmiddelen 

en machines niet vanzelf leidt tot een duidelijke reductie van de fysieke 

belasting. Welke mechanische hulpmiddelen ook worden ingezet, de 

fysieke belasting blijft in alle gevallen hoog voor ten minste één man in 

de ploeg. er zijn wel verschillen in aard en mate van de fysieke 

belasting, maar die worden sterk beïnvloed door individuele keuzes en 

door keuzes die de ploeg maakt: bijvoorbeeld in werkstijl, taakverdeling 

en werkorganisatie. 

kenniscentrum bestratingen:   

‘tno gebruikt voor de 

vertaalslag van het 

onderzoek naar praktijk

oplossingen het zogenoemde 

‘stoplicht model’. deze 

methode komt goed naar 

voren in het eindrapport.’
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project  Fysieke belasting van handmatig en mechanisch straatmaken     

financier  Kenniscentrum bestratingen, harderwijk

‘ welke mechanische 
hulpmiddelen ook 
worden inGezet, 
de fysieke belastinG 
blijft in alle Gevallen 
hooG voor ten minste 
één man in de ploeG.’

aandacht voor werkmethode blijft belangrijk 

In het onderzoeksrapport doen we concrete aanbevelingen om de 

werkomstandigheden te verbeteren, naast de inzet van mechanische 

hulpmiddelen: door aandacht te besteden aan werkhoudingen, werkstijl, 

werkorganisatie en werkduur. via scholing en instructie, maar ook door 

toezicht en feedback van uitvoerders en collega’s, kunnen de werk

omstandigheden al sterk verbeteren.
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VEiliG OMGAAn MET 
nAnOMATERiAlEn

coatIngs, verZorgIngsproducten, levensMIddelen en 

geneesMIddelen: nanoMaterIalen Worden toegepast In 

de Meest uIteenlopende sectoren. de technologIsche en 

econoMIsche MogelIjKheden ZIjn enorM. door toeneMend 

gebruIK Is er Wel Meer InZIcht nodIg In de rIsIco’s van 

nanoMaterIalen. alleen Met dIe KennIs Is het MogelIjK 

oM InnovatIeve producten op basIs van nanoMaterIalen 

duurZaaM te ontWIKKelen en veIlIg te gebruIKen. In 

het prograMMa nanonextnl brengt tno saMen Met 

andere onderZoeKspartners de geZondheIdsrIsIco’s van 

nanoMaterIalen In Kaart.

nanomaterialen in opmars

door de opmars van nano materialen neemt ook de diversiteit toe en 

groeit de hoeveelheid nanodeeltjes die wordt geproduceerd. daarmee 

stijgt ook de kans dat werknemers en consumenten eraan worden 

blootgesteld. op dit moment komen in nederland enkele duizenden 

werknemers in aanraking met nanomaterialen tijdens de productie of 

gebruik, en dat aantal stijgt snel. ook de bevolking wordt steeds meer 

blootgesteld aan nanomaterialen die in uiteenlopende producten 

worden gebruikt. 

hoe veilig zijn nanomaterialen?

onder nanomaterialen worden nanodeeltjes, nanovezels en nano

coatings verstaan. op dit moment is er nog te weinig informatie 

beschikbaar over de toxische eigenschappen van nanodeeltjes en 

vezels, en over het verband tussen blootstelling en gevolgen voor de 

gezondheid. In het onderzoeksprogramma ontwikkelen we een nieuwe 

methodologie om meer inzicht te 

krijgen in de risico’s van nano

materialen voor werknemers en 

consumenten. de nadruk zal 

liggen op slecht in water oplosbare 

en slecht afbreekbare nano

deeltjes: we verwachten dat vooral 

die in toxicologisch opzicht 

bijzonder relevant zullen zijn.

deelnemer aan een  

work shop van tno en 

nanonextnl:    

‘om optimaal te kunnen 

profiteren van de nieuwe 

mogelijkheden, is het 

essentieel dat er algemeen 

geaccepteerde methoden 

komen om de risico’s van 

nanomaterialen te bepalen.’



risico’s beoordelen

In dit onderzoeksprogramma ont

wikkelen we nieuwe methoden om 

de toxiciteit te bepalen en ontwik

kelen we een database voor risico

beoordeling, zodat snel in te schat

ten is of nanodeeltjes en nano vezels 

een lage of hoge toxiciteit hebben. 

ook ontwerpen we modellen om te 

voorspellen hoe groot de bloot

stelling aan nano deeltjes en nano

vezels is op de werkplek in verschil

lende sectoren (zoals in de bouw of 

coating industrie). daardoor kunnen 

we, mede op basis van onze kennis 

over toxiciteit, de gezondheids

risico’s inschatten voor werker en 

consument. actuele informatie over 

het programma is te vinden op  

www.nanonextnl.nl.
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project  nanonextnl: risico’s voor de menselijke gezondheid     

financiers  agentschapnl, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ betere bescherminG voor 
iedereen, van daGelijkse 
Gebruikers tot toevalliGe 
voorbijGanGers.’
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MiliEU- En 
GEzOnDHEiDsEffEcTEn 
VAn nAnOpRODUcTEn 
VERHElDEREn

MInder InFectIes In ZIeKenhuIZen door een coatIng van 

nanoZIlver op deurKnoppen en trolleYs: het Is Maar één 

voorbeeld van vele MogelIjKe nIeuWe toepassIngen van 

nanoMaterIalen. deZe MaterIalen toepassen In producten 

lIjKt dan ooK bIjZonder aantreKKelIjK. toch Wordt de 

IntroductIe ervan nog gehInderd, oMdat de eFFecten voor 

veIlIgheId en MIlIeu onvoldoende beKend ZIjn.

risico’s afwegen met levenscyclusbenadering

In het euonderzoeksproject lIcara ontwikkelt tno, samen met andere 

onderzoekspartners en het MKb, een gestructureerde 

levenscyclusbenadering voor nanomaterialen: een methodiek om meer 

zicht te krijgen op alle gevolgen die nanoproducten hebben op het 

gebied van gezondheid en milieu, van grondstofwinning tot 

afvalverwerking en recycling. Zo wordt het beter mogelijk om de 

voordelen af te wegen tegen de gezondheids en milieurisico’s van 

nanomaterialen, zelfs als daarover nog weinig informatie beschikbaar is. 

bovendien maakt de methode het mogelijk om de risico’s en voordelen 

te vergelijken tussen nanoproducten en conventionele producten.

nanoproducten vergelijken met conventionele producten

een belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn vier casestudies van 

verschillende producten. voor elk van die producten maken we een 

levenscyclusbeoordeling (life cycle assessment, lca) en een 

risicobeoordeling (risk assessment, ra). steeds vergelijken we daarbij 

het nanoproduct met een conventioneel product. een voorbeeld is het 

gebruik van nanocoatings op deurknoppen en trolleys in ziekenhuizen 

om bacteriële infecties te voorkomen. We vergelijken de lca (de 

‘milieuscore’) en het gezondheidsrisico van beide producten. ook 

beoordelen we de indirecte gevolgen van de toepassing van het 

nanoproduct: wat zijn de economische voordelen van een kleiner aantal 

infecties?

onderzoekers focussen op het MKb

het onderzoek richt zich vooral op de toepassing van nanomaterialen in 

het midden en kleinbedrijf. voor het MKb zijn nanomaterialen bij uitstek 

interessant vanwege de hoge toegevoegde waarde en de kleine 

productievolumes. MKbbedrijven en brancheorganisaties verwachten 

dat de resultaten van lIcara leiden tot meer omzet voor het MKb. 

nanomaterialen zullen sneller worden geaccepteerd, als er objectieve 

informatie wordt verstrekt over de risico’s en voordelen ervan.
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project  lIcara     

financiers  eu, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ de Gezondheids 
en milieurisico’s 
van nanomaterialen 
afweGen teGen de 
voordelen.’
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RisicO’s EEnVOUDiG 
En BETROUWBAAR 
BEOORDElEn

bedrIjven ZIjn WettelIjK verplIcht oM een rIsIco

evaluatIe uIt te voeren voor gevaarlIjKe stoFFen. Maar 

de hoeveelheId cheMIsche stoFFen Is aanZIenlIjK en 

dagelIjKs KoMen er nIeuWe bIj. hoe Kunnen bedrIjven dan 

toch (Kosten)eFFectIeF de bedrIjFsspecIFIeKe rIsIco’s In 

Kaart brengen? daarvoor ontWIKKelde tno de advanced 

reach tool (art), een Model dat realIstIsche schattIngen 

genereert van blootstellIng aan gevaarlIjKe stoFFen op de 

WerKpleK. 

europese unie stelt eisen aan stoffenbeleid

de eurichtlijn reach (registratie, evaluatie en autorisatie van 

chemische stoffen) stelt eisen aan het stoffenbeleid bij bedrijven. bij de 

beoordeling van blootstelling onderscheidt reach twee niveaus. voor 

het eerste niveau zijn al diverse gebruiksvriendelijke tools beschikbaar. 

Maar voor het tweede niveau is een betrouwbaarder en realistischer 

risicobeoordeling vereist. een afzonderlijke beoordeling voor elke 

risicovolle stof zou immers een zeer kostbaar en tijdrovend proces 

worden. 

art: efficiënt alternatief

de advanced reach tool biedt bedrijven een efficiënter alternatief om 

de blootstelling van deze tweede groep chemische stoffen te bepalen. 

art is een breed geaccepteerd en betrouwbaar model dat het mogelijk 

maakt om relatief snel en eenvoudig de blootstelling door inademing te 

beoordelen. voor de ontwikkeling van art heeft tno een groot samen

werkingsproject opgezet, waarin we samenwerken met europese 

wetenschappers op het gebied van gezondheid op het werk.

Model en database

art bestaat niet alleen uit een model om de blootstelling door 

inademing te bepalen, maar bevat ook een database met blootstellings

gegevens. de tool kan informatie uit het model combineren met 

gegevens uit de database, dankzij geavanceerde statistische 

technieken. Zo ontstaat een betrouwbare beoordeling en wordt de mate 

van onzekerheid beperkt. bovendien kunnen beoordelaars hun eigen 

gegevens invoeren om hun beoordeling actueler en nauwkeuriger te 

maken. art is gratis beschikbaar op www.advancedreachtool.com. 
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project  ontwikkeling van de advanced reach tool (art)     

financiers  britse health and safety executive,  

nederlandse overheid, aFsset, ceFIc lrI, shell, eurometaux,  

british occupational hygiene society (bohs) en glaxosmith Klein

‘ de advanced reach 
tool biedt bedrijven 
een efficiënt 
alternatief om de 
blootstellinG van 
chemische stoffen 
te bepalen.’
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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
CHEMICAL EXPOSURE And RISK ASSESSMEnT

VEiliGER OMGAAn MET 
GEWAsBEscHERMinGs-
MiDDElEn

voordat een geWasbescherMIngsMIddel Kan Worden 

toegelaten op de europese en natIonale MarKt, Moet 

Worden bepaald oF het gebruIK ervan veIlIg Is. WelKe 

rIsIco’s lopen Mensen dIe bescherMIngsMIddelen 

toepassen oF op een andere ManIer Met de MIddelen In 

aanraKIng KoMen? oM dat vast te stellen, Wordt een 

rIsIcobeoordelIng uItgevoerd Met behulp van Modellen. 

Maar de huIdIge Modellen ZIjn nIet optIMaal – reden voor 

tno oM In het europese project broWse te WerKen aan 

tools dIe betere en nauWKeurIger schattIngen opleveren. 

Waarom zijn betere modellen nodig?

de bestaande modellen om de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen 

te bepalen, hebben verschillende tekortkomingen. Zo worden modellen 

gebruikt die gebaseerd zijn op oude blootstellingsgegevens. die 

modellen houden géén rekening met bijvoorbeeld nieuwe toepassings

technieken (zoals nieuwe spuitapparatuur en meer automatisering) 

of met risico's voor toevallige passanten en omwonenden. het doel 

van broWse is modellen te ontwikkelen die die beperkingen 

ondervangen, rekening houden met de euregelgeving én bijdragen 

aan de implementatie van regelgeving en richtlijnen voor gewas

beschermings middelen. 

Werken aan realistische risicobeoordelingen

In dit project staan we voor de uitdaging om nauwkeurige, betrouwbare 

modellen te ontwikkelen die geschikt zijn voor uiteenlopende gebruikers 

en situaties. daarom willen we eerst meer inzicht krijgen in de onder

liggende mechanismen en factoren die de blootstelling beïnvloeden. 

ook houden we rekening met de effecten van maatregelen die 

blootstelling reduceren: denk aan het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en de aanwezigheid van cabines op een tractor. 

omdat het model geschikt moet zijn voor heel europa, nemen we ook 

regionale verschillen binnen europa mee. 



breed toepasbare modellen

het onderzoek loopt tot eind 2013. het resultaat zijn modellen die 

een inschatting maken van de mate van blootstelling voor verschillende 

personen: de toepasser (‘operator’), andere medewerkers (bijvoorbeeld 

mensen die fruit oogsten), maar ook toevallige passanten en 

omwonenden, zowel tijdens als na gebruik van gewasbeschermings

middelen. de modellen worden opgeleverd als softwaretool. actuele 

informatie over het project is te vinden op www.browseproject.eu. 
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project  bystanders, residents, operators andWorkers exposure models for 

plant protectionproducts (broWse)      

onderzoeksproGramma  onderZoeKsprograMMa eu,  

tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ betere bescherminG 
voor iedereen, van 
daGelijkse Gebruikers 
tot toevalliGe 
voorbijGanGers.’





DUURzAME  
inzETBAARHEiD 

PARTICIPATIE ONDERKANT  
ARBEIDSMARKT

DUURZAAM WERK

MENTALE GEZONDHEID EN  
PSyCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING
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DUURZAME INZETBAARHEID
PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT

RE-inTEGRATiE-
pROfEssiOnAls 
VERBETEREn 
DiEnsTVERlEninG 

reIntegratIecoaches en KlantManagers WerKen bIj 

een reIntegratIetraject saMen Met de WerKgever oM 

Mensen Met een uItKerIng Weer aan het WerK te helpen. 

Maar de aFgelopen jaren vallen de resultaten tegen. 

het luKt onvoldoende oM eFFectIeF te beMIddelen voor 

Mensen dIe ver van de arbeIdsMarKt aF staan. tno helpt 

reIntegratIeproFessIonals oM de proFessIonalIteIt en de 

KWalIteIt van hun dIenstverlenIng te verbeteren. 

samen met de werkgever

de focus in het onderzoek ligt op de samenwerking met de werkgever. 

Wat zijn de vraagstukken en de knelpunten die reintegratiecoaches en 

klantmanagers ervaren als ze werkgevers benaderen? het inzicht dat 

dat onderzoek oplevert, vertalen we naar richtlijnen voor de werkpraktijk: 

we maken een implementatieplan met richtlijnen en maatregelen om de 

dienstverlening te professionaliseren.

Welke maatregelen werken?

belangrijk in dit onderzoek is de vraag: welke maatregelen werken écht? 

daarom doen we ook ervaring op met enkele van de maatregelen die we 

voorstellen. Zo kunnen we evalueren hoe het implementatieplan uitpakt 

in de praktijk. onze bevindingen koppelen we vervolgens aan het 

opleidingsaanbod: hoe kunnen de opleidingen van reintegratie

professionals hun leermateriaal aanpassen of aanvullen, om ze 

met de richtlijnen te leren werken?

gereedschapskist

ons uiteindelijke doel is een 'gereedschapskist' te ontwikkelen, 

die kan worden ingezet om de professionaliteit van klantmanagers en 

reintegratie coaches te versterken. aan dat doel werken we samen met 

de beroepspraktijk, studenten en docenten van hogescholen. Zo creëren 

we een structurele verbinding van de onderzoeksresultaten met het 

onderwijs en de praktijk. op die manier geeft het onderzoek een 

duurzame impuls aan de professionaliteit van de sector. 
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project  reintegratiedienstverlening in relatie tot werkgevers     

financiers  sKo (stichting Kennisontwikkeling hbo),  

consortiumpartners: Fontys, usbo (uu) en beroepspraktijk

‘ een Gereed 
 schaps kist  
om de 
professionaliteit 
van klant manaGers 
en reinteGratie
coaches te 
versterken.’
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DUURZAME INZETBAARHEID
PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT

BETER sAMEnWERKEn 
AAn sOciAl RETURn 

MKbbedrIjven In de InFrasector KrIjgen 80 procent van 

hun oMZet van geMeentelIjKe opdrachtgevers. Maar 

geMeenten stellen bIj aanbestedIngen steeds vaKer 

eIsen op het gebIed van socIal return: Ze vragen van 

opdrachtneMers dat dIe óóK Mensen InZetten Met een 

aFstand tot de arbeIdsMarKt. tno laat bedrIjven en 

geMeenten ZIen hoe Ze optIMaal Kunnen saMenWerKen aan 

socIal return.

‘Inclusief’ werkgeverschap

MKbbedrijven die willen inspelen op de vraag van gemeentelijke 

opdracht gevers, hebben kennis nodig over social return en over 

‘inclusief werkgeverschap’: zó ondernemen dat mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie volwaardig deel van het bedrijf uitmaken. 

hoe kunnen werkgevers optimaal samenwerken met gemeenten om 

uitkerings gerechtigden in te zetten? hoe kunnen ze in hun bedrijf 

zó met de nieuwe medewerkers omgaan dat die werken naar vermogen 

en duurzaam inzetbaar worden?

Kennisoverdrachtproject

tno wil bedrijven helpen om goed in te spelen op de vragen rond social 

return. hiertoe hebben we een kennisoverdrachtproject uitgevoerd 

samen met MKbbedrijven, de brancheorganisatie MKbInFra en 

gemeenten. In workshops 

en individuele werksessies 

kregen de deel nemers meer 

inzicht in de knelpunten en 

goede praktijken. 

de bedrijven hebben 

geleerd om met gemeenten 

in gesprek te gaan 

over social return. 

de gemeenten hebben 

ervaren dat in gesprek 

gaan met bedrijven binnen 

én buiten specifieke aan

bestedingen de basis is om 

social return effectief te 

maken. 
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project  samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid 

uitkeringsgerechtigden bij MKbInFrabedrijven     

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid 

positieve ervaringen

de ervaringen van alle betrokkenen zijn zeer positief: de deelnemende 

bedrijven en gemeenten hebben uitgesproken dat het goed is om 

regionaal samen te werken op het gebied van social return. en dan 

niet alleen gemeenten en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld woningbouw

corporaties, sWbedrijven en detacheerders van socialreturn

kandidaten. In drie regioworkshops zijn dan ook concrete afspraken 

gemaakt voor vervolgoverleg. tno heeft de ervaringen vastgelegd in 

het rapport 'beter samenwerken rond social return’; MKb Infra heeft 

op basis daarvan een brochure gemaakt om de kennis en ervaringen 

breed te verspreiden.  

‘ Social return: 
mensen met een 
afstand tot de 
arbeidsmarkt 
actief aan het 
werk helpen.’
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DUURZAME INZETBAARHEID
PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT

OBjEcTiEVE 
MEETlAT VOOR 
sOciAAl OnDERnEMEn 

het KabInet vIndt dat Mensen Met een KWetsbare 

arbeIdsMarKtposItIe Zo veel MogelIjK aan het WerK Moeten 

In regulIere banen. oM de partIcIpatIe van deZe Mensen 

te bevorderen, heeFt tno In nauWe saMenWerKIng Met 

toonaangevende bedrIjven de prestatIeladder socIaler 

onderneMen (pso) ontWIKKeld. Met dIt InstruMent MaKen 

We socIaal onderneMen objectIeF en eenduIdIg Meetbaar. 

prestatieladder

de pso is opgezet als een 

prestatieladder: van een 

erkenning van een bedrijf dat een 

concreet plan heeft om socialer te 

gaan ondernemen (aspirant

status) tot aan de erkenning van 

bedrijven die meer dan gemiddeld 

presteren (trede 1 tot en met 3). 

de pso meet de mate waarin 

bedrijven zelf werk bieden aan 

kwetsbare groepen én de mate 

waarin bedrijven sociaal inkopen 

of werk uitbesteden aan sociale 

werkplaatsen of andere bedrijven 

met een psoerkenning. 

social return

bedrijven kunnen zelf een pso

erkenning aanvragen. die geeft 

aan dat een bedrijf meer dan 

gemiddeld bijdraagt aan werk

gelegenheid voor mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

bedrijven kunnen zich hiermee 

onderscheiden in het kader van 

maatschappelijk ondernemen. 

Zo’n erkenning is ook belangrijk omdat steeds meer organisaties die 

opdrachten aanbesteden, vragen om social return: ze stellen de eis dat 

bedrijven een sociale tegenprestatie leveren in ruil voor de opdracht.

certificaten en leernetwerk

de eerste deelnemende bedrijven hebben al een certificaat ontvangen; 

het streven is om jaarlijks minimaal 52 bedrijven te laten certificeren. 

manager kwaliteit bij  

beveiligingsbedrijf:     

‘wij zijn blij met de pso. 

mensen uit de doelgroep  

aannemen is één, maar ze 

goed begeleiden en een echt  

duurzame relatie aangaan is 

andere koek. met het pso

certificaat kunnen we aan

tonen dat we daadwerkelijk 

investeren in deze groep 

werknemers. het mes snijdt 

aan twee kanten. 

commercieel is een  

certificaat interessant: als 

gemeenten hiermee gaan 

werken in het kader van 

social return, maken we meer 

kans bij aanbestedingen. 

het is goed voor ons imago 

en levert een voorsprong op 

ten opzichte van onze  

concurrenten!’
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project  prestatieladder socialer ondernemen (pso)     

financiers  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, start Foundation, 

deelnemende sW en MKbbedrijven

tno heeft bovendien een leernetwerk opgezet waarin gemeenten die de 

pso willen gebruiken, ervaringen uitwisselen. de pso staat extra in de 

belangstelling omdat het kabinet een quotum wil invoeren voor het 

aantal arbeidsgehandicapten in organisaties. de pso kan daarbij een 

goed hulpmiddel zijn, of een alternatief voor het quotum. daarnaast is er 

veel belangstelling voor de website www.psonederland.nl. 

‘ een hulpmiddel 
om meer mensen 
met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie 
aan het werk te 
helpen in reGuliere 
banen.’

directeur van start foundation  

(maatschappelijk investeringsfonds):     

‘wij hebben een stimuleringsmaatregel geïntroduceerd 

voor gebruik van de pso door het mkb in gemeenten 

die de pso geadopteerd hebben. daarmee hopen 

wij dat ook het mkb kan profiteren van social return. 

wij zien daar nog volop groeikansen.’
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DUURZAME INZETBAARHEID
PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT

MEER GRip Op 
RE-inTEGRATiE VAn 
BijsTAnDscliënTEn 

voor Mensen Met een uItKerIng Is de stap naar betaald 

WerK vaaK aanZIenlIjK. hoe Kunnen geMeenten hen helpen 

oM te reIntegreren en te partIcIperen In de MaatschappIj? 

WelKe aanpaK WerKt, en Wat ZIjn de Kosten? de nIeuWe 

analYseMethode opal van tno geeFt geMeenten antWoord 

op deZe vragen. 

van participatieladder naar opal

om gegevens te verzamelen over hun bijstandscliënten, maken 

nederlandse gemeenten gebruik van een nieuw instrument: de 

participatieladder. voor elke cliënt houden ze regelmatig bij op welke 

trede van de ladder deze zich bevindt. er zijn zes treden, van ‘geïsoleerd 

levend’ tot ‘betaald werk’. de participatieladder levert waardevolle 

informatie op; opal helpt gemeenten om die informatie slimmer in te 

zetten bij hun reintegratiebeleid. opal staat voor Overgangskansen op 

de Participatieladder.

een basis voor beter reintegratiebeleid

opal is een tnoapplicatie die de gegevens van de participatieladder 

analyseert en de kansen berekent dat cliënten de overstap maken naar 

een andere trede. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld voorspellen wat 

de kans is dat iemand uiteindelijk uit de uitkering stroomt, of hoe lang 

het gemiddeld duurt voordat mensen de stap zetten van uitkering naar 

baan. gemeenten krijgen betrouwbaar zicht op de toekomstige 

ontwikkelingen binnen hun cliëntenbestand. 

belangrijke tool voor gemeenten

Met de beleidsinformatie uit opal krijgen gemeenten meer inzicht om 

onderbouwd te sturen op reintegratie. dat is belangrijk, zeker nu de 

budgetten voor reintegratie krimpen.
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project  Zicht op reintegratie met opal      

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid  

de informatie uit opal kunnen gemeenten voor verschillende doelen 

gebruiken: 

•	 	om	inzicht	te	krijgen	in	toekomstige	kosten	van	uitkeringen,	

uitvoering en trajecten;

•	 	als	hulpmiddel	om	onderbouwde	keuzes	te	maken	bij	een	

beperkt budget;

•	 	om	de	effecten	van	beleid	en	interventies	terug	te	zien	in	

verbeterde overgangskansen;

•	 	om	de	kosten	en	baten	van	inspanningen	in	beeld	te	brengen.	

de methode is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente 

amersfoort en wordt in een andere nederlandse gemeente uitgetest. 

de eerste ervaringen wijzen uit dat de tool op beleidsniveau waardevolle 

informatie oplevert. daarnaast is opal vooral interessant voor de 

negentien koplopergemeenten die als eerste met de participatieladder 

zijn gaan werken.

‘ opal helpt 
Gemeenten om 
onderbouwd 
reinteGratiebeleid 
te voeren.’
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DUURZAME INZETBAARHEID
PARTICIPATIE ONDERKANT ARBEIDSMARKT

HOE BEREKEnEn 
ARBEiDsDEsKUnDiGEn 
DE lOOnWAARDE? 

de lOOnwaarDe Is een belangrIjK begrIp voor arbeIds

desKundIgen. het gaat oM de daadWerKelIjK geleverde 

arbeIdsprestatIe van een specIFIeKe MedeWerKer op een 

specIFIeKe WerKpleK. het Is belangrIjK oM de IndIvIduele 

loonWaarde goed te Kunnen bereKenen: dat Is nodIg op 

grond van de WetgevIng op het gebIed van loondIspen

satIe, bedoeld oM Mensen Met een arbeIdsbeperKIng aan 

het WerK te helpen. Maar hoe voeren arbeIdsdesKundIgen 

uIt verschIllende WerK

velden dIe bereKenIng op een 

betrouWbare en consIstente 

ManIer uIt? tno InventarI

seerde hun MethodIeKen.

Wat maakt loonwaarde belangrijk?

veel mensen met een fysieke, 

mentale of andere beperking 

kunnen (gedeeltelijk) werken. Maar 

hun arbeidsproductiviteit is vaak 

niet hoog genoeg om het wettelijk 

minimumloon te verdienen. om 

deze mensen toch aan de slag te 

helpen, kan het uWv werkgevers 

compenseren die deze werknemers 

in dienst nemen. de werkgever 

mag dan een salaris betalen dat lager is dan het minimumloon. In zo’n 

situatie is de loonwaarde dé sleutel om precies te bepalen hoeveel de 

werkgever moet betalen en hoeveel uitkering de werknemer eventueel 

ontvangt.

naar een nieuwe rekenmethodiek

het arbeidsdeskundig Kennis centrum (aKc) deed een beroep op tno 

om in beeld te brengen hoe arbeidskundigen loonwaarde berekenen. 

het aKc vroeg om een inventarisatiestudie die antwoord geeft op vragen 

als: welke kennis, werkwijzen en methoden passen arbeidsdeskundigen 

toe om de loonwaarde te bepalen? Wat is de betrouwbaarheid en 

validiteit van deze werkwijzen en methoden? en: hoe kan het beter? bij 

het onderzoek hebben we de input en expertise van arbeidsdeskundigen 

uit verschillende werkvelden benut en nauw met hen samengewerkt, 

onder andere in interviews, interactieve workshops en expertmeetings. 

het bestuur van het 

arbeidsdeskundig kennis 

centrum is enthousiast:      

‘dit rapport is een belangrijke 

bouwsteen voor de shared 

body of knowledge van 

arbeidsdeskundigen. met de 

ambitie om iedereen werk 

naar vermogen te bieden, 

groeit ook de behoefte bij 

arbeids deskundigen om meer 

methodisch te werken bij het 

vaststellen van loonwaarde.’ 
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project  arbeidsdeskundige Methodiek voor vaststelling van  

gerealiseerde loonwaarde      

financier  arbeidskundig Kennis centrum (aKc)  

het resultaat: een gestructureerde manier van meten

het onderzoek heeft geleid tot waardevolle kennisuitwisseling tussen 

arbeidsdeskundigen in verschillende werkvelden. Zo is inzicht ontstaan 

in de gangbare methodieken en oplossingen die zij kiezen bij het 

bepalen van de loonwaarde. In ons rapport adviseren we één 

overkoepelende aanpak om de gerealiseerde loonwaarde te bepalen. 

hier moeten alle arbeidsdeskundigen zich in kunnen vinden, ongeacht 

hun werkveld. Met deze methodiek kunnen arbeidsdeskundigen 

gestructureerd informatie verzamelen en de gerealiseerde loonwaarde 

op een valide en betrouwbare manier onderbouwen in gesprek met 

werkgever, werknemer en uWv. deze werkwijze is geïntroduceerd bij 

ruim 170 arbeids deskundigen. 

‘ de nieuwe methodiek 
helpt arbeidskundiGen 
om de loonwaarde 
van hun cliënt 
betrouwbaarder 
en systematischer 
te berekenen.’
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GOEDE VOORBEElDEn 
Als inspiRATiE VOOR 
DE ARBEiDsDEsKUnDiGE 

arbeIdsdesKundIgen beoordelen en begeleIden Mensen dIe 

door ZIeKte oF een andere oorZaaK (gedeeltelIjK) nIet Meer 

Kunnen WerKen. dat Is coMplex en verantWoordelIjK WerK. 

oM goede, onderbouWde beslIssIngen te neMen heeFt de 

beroepsgroep behoeFte aan voorbeeldcasuïstIeK: praKtIjK

gevallen dIe Kunnen dIenen als IjKpunten. 

Individuele verschillen, consistente werkwijze

een arbeidsdeskundige bepaalt wat iemand met een functionele 

beperking nog kan om deel te nemen aan het arbeidsproces, en wat een 

werkgever moet doen om dat mogelijk te maken. Iedere cliënt is uniek: 

telkens spelen andere lichamelijke, psychische, sociale en economische 

factoren een rol. ondanks die verschillen moet de arbeids deskundige in 

elk individueel geval tot een afgewogen oordeel komen, kiezen voor de 

passende interventies en daarover onder bouwd kunnen rapporteren. 

transparantie is daarbij van belang: kan de arbeids deskundige uitleggen 

dat hij of zij in het desbetreffende geval professioneel heeft gehandeld?

heldere basis voor voorbeeldcasuïstiek

om arbeidskundigen te ondersteunen in hun beroepspraktijk, vroeg het 

arbeidsdeskundig Kennis centrum ons om een methodiekbeschrijving 

'arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek' (advc) te ontwikkelen. 

dat is een instrument waarmee de beroepsgroep zelf gezamenlijk een 

verzameling van casussen op kan bouwen om zo de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening te borgen. bij dit onderzoeksproject hebben we 

nauw samengewerkt met arbeidsdeskundigen en met onderzoekers 

van het universitair Medisch centrum groningen (uMcg). 
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project  arbeidsdeskundige Methodiek voor vaststelling van  

gerealiseerde loonwaarde     

financier  arbeidskundig Kennis centrum (aKc)  

ambassadeurs verspreiden het instrument

het resultaat van ons onderzoek is een methodiekbeschrijving waarmee 

de beroepsgroep zelf aan de slag kan om een bestand van voorbeeld

casussen op te bouwen. als voorbeeld hebben we vijf uitgewerkte 

casussen opgeleverd. elke casus bestaat uit de rapportage van de 

arbeidsdeskundige en deskundig commentaar hierop. de commentaren 

helpen om een situatie beter te beoordelen: hoe kun je handelen, 

waarom maak je welke keuze? het zijn gezaghebbende commentaren, 

gebaseerd op de actuele stand van het beroep en de wetenschap. 

op basis van het onderzoeksrapport heeft het aKc samen met tno een 

training opgezet waarin een aantal arbeidsdeskundigen hebben leren 

werken met de methodiek. Zij verspreiden het instrument als 

‘ambassadeur’ onder collega’s.  

 

‘ voorbeeld
casuïstiek is 
een welkom 
instrument om 
de professionele 
kwaliteit te 
borGen.’
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nATiOnAAl 
inzETBAARHEiDsplAn: 
MEER MEnsEn lAnGER 
AAn HET WERK 

bedrIjven en hun WerKneMers MobIlIseren oM tIjdIg 

Maatregelen te treFFen voor langdurIge, geZonde, 

pleZIerIge en productIeve deelnaMe aan het arbeIdsproces. 

dat Is het doel van het natIonaal InZetbaarheIdsplan. 

WerKgever en WerKneMer hebben daarbIj een gedeelde 

verantWoordelIjKheId: de WerKneMer heeFt de regIe over 

ZIjn eIgen loopbaanontWIKKelIng, de WerKgever FacIlIteert 

heM daarIn. ooK de leIdInggevende heeFt een belangrIjKe 

rol In dIt proces.

op weg gaan naar 

duurzame inzetbaarheid

het nationaal Inzetbaarheidsplan 

is een initiatief van de stichting 

Kroon op het Werk, tno en 

Werkvannu. Wij ondersteunen 

bedrijven samen met partners om 

duurzame inzetbaarheid van hun 

medewerkers te verbeteren. 

bedrijven kiezen hun eigen 

adviseurs, wij faciliteren ze en 

leveren ze kwalitatief hoogwaardige 

instrumenten: de duurzame 

InzetbaarheidsIndex (dIx) voor 

werknemers en de bedrijfsscan 

voor werkgevers. 

lerend netwerk

op dit moment nemen al verschillende bedrijven, twee sector

organisaties en meer dan twintig adviseurs deel aan het nationaal 

Inzetbaarheidsplan. via hen worden naar schatting 1.200 werknemers 

met het programma ondersteund. het nationaal Inzetbaarheidsplan 

is een lerend netwerk waarbinnen partners kennis delen, door open 

innovatief te werken aan nieuwe interventies en integrale aanpakken.

tno monitort de resultaten en bewaakt de kwaliteit van de dienst

verlening.

digitaal portaal

Werknemers werken via een digitaal portaal aan hun inzetbaarheid. 

via een dashboard wordt in één oogopslag inzichtelijk waar ze aan 

kunnen werken. Werknemers maken een actieplan en laten zich hierbij 

ondersteunen door een coach. bedrijven presenteren hun interventie

reactie van bilderberg, 

een van de deelnemende 

bedrijven:      

‘het nationaal inzetbaar

heids plan helpt om de inzet

baarheid en productiviteit van 

de nederlandse beroepsbe

volking naar een hoger plan 

te brengen. het afgelopen 

jaar zijn de eerste resultaten 

geboekt en is veel bewustwor

ding gecreëerd bij onze mede

werkers.’
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project  nationaal Inzetbaarheidsplan       

financiers  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid,  

stichting Werkgeversforum Kroon op het Werk en Werkvannu

aanbod op het portaal, waardoor 

acties laagdrempelig in gang kunnen 

worden gezet. parallel kijken werk

gevers via hun eigen portaal naar de 

verbeteringen die binnen hun 

organisatie mogelijk zijn. alles is erop 

gericht beweging en daadwerkelijke 

verandering te realiseren. door het 

digitale instrumentarium zijn deze 

veranderingen te meten en is 

het proces snel bij te sturen. 

 

‘ het plan ondersteunt 
bedrijven om 
duurzame 
inzetbaarheid van 
hun medewerkers 
daadwerkelijk te 
implementeren.’

minister asscher roemde 

op een bijeenkomst van 

ondernemers bedrijven als 

de bilderberg Groep die 

al succesvol investeren in 

de inzetbaarheid van hun  

medewerkers:     

‘werknemers vormen de spil 

van uw bedrijf. uw bedrijf kan 

zelf niet groeien. het zijn uw 

medewerkers die wél kunnen 

groeien en uw bedrijf groeit 

mee. en de nederlandse  

economie.’
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DUURzAME 
inzETBAARHEiD 
OnTcijfERD 

hoe ZIt het Met de duurZaMe InZetbaarheId van de 

nederlandse beroepsbevolKIng? Wat ZIjn de verschIllen 

tussen laag en hoogopgeleIden, jongere en oudere 

WerKneMers, geZonde WerKneMers en Mensen Met 

geZondheIdsbeperKIngen? en: hoe scoren WerKgevers 

In verschIllende sectoren op dIt gebIed? tno schept 

duIdelIjKheId Met de MonItor duurZaMe InZetbaarheId.

duurzame inzetbaarheid als prioriteit

duurzame inzetbaarheid (dI) is het vermogen om gezond, vitaal en 

productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioen

gerechtigde leeftijd. uiteraard wil de overheid duurzame inzetbaarheid 

bevorderen. de productiviteit en inzetbaarheid van de nederlandse 

beroepsbevolking zijn immers van vitaal belang voor de economie, nu en 

in de toekomst. Met dit onderzoeksproject bieden we daarom een 

instrument om de dI van werknemers te monitoren, evenals het beleid 

van werkgevers op dit gebied. 

dashboard duurzame Inzetbaarheid

In het ‘dashboard duurzame Inzetbaarheid’ geven we een gedetailleerd 

beeld van de factoren die duurzame inzetbaarheid bepalen, en van hun 

specifieke effecten. de cijfers komen uit de grootschalige periodieke 

enquêtes onder werknemers en werkgevers. In dIprofielen, gebaseerd 

op deze cijfers, vergelijken we werknemers uit kwetsbare groepen met 

de overige werknemers en bedrijfssectoren onderling.

dIprofielen verschillen sterk

Wat zijn de verschillen in dI tussen groepen werknemers? laag

opgeleiden, oudere werknemers en werknemers met gezondheids

beperkingen scoren duidelijk minder gunstig op de indicatoren van 

duurzame inzetbaarheid. tegelijk blijkt de leeftijdsgroep 60plus juist 

weer positiever over langer doorwerken. In de meeste sectoren en in 

kleinere bedrijven worden weinig maatregelen genomen om langer 

doorwerken te bevorderen. de gegevens uit de dIprofielen zijn voor 

sectoren en branches een basis om duurzame inzetbaarheid gericht 

te stimuleren.
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project  Monitor duurzame Inzetbaarheid; resultaten en methodologie       

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ de monitor 
helpt sectoren 
en branches 
om duurzame 
inzetbaarheid 
Gericht te 
stimuleren.’
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HOE BlijVEn 45-plUssERs 
lAnGER inzETBAAR? 

hoe veranderen het WerKverMogen, de MotIvatIe oM 

te WerKen, de geZondheId en productIvIteIt In de loop 

der tIjd bIj Mensen van 45 tot 64 jaar? WelKe Invloed 

heeFt arbeId op geZondheId? op ZulKe vragen over WerK, 

WerKoMstandIgheden, tevredenheId en geZondheId ZoeKt 

tno antWoorden In het grootschalIge longItudInale 

onderZoeK streaM.

goed en gezond doorwerken

om de invloed van de vergrijzing op te vangen, is het belangrijk dat meer 

ouderen langer doorwerken. tno onderzoekt hoe dat op een goede en 

gezonde manier kan. In streaM, study on transitions in employment, 

ability and Motivation, gaat tno na onder welke omstandig heden 

45plussers langer betaald werk kunnen doen – met behoud van 

productiviteit en gezondheid.

grootschalig onderzoek

streaM is een onderzoek waarbij we vier jaar lang personen van 45 tot 

64 jaar volgen. de deelnemers vullen jaarlijks online een vragenlijst in. 

die bevraagt hen onder meer over hun gezondheid, hun werk en 

werkverleden en hun sociale situatie. aan de eerste meting, in 2010, 

namen ruim 12.000 werknemers, 1.000 zelfstandigen en 2.000 niet

werkenden deel. de jaarlijkse dataverzameling vullen we aan met 

kwalitatief onderzoek via interviews met een aantal deelnemers. 

Inmiddels zijn ook de tweede en derde meting uitgevoerd en zijn de 

eerste rapporten en publicaties over de resultaten verschenen. 

Meer informatie over de resultaten van streaM is beschikbaar via  

www.tno.nl/stream.

basis voor interventieprogramma’s

streaM levert nieuwe kennis op over de omstandigheden waaronder 

45plussers productief en gezond (langer) in betaald werk kunnen 

participeren. Zo blijkt dat personen met een goede gezondheid en 

weinig kennisveroudering meer kunnen werken en vaker plezier in het 

werk hebben. laagopgeleide en arbeidsgehandicapte werknemers 

scoren minder goed op vitaliteit, scholingsdeelname en arbeids

mobiliteit. Werklozen zeggen dat werkgevers hen te oud vinden en hun 

niet de kans geven om te werken. de grote hoeveelheid informatie die 

streaM oplevert, is een goede basis om interventieprogramma’s te 

ontwikkelen.



‘ tno onderzoekt hoe 
ouderen op een Goede 
en Gezonde manier 
kunnen doorwerken.’
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project  streaM: hoe houden we 45plussers langer, gezond en  

productief aan het werk?       

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa), tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

ministerie van sociale zaken 

en werkgelegenheid:       

‘de gedegen notitie 

Duurzame inzetbaarheid van 

ouderen: resultaten van de 

eerste meting van StreaM 

biedt nu al unieke resultaten. 

tegelijkertijd ligt de meer

waarde van deze studie in het 

longitudinale karakter. wij 

zijn dan ook erg benieuwd 

naar wat stream ons in de 

toekomst zal opleveren.’
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DE VAKMAn Als 
REGissEUR VAn zijn 
EiGEn OnTWiKKElinG 

het WerK van de Moderne vaKMan oF vrouW verandert 

voortdurend, bIjvoorbeeld door de IntroductIe van nIeuWe 

technIeKen. daarMee veranderen ooK de eIsen dIe aan 

vaKManschap Worden gesteld. vaKMensen Moeten antI

cIperen op deZe veranderIngen oM van Waarde te blIjven 

voor WerKgever en arbeIdsMarKt. tno ontWIKKelde een dIgI

tale leeroMgevIng dIe daarbIj helpt: vaKMan nIeuWe stIjl.

continu veranderen

Meegaan met veranderingen vraagt inzet van werkgevers én van 

vakmensen zelf. de vakman nieuwe stijl is iemand die zich zelfstandig 

blijft ontwikkelen en ervoor zorgt aantrekkelijk te blijven voor huidige én 

toekomstige werkgevers. Maar hoe zorgen we nu dat medewerkers zelf 

richting geven aan hun ontwikkeling 

en dit ook leuk vinden? de digitale 

leeromgeving ‘vakman nieuwe stijl’ 

(vns) van tno biedt een oplossing.

leeromgeving voor medewerker, 

werkgevers én opleiders

de leeromgeving vns richt zich 

op drie spelers: medewerker, werk

gever en opleiders. vns stimuleert 

dat vakmensen hun eigen leer

proces regisseren, maar ook dat 

hun werkgevers dit ondersteunen. 

bovendien moeten opleiders 

passende leer oplossingen bieden: 

opleidingen afgestemd op waar de werknemers en hun werkgever 

behoefte aan hebben. de digitale leeromgeving biedt de drie 

doelgroepen quickscans die duidelijk maken wat de verbeter punten zijn, 

en adviezen hoe ze daaraan kunnen werken. dit zorgt voor de volgende 

inzichten:

•	 	De	medewerker	krijgt	direct	inzicht	in	welke	VNScompetenties	hij	

nog kan versterken en wat hij kan doen om dat te bereiken.

•	 	Werkgevers	krijgen	inzicht	in	het	rendement	van	leeroplossingen	en	

de ondersteuning die ze werknemers bieden om die competenties te 

versterken en welke rand voorwaarden ze voor hun werknemer kunnen 

scheppen.

•	 	Opleiders	zien	in	welke	mate	hun	leeroplossingen	aansluiten	bij	

de gevraagde vnscompetenties en hoe ze tot een passend 

ontwikkelaanbod kunnen komen.

projectpartner fnv formaat:      

‘leren zal een vanzelf

sprekend onderdeel moeten 

zijn van werk. ook voor vak

mensen. zodoende blijven zij 

van toegevoegde waarde voor 

werkgevers, klanten en de 

arbeidsmarkt. daarom maken 

wij graag van iedere werk

omgeving een leeromgeving.’
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project  ontwikkeling van een leerplatform voor vakmanschap nieuwe stijl        

financiers  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, deelnemende bedrijven

laagdrempelige oplossingen

het resultaat is een digitaal leerplatform dat uitstekend aansluit bij de 

competenties die de vakman nieuwe stijl kenmerken: zelfsturend leren, 

computer vaardigheden, informatie zoeken op het web, een eigen 

netwerk opbouwen en onderhouden.vakmensen krijgen laagdrempelige 

oplossingen aan geboden om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld 

ook door informeel leren. 

door dit innovatieve leerplatform 

beschikbaar te stellen, stimuleren we 

dat werknemers, werkgevers en aan

bieders van opleidingen hun behoeften 

en aanbod beter afstemmen. het 

platform nodigt werknemers uit zich 

proactief op te stellen, zelf de regie te 

nemen en zich verantwoordelijk te 

voelen voor hun eigen ontwikkeling.

‘ de vakman nieuwe 
stijl is iemand die 
zich zelfstandiG 
blijft ontwikkelen en 
daarmee aantrekkelijk 
blijft voor huidiGe 
én toekomstiGe 
werkGevers.’

projectpartner p3transfer:      

‘wij zien de noodzaak van 

een leer en werkomgeving 

die ertoe leidt dat de 

ontwikkel achterstand in de 

grote groep laag en middel

baar geschoolden wordt 

verkleind. want scholing 

en ontwikkeling is voor 

deze groep helaas niet 

vanzelfsprekend.’



72   |   GOED WERK

DUURZAME INZETBAARHEID
DUURZAAM WERK

zElf slEUTElEn  
AAn jE WERK 

WerK verandert voortdurend. WerKneMers ooK. 

behoeFtes, sterKtes en (FYsIeKe) capacIteIten veranderen 

Met de jaren. tno ontWIKKelde een InterventIetraject 

WaarIn WerKneMers sleutelen aan de 'Match en MIsMatch' 

tussen hen en hun WerK. In WerKexperIMenten gaan 

WerKneMers hIerbIj ZelF aan de slag Met job craFtIng.

Wat is job crafting?

Wetenschappelijk onderzoek naar job crafting laat zien dat werknemers 

er zelf voor kunnen zorgen dat zij en hun werk bij elkaar blijven passen. 

Ze maken zelf keuzes als het gaat om hun takenpakket, de omgeving of 

sociale relaties die ze belangrijk vinden. Zo houden ze hun werk uit

dagend, betekenisvol en gezond. Want een goede aansluiting met het 

eigen werk is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame inzetbaar

heid van werknemers in nederland. Maar job crafting is voor lang niet 

alle werknemers een vanzelfsprekende mogelijkheid; bovendien is vaak 

afstemming met collega’s nodig. 

Interventietraject daagt werknemer uit

tno ontwikkelde een interventietraject om werknemers in teams uit te 

dagen goed te kijken naar hoe hun vaardigheden, ambities en 

vermogens aansluiten bij hun werk. deelnemers kijken naar vragen als: 

ligt de puzzel die werk heet, nog recht? Zijn er stukjes die niet goed 

meer passen? Welke taken zijn belangrijk om gemotiveerd aan het werk 

te blijven? Worden persoonlijke sterktes voldoende benut? Welke 

mentaal of fysiek belastende taken zijn anders te organiseren? 

Workshops en werkboeken

het interventietraject bestaat uit drie workshops voor teams, gegeven 

door twee tnotrainers. onze trainers proberen de werknemers met 

werkexperimenten uit te dagen anders over hun werk na te denken en te 

komen tot actie die recht doet aan hun huidige situatie en inzetbaar

heids kansen voor de toekomst. In kortlopende trajecten monitoren we 

de effectiviteit van deze werkexperimenten. deze aanpak is onder 

andere uitgevoerd bij 110 ambtenaren van de gemeente den bosch. 

daarnaast publiceerde tno samen met de universiteit van twente het 

praktijkboek ‘Mooi Werk  naar een betere baan zonder weg te gaan’, 

dat veel mediaaandacht kreeg.
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project  job crafting: sleutelen aan eigen inzetbaarheid        

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid 

‘ werknemers 
zorGen er zelf 
voor dat hun 
werk uitdaGend, 
betekenisvol en 
Gezond blijft.’
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HOE WERKnEMERs 
HUn KWAlificATiEs  
Up-TO-DATE HOUDEn 

hoe voorKoM je dat de KWalIFIcatIes van WerKneMers 

verouderd raKen? dat Mensen In de loop der jaren FYsIeK 

nIet Meer In staat ZIjn oM delen van hun WerK goed uIt te 

voeren, oF dat de vaardIgheden dIe Ze ooIt geleerd hebben, 

MInder relevant Worden In de actuele WerKpraKtIjK? 

dat onderZocht tno In een pIlotstudIe onder ruIM 4.000 

WerKneMers. 

verouderde kwalificaties

voor veel werknemers bestaat het gevaar dat hun kwalificaties 

verouderd raken. denk aan de fysieke en cognitieve slijtage, waardoor 

mensen hun werk minder goed uit kunnen voeren. Maar het kan ook 

gaan om economische kwalificatieveroudering: als bepaalde 

vaardigheden in de loop der tijd 

minder belangrijk worden, worden 

die kwalificaties minder waardevol 

op de arbeidsmarkt. 

Wat vinden medewerkers zelf?

hoe verloopt het proces van 

kwalificatieveroudering en wat zijn 

manieren om die tegen te gaan? 

om daar een duidelijk beeld van 

te krijgen, hebben tno en tns 

Infratest een pilotonderzoek 

gedaan. via internet is een 

enquête gehouden onder in totaal 

4.000 werknemers van 30 tot 

55 jaar, verspreid over vier 

europese landen. gemiddeld 

16 procent van deze werknemers vindt dat hun kwalificaties verouderd 

zijn, door technologische ontwikkelingen of structurele reorganisaties. 

taalvaardigheid, computervaardigheden en Itkwalificaties werden het 

sterkst beïnvloed. 

cedefop:      

‘wij zijn erg tevreden met de 

wijze waarop tno dit project 

heeft uitgevoerd. niet alleen 

zijn de expertise en kennis 

van tno goed, maar de bevin

dingen zijn ook praktisch 

bruikbaar. de door tno gele

verde gegevens ondersteunen 

cedefop bij het in kaart bren

gen van skilltrends op de 

europese arbeidsmarkt.’
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project  pilotonderzoek naar de veroudering van kwalificaties  

onder oudere werknemers       

opdrachtGever  europees centrum voor de ontwikkeling  

van de beroepsopleiding (cedefop)

job design

de groepen die de grootste kans lopen op kwalificatieveroudering, zijn 

lager gekwalificeerd personeel, oudere werknemers en werknemers die 

geen gelegenheid hebben om zelf hun kwalificaties tijdens hun carrière 

te ontwikkelen. uit het onderzoek blijkt dan ook dat job design 

essentieel is: werknemers moeten in staat gesteld worden om te leren, 

om zelf hun loopbaan vorm te geven en om nieuwe kwalificaties te 

ontwikkelen. het project werd uitgevoerd in opdracht van het europees 

centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (cedefop). 

op basis van het door tno ontwikkelde pilotonderzoek voert cedefop 

vervolgonderzoek uit in alle 27 lidstaten van de eu.

‘ Gemiddeld 
16 procent van 
de werknemers 
vindt dat hun 
kwalificaties 
verouderd zijn.’
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WElKE lEEfsTijl-
pROGRAMMA’s WERKEn 
VOOR BEDRijVEn? 

steeds Meer bedrIjven ZIen preventIe als de beste 

oplossIng oM Mensen FIt te houden. Ze Investeren In de 

geZondheId en vItalIteIt van hun MedeWerKers. Zo KIeZen 

Ze voor langdurIg behoud van FYsIeKe en Mentale FItheId 

en daarMee voor duurZaMe InZetbaarheId. helaas Is er nog 

onvoldoende WetenschappelIjKe KennIs over Factoren dIe 

duurZaMe InZetbaarheId beïnvloeden. het project vItaal In 

praKtIjK (vIp) heeFt tot doel dergelIjKe KennIs te genereren 

en eFFectIeve vItalIteItsprograMMa’s te ontWIKKelen. 

vitale bedrijven en medewerkers

het onderzoeksprogramma vitaal In praktijk wordt uitgevoerd door 

vu Medisch centrum en tno. In het programma worden vijf 

deelonderzoeken uitgevoerd bij bedrijven in nederland:

•	 	Deelproject	1:	bevordering	van	de	mentale	gezondheid	door	

aandachtstraining en ecoaching voor medewerkers van twee 

onderzoeksinstituten.

•	 	Deelproject	2:	personal	coaching	gericht	op	leefstijl	factoren	

voor bouwvakkers met overgewicht.

•	 	Deelproject	3:	ontspannen	tijdens	het	werk	via	group	motivational	

interviewing en maatregelen binnen het gebouw voor medewerkers 

in een administratieve organisatie.

•	 	Deelproject	4:	een	cultuurveranderingsproces	gericht	op	

bevlogenheid en vitaliteit in drie organisaties.

•	 	Deelproject	5:	onderzoek	naar	kosteneffectiviteit	van	de	

interventies in deelprojecten 1, 2 en 3. 

resultaat: meer inzicht in effectiviteit

er bestaat weliswaar al een ruim aanbod van interventies die moeten 

bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en bevlogenheid van werknemers, 

maar er is nauwelijks bekend of die het gewenste effect hebben. het 

doel van vitaal in praktijk is om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te 

krijgen in effectiviteit van die interventies. uniek is dat we in dit project 

ook de kosteneffectiviteit van interventies evalueren: er is wereldwijd 

vrijwel geen goed uitgevoerd onderzoek op dit terrein.  
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project  vitaal In praktijk       

financier  delta lloyd groep / Fonds nuts ohra 

‘ er zijn GenoeG 
interventies om 
mensen vitaler 
en Gezonder te 
krijGen, maar 
werken ze ook?’
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DUURzAAM inzETBAAR 
BlijVEn in DE BOUW 

WerKen In de bouW Is FYsIeK ZWaar. WerKneMers In de 

bouW dIe Wat ouder ZIjn, ervaren dat het steeds MoeIlIjKer 

Wordt oM te blIjven WerKen. velen van hen Moeten 

daardoor eerder Met WerKen stoppen. hoe Zorgen We 

ervoor dat WerKneMers In de bouW langer en Met pleZIer 

naar het WerK blIjven gaan? tno en vuMc ontWIKKelden In 

saMenWerKIng Met WerKneMers In de bouW daarvoor een 

prograMMa: Je GezOnDHeID In De STeIGerS.

gezond en plezierig werk bevorderen

om werknemers in de bouw gezond aan het werk te houden, is het 

belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken. daarom biedt 

het programma je gezondheid in de steigers handvatten en praktische 

begeleiding voor werknemers. Zo 

kunnen ze zelf werken aan het 

verbeteren van werkomstandig

heden, aan het verminderen van 

de vermoeidheid door alternatieve 

pauzeschema’s, en aan betere 

communicatie op de bouwplaats. 

trainingen en tools

het programma je gezondheid in 

de steigers bestaat uit drie 

componenten. ten eerste individuele trainingen door een fysiotherapeut 

om de werkbelasting te verlagen, ten tweede een werkpauzetool die 

informatie geeft over alternatieve pauzeschema’s, en ten derde een 

empowermenttraining om de eigen invloed van de werknemers op de 

bouwplaats te vergroten.

Ziekteverzuim gedaald

aan het project werkten zes bouwbedrijven mee met in totaal een kleine 

driehonderd werknemers. de werknemers namen deel aan een vragen

lijstonderzoek; in aanvulling daarop zijn interviews gehouden met 

werknemers en uitvoerders. de uitkomsten zijn gekoppeld aan ziekte

verzuimdata van de bouwbedrijven. de werknemers waren tevreden 

over het programma, vooral over de training door een fysiotherapeut. 

de gezondheid en het werkvermogen verbeterden helaas niet door 

het programma. Maar door een daling in het ziekteverzuim was de 

interventie toch kostenbesparend voor de werkgevers: iedere euro 

die de werkgever investeerde, leverde uiteindelijk 6,4 euro op.

de onderzoekers:      

‘het programma is veel

belovend en leent zich 

voor doorontwikkeling tot 

je Gezond heid in de 

steigers 2.0.’
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project  je gezondheid in de steigers: een preventieprogramma in de bouw       

financiers  ZonMw, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid, 

stichting arbouw

‘ je Gezondheid in 
de steiGers draaGt 
ertoe bij dat 
werknemers in de 
bouw lanGer en 
met plezier aan het 
werk blijven.’
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HOE VOORKOM jE DAT 
WERKnEMERs MEnTAAl 
MET pEnsiOEn GAAn? 

uIt onderZoeK blIjKt dat ouderen nIeuWe technologIeën 

MInder geMaKKelIjK onder de KnIe KrIjgen, langer 

verZuIMen, MInder geMaKKelIjK oMgaan Met veranderIngen 

en MInder geMotIveerd ZIjn oM traInIng oF scholIng te 

volgen. de aMbItIe oM de eIgen grenZen te verleggen neeMt 

aF, routIne Wordt het toverWoord. tno en phIlIps doen 

onderZoeK: hoe Kunnen We dIe condItIe – het ‘Mentaal 

pensIoen’ van WerKneMers – voorKoMen?

ouderen duurzaam inzetbaar houden

organisaties vergrijzen; nu al werken er meer vijftigplussers op de 

arbeidsmarkt dan dertigers. ouderen zullen langer actief blijven in de 

organisatie. dat maakt dat het belangrijker wordt om hun inzetbaarheid 

te verduurzamen. Medewerkers moeten dan ook gestimuleerd worden 

om actief bezig te zijn voor de organisatie, maar ook met de eigen 

toekomst. daarom voert tno samen met philips het project 

‘Kwalificatieveroudering en mentale pensionering’ uit. 

‘hoe lang mag jij nog?’

In dit project zoeken we de oorzaken en gevolgen van ‘mentale 

pensionering’ en de relatie ervan met verschillende vormen van 

kwalificatieveroudering (zie pagina 74). het doel is om (het proces van) 

mentale pensionering beter te begrijpen, zodat we gericht kunnen 

ingrijpen en het  vertragen. Zo kunnen mensen niet alleen langer, gezond 

en productief doorwerken, maar kunnen ze dat ook betekenisvol, 

uitgedaagd en met ambitie doen. ‘hoe lang moet jij nog?’ wordt 

‘hoe lang mag jij nog?’

Mentaal pensioen tegengaan

In het project worden instrumenten ontwikkeld waarmee onder andere 

in beeld te brengen is of er ‘mentaal gepensioneerden’ zijn in de 

organisatie. samen met philips ontwikkelen we ook oplossingen om het 

proces van mentale pensionering tegen te gaan. Zo ontstaan niet alleen 

meer inzicht, meer bewustwording en een betere dialoog, maar 

bereiken we ook dat werknemers minder snel ‘vastroesten’ en dat zij 

gemakkelijker overschakelen van het ene naar het andere netwerk en 

van oude naar nieuwe manieren van werken. 
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project  Kwalificatieveroudering en mentale pensionering        

financiers  philips, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ werknemers 
roesten minder 
snel vast en 
schakelen 
Gemakkelijker 
over van oude naar 
nieuwe manieren 
van werken.’
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GEzOnDER 
REORGAnisEREn 
MET psyREs 

reorganIsatIes ZIjn aan de orde van de dag. organIsatIes 

Moeten ZIch steeds Weer aanpassen aan de eIsen dIe de 

oMgevIng aan hen stelt. Maar hoe Kunnen Ze het WelZIjn 

van hun MedeWerKers Waarborgen, tIjdens en na een 

reorganIsatIe? In het europese onderZoeKsproject psYres 

onderZocht tno de eFFecten dIe reorganIsatIes hebben op 

het WelZIjn van MedeWerKers en hoe negatIeve eFFecten 

Kunnen Worden geMInIMalIseerd.

negatieve invloed bevestigd

tno voerde het tweejarige onderzoeksproject uit samen met 

verschillende europese partners. het grootschalige onderzoek bevestigt 

dat reorganisaties inderdaad negatieve invloed hebben op de mentale 

gezondheid en het welzijn van medewerkers. reorganisaties vergroten 

de baanonzekerheid, leiden tot een hogere werkdruk en tot een 

negatieve werksfeer. 

succesvol reorganiseren kan óók

toch hoeft een reorganisatie niet altijd een negatief effect te hebben. 

daarbij blijkt vooral de aanpak van het reorganisatieproces van invloed. 

het is belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd, dat organisaties 

hun medewerkers ruimte bieden om te participeren, en dat 

leidinggevenden ondersteuning bieden. die factoren maken het verschil 

tussen een succesvolle reorganisatie en een reorganisatie die het 

welzijn van de medewerkers negatief beïnvloedt.

Internationaal onderzoek

tno voerde dit project uit samen met drie europese 

onderzoeksinstituten. het psYresteam analyseerde een groot aantal 

vragenlijsten van onderzoeken uit Finland, denemarken, polen en 

nederland. het team sprak bovendien met ervaringsdeskundigen: 

medewerkers en leidinggevenden die recent een reorganisatie 

doormaakten. samen met deskundigen (zoals personeelsadviseurs) 

ging het team in workshops op zoek naar strategieën om de negatieve 

effecten van reorganisaties op het welzijn te beperken. Zo’n strategie 

kan zijn: de reorganisatie een ‘gezicht’ geven. het helpt bijvoorbeeld als 

de directeur zelf de boodschap brengt, in plaats van een memo rond te 

sturen.  
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project  psychological health and Wellbeing in restructuring:  

key effects and mechanism (psYres)        

financiers  eu, tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ wat kunnen 
werknemers en 
orGanisaties doen 
om een reorGanisatie 
Gezond te doorstaan?’
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GAME GEEfT MAnAGERs 
MEER GRip Op WERKDRUK 
En BEVlOGEnHEiD 

WerKdruK en WerKstress vorMen grote arbeIdsrIsIco’s. 

er bestaan talloZe Maatregelen oM deZe rIsIco’s 

tegen te gaan, Maar de eFFecten ervan ZIjn nIet altIjd 

dIrect ZIchtbaar. Managers ZIjn daardoor geneIgd 

deZe Maatregelen voor ZIch uIt te schuIven. Maar 

als MedeWerKers bevlogen ZIjn, Kunnen Ze bedrIjven 

en InstellIngen veel voordeel opleveren. bevlogen 

WerKneMers ZIjn Meer betroKKen, verbonden, energIeK, 

hebben Meer passIe en ervaren Meer persoonlIjKe groeI. 

daaroM heeFt tno een gaMe ontWIKKeld voor Managers 

WaarMee Ze spelenderWIjs InZIcht KrIjgen In WerKdruK en 

de gevolgen daarvan. bovendIen leert de gaMe Managers 

hoe ZIj de bevlogenheId van hun MedeWerKers Kunnen 

stIMuleren.

complexe simulatie

het realistische spel speelt zich af 

in een restaurant. achter het spel 

zit een complex simulatiemodel, 

ontwikkeld op basis van een 

uitgebreide literatuurstudie en op 

expertise en praktijkervaringen 

van tno en de cofinanciers Ing 

bank en arbodienst 365. door 

keuzes te maken in het spel, 

krijgen managers inzicht in 

werkdruk, bevlogenheid, effecten 

van maatregelen en de wijze 

waarop zij hier zelf invloed op hebben. Zo leren ze hoe ze zelf kunnen 

beïnvloeden dat medewerkers minder stress ervaren, maar ook 

gemotiveerd en bevlogen blijven.

direct zichtbaar resultaat 

de online serious game bestaat uit een virtuele wereld waarin managers 

volop dingen kunnen uitproberen. elke actie leidt tot directe feedback en 

tot een zichtbaar resultaat op de virtuele werkvloer. honoreert de speler 

bijvoorbeeld het verzoek van kok harald om een cursus Mexicaans 

koken te volgen? dan neemt de taaklast van de kok weliswaar toe, maar 

stijgt zijn bevlogenheid via een hogere score op de energiebron 

‘ontwikkelingsmogelijkheden’.

een consultant:       

‘de game geeft inzicht in hoe 

persoonlijke factoren, werk

plekfactoren en organisatie

processen samen bepalen 

hoe bevlogen mensen aan 

het werk zijn. in de game 

ervaren spelers dat zij zelf 

invloed hebben op de bevlo

genheid en gezondheid van 

hun collega’s.’
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project  engagement game        

financiers  Ing bank, arbodienst 365, tno rijksbijdrage arbeid en 

gezondheid

leren door te ervaren

In het spel leert de manager door te ervaren. belangrijk, omdat een 

oplossing die op korte termijn goed lijkt (zoals overwerken) op de 

langere termijn schadelijk kan zijn (uitputting). In het spel verloopt de 

tijd sneller, dus het effect van handelen is eerder zichtbaar. dat is een 

heel krachtig leermechanisme. na afloop kan de speler reflectievragen 

beantwoorden en zo de situaties uit het restaurant vertalen naar zijn 

eigen werksituatie.

‘ de interactieve 
Game Geeft directe 
feedback op de 
virtuele acties van 
de manaGer.’



86   |   GOED WERK

DUURZAME INZETBAARHEID
mentale gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting

MEER GRip Op 
KOsTEn En BATEn VAn 
AGREssiEBElEiD 

agressIe bIj eerstehulpposten, bedreIgIngen tegen 

aMbulancepersoneel, verbaal geWeld tegen MedeWerKers 

stadstoeZIcht: agressIeF gedrag tegen MedeWerKers Met 

een publIeKe taaK KoMt veelvuldIg voor. dIt bedreIgt hun 

duurZaMe InZetbaarheId. het Is dan ooK belangrIjK dat 

WerKgevers Maatregelen treFFen. tno ontWIKKelde het 

reKenModel veIlIge publIeKe taaK, dat InZIcht geeFt In de 

Kosten en baten van agressIeMaatregelen.

grote kostenposten

agressie en geweldsincidenten leiden tot belangrijke kostenposten. 

denk aan verloren werktijd, verzuim en verloop. Maar hoe groot is de 

schade werkelijk, en wat valt er te winnen met verschillende 

maatregelen? In opdracht van het 

Ministerie van binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 

tno de kosten en baten van zulke 

maatregelen onderzocht. 

praktisch instrument

ons onderzoek resulteerde in het 

rapport agressie afgerekend én 

in een praktisch kostenbaten

instrument voor werkgevers. 

dit instrument, het rekenmodel veilige publieke taak (vpt), maakt het 

mogelijk om de jaarlijkse gevolgkosten van agressieincidenten door te 

rekenen. ook kan het model bepalen wat de sociale en financiële kosten 

en baten zijn van maatregelen tegen agressie. 

algemeen toepasbaar

het rekenmodel helpt organisaties doelmatig agressiebeleid te voeren 

en onderbouwde keuzes te maken, doordat ze inzicht krijgen in de 

kosten en baten van verschillende beleidsmaatregelen. het model is 

getest in verschillende pilotorganisaties en is toepasbaar op alle 

publieke diensten en alle soorten maatregelen. de cijfermatige 

resultaten zijn direct bruikbaar in jaarverslagen, business cases en 

beleidsnota’s. 

een gebruiker:       

‘een gebruiksvriendelijk 

instrument, dat de 

discussie stimuleert. 

de uitkomsten zijn nuttig 

en direct toepasbaar.’



projecten van het InnovatIegebIed arbeId   |   87

project  agressie afgerekend: rekenmodel veilige publieke taak 

onderzoeksproGramma  Ministerie van binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

‘ het rekenmodel 
vpt helpt 
orGanisaties om 
een doelmatiG 
aGressiebeleid 
te voeren.’
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MEER zicHT Op 
DE EffEcTEn VAn 
WERKsTREss 

WelKe negatIeve eFFecten heeFt een stressvolle 

WerKoMgevIng op de geZondheId? hoe Is WerKstress 

bIjvoorbeeld van Invloed op de psYchIsche geZondheId, 

arbeIdsongeschIKtheId, ZIeKenhuIsopnaMe oF overlIjden? 

tno onderZoeKt dat voor verschIllende groepen 

WerKneMers.

Welke werknemers zijn kwetsbaar voor stress?

ons onderzoek richt zich op de effecten van psychosociale risicofactoren 

in de werksituatie bij uiteenlopende groepen werknemers: mensen met 

lage inkomens, met ziekte en risicogedrag, maar ook werknemers met 

een gezonde leefstijl en een gunstige werkorganisatie. de uitkomsten 

van het onderzoek maken het mogelijk om werknemersgroepen te 

identificeren die kwetsbaar zijn voor de negatieve gezondheidsgevolgen 

van psychosociale risico’s op het werk. 

grootschalig internationaal onderzoek

het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van 

verschillende onderzoeksinstituten in de eu. samen verrichten zij een 

grootschalig internationaal onderzoek dat een goed beeld geeft van de 

effecten van psychosociale risicofactoren bij verschillende doelgroepen. 

Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat rokers, geheelonthouders en zware 

drinkers een verhoogd risico lopen op werkstress. ook blijkt dat 

gewichtstoename én gewichtsafname leiden tot het ontstaan van 

werkstress.

good practices en interventies

aan de hand van het onderzoek kunnen we good practices beschrijven: 

praktijksituaties die als voorbeeld kunnen dienen om de schadelijke 

gevolgen van een stressvolle werkomgeving te beperken. verder kunnen 

we het effect inschatten van verschillende interventies op individueel 

niveau en organisatieniveau: welke interventies zijn geschikt om de 

ongunstige gevolgen van een werkomgeving met psychosociale risico’s 

te verminderen? het gaat bijvoorbeeld om interventies die de autonomie 

of de beslissingsbevoegdheid van werknemers vergroten. daarnaast 

moet er een sfeer ontstaan waarbij werknemers bereid zijn om elkaar 

te helpen of werk uit handen te nemen. 

over de uitkomsten van dit onderzoek is inmiddels veelvuldig 

internationaal gepubliceerd, onder andere in het vooraanstaande 

tijdschrift the lancet.
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project  Workrelated psychosocial factors and health in subgroups: 

Individualparticipantdata metaanalysis (Work Ipd) 

onderzoeksproGramma  sZW Maatschappelijk programma 

arbeidsomstandigheden (Mapa)

‘ het doel: 
de onGunstiGe 
GevolGen van 
een stressvolle 
werkomGevinG 
verminderen.’
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HAppy@WORK: 
OnlinE zElfHUlp Bij 
psycHiscHE KlAcHTEn 

depressIes KoMen veel voor, ooK bIj WerKneMers. Ze 

hebben een negatIeF eFFect op de KWalIteIt van leven en 

Ze leIden tot ZIeKteverZuIM en lagere productIvIteIt. er Is 

veel WetenschappelIjK beWIjs dat depressIeve Klachten 

succesvol behandeld Kunnen Worden Met (begeleIde) 

ZelFhulptherapIe. In het project happY@WorK bIeden We 

een begeleIde ZelFhulptherapIe aan, dIe aangepast Is aan 

de WerKsItuatIe.

laagdrempelige therapie

om de therapie zo laagdrempelig mogelijk te maken, bieden we  

happy@Work aan via internet. de deelnemer volgt zes modules die elk 

een aantal opdrachten bevatten. op iedere opdracht geeft een coach 

feedback via internet. We meten de effecten met vragenlijsten voor de 

start van de interventie, direct na het afronden van de cursus, een 

halfjaar en een jaar later. daarnaast meten we de kosteneffectiviteit.

effectiviteit vaststellen

om vast te stellen hoe effectief de zelfhulpmodule is, voeren we een 

trialstudie uit met twee groepen medewerkers. deelnemers in de 

experimentele groep krijgen happy@Work via internet aangeboden. 

deelnemers in de andere groep, de controlegroep, krijgen geen specifiek 

programma aangeboden. 

positief en preventief

de deelnemers uit de experimentele groep zijn erg positief over de 

cursus. de eerste resultaten laten zien dat hun depressieve klachten 

sterker afgenomen zijn dan de klachten van deelnemers uit de 

controlegroep. ook scoren zij gunstiger als het gaat om emotionele 

uitputting, een indicator van het risico op stressklachten. happy@Work 

lijkt een effectieve manier om een grote groep mensen – ook preventief, 

voordat ze ernstige klachten ontwikkelen – een effectieve therapie aan 

te bieden. 

dit project is een samenwerking tussen het eMgo instituut,  

de vu en tno.
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project  de (kosten)effectiviteit van een vroege begeleide  

zelfhulpcursus bij werknemers met depressieve klachten        

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ depressieve 
klachten kunnen 
met beGeleide 
zelfhulptherapie 
succesvol 
behandeld  
worden.’
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Zorg en Arbeid

zORGAAnBiEDERs in 
AMsTERDAM-nOORD 
WERKEn BETER sAMEn  

In het saMenWerKIngsverband KrIjtMolenallIantIe WerKen 

Zorg en WelZIjnsaanbIeders In aMsterdaMnoord IntensIeF 

saMen aan een geZonder stadsdeel. Ze strooMlIjnen hun 

InspannIngen oM dIe MaxIMaal te laten aansluIten op 

de behoeFten van hun clIënten. het doel: versnIpperIng 

tegengaan door Integrale dIenstverlenIng.

Zorg beter georganiseerd

een bejaarde vrouw met verschillende chronische klachten krijgt tot 

nu toe te maken met veel verschillende zorgaanbieders: de huisarts, 

diverse specialisten en thuiszorg. door een integrale aanpak is het 

mogelijk om die zorg te combineren en beter te organiseren. het gevolg: 

minder afspraken, geen overbodige behandelingen, en een meer 

tevreden cliënt.

Kwetsbare groepen centraal

het project richt zich speciaal op kwetsbare groepen: ouderen en 

gezinnen die onvoldoende zelfredzaam zijn en tot de sociale minima 

behoren. deze groepen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de 

uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening. In dit project 

gaan we na of casemanagement – gecoördineerde hulpverlening – 

voor deze groepen kosteneffectief is.

Waardevolle kennis over integrale zorg

beter samen in noord levert nieuwe waardevolle kennis op over de 

succes en faalfactoren van de invoering van integrale zorg. ook 

onderzoekt tno welke voordelen integrale dienstverlening heeft voor 

de gezondheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van 

kwetsbare groepen. verder ontwikkelen we een bekostigingsmodel: 

we brengen in kaart, hoe kosten en opbrengsten van integrale 

dienstverlening kunnen worden verdeeld. de alliantie in noord is 

daarmee een proeftuin voor integrale dienstverlening in andere 

grote steden.
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project  beter samen in noord: integrale dienstverlening  

voor sociale minima        

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ zorG en 
welzijnsaanbieders 
bieden inteGrale 
dienstverleninG 
aan voor kwetsbare 
Groepen.’
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GEïnTEGREERDE zORG 
EEn DUWTjE GEVEn 

de Zorg voor chronIsch ZIeKen beter organIseren, 

slIMMer coördIneren en betaalbaar houden. dat Is 

de doelstellIng van een proeFtuIn In de regIo leIden. 

geïntegreerde Zorg, WaarbIj verschIllende Zorgverleners 

saMenWerKen, Is daarbIj een sleutelbegrIp. hoe Kunnen 

Zorgverleners Zo doeltreFFend en doelMatIg MogelIjK 

saMenWerKen?

geïntegreerde zorg faciliteren

beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorginstellingen zijn zich bewust 

van de meerwaarde van geïntegreerde zorg. Maar initiatieven op dit 

gebied komen te weinig en te traag van de grond. de huidige 

bekostigings regels geven te weinig prikkels aan zorgorganisaties om 

hun diensten geïntegreerd aan te bieden. en als zorgverleners wel 

initiatief nemen, dan is de financiering vaak lastig. het blijkt moeilijk om 

de verwachte opbrengst van geïntegreerde zorg te onderbouwen.

Zorgprogramma’s wel onderbouwen

het doel van de proeftuin rijncoepel is onderbouwde, geïntegreerde 

zorgprogramma’s te ontwerpen en te implementeren. In de proeftuin 

bundelen vier partners hun krachten: stichting rijncoepel, 

diaconessenhuis leiden, tno en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. bij 

dit project ontwikkelen we ook modellen om de huidige situatie rond zorg 

en dienstverlening aan patiënten in kaart te brengen én om de 

opbrengst van nieuwe initiatieven door te rekenen.

betere onderbouwing creëert draagvlak

een vernieuwingstraject in de zorg brengt veel onzekerheden mee voor 

alle betrokkenen: huisartsen, specialisten, zorgverzekeraars. Wordt er 

inderdaad betere zorg geleverd? lopen de kosten niet te hoog op, 

nemen inkomsten niet te veel af? daarom ontwikkelen we in deze 

proeftuin niet alleen zorgprogramma’s, maar rekenen we ook de 

verwachte opbrengsten door. doordat we een onderbouwde inschatting 

maken van de opbrengsten, ontstaat gemakkelijker draagvlak voor 

voorgestelde vernieuwingen. 
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project  hoe kan geïntegreerde zorg vanuit de eerste lijn worden versneld? 

ervaringen bij de proeftuin rijncoepel        

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ meer 
draaGvlak voor 
vernieuwinGen 
door een 
onderbouwde 
inschattinG van 
de opbrenGsten.’
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pARTicipATiE 
VERGROTEn DOOR 
ARBEiDsGERicHTE zORG 

de KoMende jaren Zullen de Kosten van de 

geZondheIdsZorg sterK stIjgen. tegelIjKertIjd Wordt de 

arbeIdsMarKt structureel Krapper. daarbIj groeIt het 

aantal WerKneMers Met geZondheIdsbeperKIngen, door 

de vergrIjZIng en doordat Mensen tot hogere leeFtIjd 

doorWerKen. dIe coMbInatIe van ontWIKKelIngen rond Zorg 

en arbeIdsMarKtpartIcIpatIe vraagt eroM, Zorg en arbeId 

Integraal te benaderen. 

Zorg en arbeid integraal benaderen

om de zorg kosteneffectiever te maken, zou ze zich meer moeten richten 

op participatie: zorg moet mensen helpen om duurzaam te kunnen 

meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Maar hoe kan de zorg het 

functioneel vermogen van mensen herstellen en verbeteren? om die 

vraag te beantwoorden, onderzoekt tno integrale, arbeidsgerichte 

vormen van zorg. 

drie pilotstudies in amsterdamZuidoost

In amsterdamZuidoost voeren we drie pilots uit om de participatie van 

werknemers te vergroten én ondoelmatig zorggebruik terug te dringen 

bij mensen uit de beroepsbevolking die gezondheidsproblemen hebben. 

In de pilot In beweging In noord (IbIn) staat een beweegprogramma 

centraal. het doel daarvan is de conditie, gezondheid en sociale 

vaardigheden te verbeteren van cliënten van de dienst Werk en Inkomen 

(dWI) amsterdam. In de pilot perspectief op participatie (popa) is het 

doel om cliënten te activeren door een bedrijfsarts in te zetten in de 

eerstelijnszorg. een derde pilot gaat over diabetes en Werk, waarin we 

nagaan hoe we arbeidsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg kunnen 

toepassen voor werknemers met diabetes. 
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project  Integrale zorg waarin werk een belangrijke rol speelt 

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

resultaat: meer participatie

de resultaten van de eerste programma’s zijn bekend. Zo leverde het 

beweegprogramma IbIn op dat mensen meer gingen sporten en meer 

vrijwilligers of verenigingswerk ging doen. de inzet van de bedrijfsarts 

in popa had als resultaat dat mensen meer deelnamen aan het 

verenigingsleven en meer belastbaar waren voor werk. Maar het effect 

op zorggebruik was minder eenduidig. Zo deden mensen bij IbIn minder 

vaak beroep op een arts of therapeut; wel stegen de kosten voor 

medicijnen. als volgende stap zet tno een proeftuin op over integrale 

zorg in amsterdamnoord. dat doen we samen met achmea health, 

lokale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente 

amsterdam.

‘ hoe kan de zorG 
worden inGezet 
om het functioneel 
vermoGen van 
mensen te 
herstellen en 
verbeteren?’
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sliMMER WERKEn  
in HET OpEnBAAR 
BEsTUUR  

tegenWoordIg Moeten publIeKe organIsatIes steeds 

Meer hun MaatschappelIjKe Waarde en hun ‘value For 

MoneY’ Kunnen aantonen. dat beteKent dat Ze Moeten 

Innoveren en WerKen aan hun productIvIteIt. Maar 

WelKe InterventIes helpen oM de productIvIteIt oF 

de prestatIes te verbeteren? oM dIe vraag te Kunnen 

beantWoorden, ontWIKKelde tno een hulpMIddel voor 

productIvIteItsverbeterIng.

productiviteit kwantificeren

publieke organisaties vinden het vaak lastig om productiviteit te 

kwantificeren. niet omdat ze productiviteit onbelangrijk vinden, maar 

omdat ze de kwaliteit van de prestaties minstens zo belangrijk vinden. 

productiviteitsverbetering in de publieke sector wordt bovendien vaak 

geassocieerd met reorganisaties, bezuinigingen en toenemende 

werkdruk. 

op zoek naar de redering achter innovatie

het hulpmiddel voor productiviteitsverbetering dat tno heeft ontwikkeld, 

is een dialoogmodel. het is een hulpmiddel om te kijken naar de 

praktijk, daarover van gedachten te wisselen om zo een business 

case te formuleren, een zakelijke redenering die als basis dient om 

tot beslissingen te komen. het dialoogmodel bestaat uit vijf stappen:

stap 1:    het productiviteitsprobleem vaststellen (en een voorlopige 

business case formuleren).

stap 2:    het productiviteitsprobleem uitwerken in een 

productiviteitsuitdaging.

stap 3:    de gewenste productiviteitsstrategie benoemen.

stap 4:    organisatorische interventies ontwikkelen om de productiviteit 

te verbeteren.

stap 5:    een business case opstellen van de gewenste organisatorische 

innovatie.

goed toepasbaar in de praktijk

tno heeft het dialoogmodel toegepast op enkele cases, zoals die van 

een uitkeringsinstantie die de kwaliteit van de dienstverlening wilde 

vergroten door de doorlooptijd voor nieuwe aanvragen te verkorten. uit 

de cases blijkt dat het model goed toepasbaar is, binnen de overheid en 

daarbuiten. op dit moment passen we het hulpmiddel ook toe bij 

verschillende overheidsprojecten, zoals het project slimmernetwerk van 

het Ministerie van binnenlandse Zaken (zie pagina 102) dat innovatie en 
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project  de ‘business case’ als zakelijke redenering voor innovatie in 

publieke organisaties: slimmer werken in het openbaar bestuur.        

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

slimmer werken bij de overheid wil stimuleren. dit doen we samen met 

Kennisland en de Kafkabrigade. Zo helpen we publieke ondernemers om 

een werkbare business case te formuleren als redenering achter hun 

eigen innovatie.

‘ tno helpt publieke 
ondernemers een 
business case te 
maken van hun 
eiGen innovatie.’



102   |   GOED WERK

InnovatIe en arbeIdsproductIvIteIt 
Sociaal innovatie management

RUiM BAAn VOOR 
AMBTEnAREn MET 
VERniEUWEnDE iDEEën 

slIMMernetWerK Is een netWerK van vernIeuWers 

WerKZaaM In de publIeKe sector, In het bIjZonder bIj 

het rIjK, de provIncIes, geMeenten, Waterschappen en 

polItIe. het doel Is vernIeuWers, ZoWel proFessIonals als 

leIdInggevenden, Met elKaar te verbInden, Waardoor Ze 

KennIs Kunnen verZaMelen en verspreIden over hoe de 

publIeKe sector slIMMer Kan WerKen.

productiever, plezieriger en professioneler werken

het doel van slimmernetwerk is om de publieke sector op slimme 

wijze productiever te maken en tegelijkertijd het werkplezier en de 

professionalisering van werknemers te versterken. het uitgangspunt is 

een bottomup benadering, los van organisatiegrenzen. steeds meer 

ambtenaren met vernieuwende ideeën sluiten zich aan. In het netwerk 

wordt niet alleen gepraat, maar worden de handen uit de mouwen 

gestoken. de deelnemers doen dat op vrijwillige basis en deels in 

vrije tijd. 

vier componenten

het netwerk bestaat uit vier componenten: een onlinenetwerk op 

linkedIn, doetanks, slimmernetwerk cafés en het Kennissennetwerk. 

de linkedIngroep is het digitale clubhuis waar kennis wordt gedeeld en 

gediscussieerd. professionals die op de werkvloer tegen een praktisch 

probleem aanlopen, kunnen dit als casus inbrengen in doetanks. dat 

zijn groepjes actieve vernieuwers, die zich vastbijten in actuele 

praktijkvraagstukken: denktanks die de oplossingen die ze bedenken 

ook daadwerkelijk gaan toepassen. In de slimmernetwerk cafés kunnen 

leden elkaar ontmoeten, workshops volgen en kennis delen, en in het 

Kennissennetwerk wordt vanuit allerlei expertises de kennis ontwikkeld 

die nodig is als basis voor een slimmer werkende publieke sector. 
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project  slimmernetwerk (snW)        

consortiumpartners  Kennisland & Kafkabrigade

(participerende) financier  Ministerie van binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties 

van ideeën naar acties

In het slimmernetwerk gaat het niet alleen om goede ideeën, maar ook 

om de vraag hoe die gerealiseerd worden. een voorbeeld is de doetank 

schuldhulpverlening, die een experiment uitvoert waarbij verschillende 

overheidspartijen, de schuldhulpverlening en de overheidsincasso beter 

op elkaar worden afgestemd. het slimmernetwerk is enthousiast 

ontvangen; ambtenaren maken graag gebruik van de ruimte en 

ondersteuning die ze krijgen bij vernieuwing van onderop en van 

binnenuit.

het netwerk wordt ondersteund door een consortium van Kennisland, 

Kafkabrigade en tno. tno richt zich daarbij vooral op 

kennisontwikkeling, kennisdeling, de implementatie van nieuwe ideeën 

en de evaluatie van het netwerk.  

‘ een netwerk dat 
professionals de 
ruimte biedt om 
zélf te werken aan 
een vernieuwende, 
slimmere publieke 
sector.’
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pRODUcTiEVER WERKEn 
Als AlTERnATiEf VOOR 
BEzUiniGEn

de overheId Moet als gevolg van de voortdurende 

crIsIs blIjven besparen. overheIdsorganIsatIes Moeten 

eFFIcIënter en eFFectIever Worden. de KlassIeKe ManIer oM 

dat te bereIKen, Is te snIjden In de uItgaven. Maar daarMee 

Worden de organIsatIes nIet beter: de overheId Wordt dan 

WelIsWaar coMpacter, Maar doet ooK MInder. tno Zocht 

daaroM naar nIeuWe ManIeren oM de productIvIteIt In de 

publIeKe sector te verhogen.

Methoden vergeleken

In dit project hebben we verschillende bestaande methoden geëvalueerd 

waarmee overheidsorganisaties hun functioneren kunnen verbeteren. 

die hebben we vergeleken aan de hand van eerdere ervaringen bij 

overheid en bedrijfsleven. de beschikbare methoden hebben we 

getoetst aan de praktijk door ze toe te passen op specifieke cases en ze 

te bespreken met spelers in het veld. Zo kregen we een goed beeld van 

de bruikbaarheid en de effectiviteit. 

leren van ervaring

uit ons onderzoek blijkt dat drie instrumenten het meeste perspectief 

bieden: ervaringscurven, target costing en projectmanagement. In het 

bedrijfsleven betekent een ervaringscurve dat kosten dalen naarmate 

de ervaring met het product toeneemt. aan de vorm van de 

ervaringscurve kunnen managers voorspellen wanneer ze 

productiviteitswinsten bereiken. ook overheidsorganisaties zouden op 

die manier kunnen inspelen op de ervaring die ze opbouwen met hun 

diensten en producten. 

Kosten beter beheersen

een ander belangrijk instrument is target costing, een principe dat 

een belangrijke bouwsteen was van de japanse autoindustrie. target 

costing houdt in dat overheden van tevoren bepalen hoeveel een product 

of dienst maximaal mag kosten. om onder die maximale kosten te 

blijven, zijn vaak procesverbeteringen nodig. daarbij is ook project

management een goed instrument. 



projecten van het InnovatIegebIed arbeId   |   105

project  productievere overheidsorganisaties/high road 2012       

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

‘ vernieuwende 
instrumenten om 
de productiviteit 
in de publieke 
sector te 
verbeteren.’
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AllE cijfERs 
OVER flExWERK 
En flExWERKERs 
VERzAMElD

In de aFgelopen jaren Is het aantal FlexIbele 

arbeIdsKrachten gegroeId tot 30 procent van de 

arbeIdsMarKt. voor beleIdsMaKers en andere betroKKen 

Is het belangrIjK dat er een volledIg en toeganKelIjK 

overZIcht beschIKbaar Is van FeItelIjKe InForMatIe over 

deZe groeIende groep. daaroM heeFt tno In saMenWerKIng 

Met dIverse partners de WebsIte WWW.FlexbaroMeter.nl 

geïntroduceerd.

Flexwerkers zijn in opkomst

er komen steeds meer flexwerkers: zowel zelfstandigen zonder 

personeel (zzp’ers) als werknemers zonder vast contract en/of vaste 

uren. hoeveel flexwerkers zijn er nu eigenlijk, wat zijn hun kenmerken, 

hoe zit het met de kwaliteit van arbeid? tot nu toe ontbrak het aan een 

toegankelijk overzicht van representatieve cijfers om te komen tot een 

onderbouwde maatschappelijke discussie en tot onderbouwd beleid.

behoefte aan objectieve informatie

de website is bedoeld voor beleidsmakers, sociale partners, bedrijven 

en andere geïnteresseerden. Zij vinden er objectieve informatie over 

flexwerkers in de nederlandse werkzame beroepsbevolking: hun 

aantallen, persoonskenmerken, de kwaliteit van de arbeid van 

werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, en de toepassing van 

vormen van flexibele arbeid door bedrijven. de Flexbarometer is objectief 

en gebaseerd op representatieve databronnen van het cbs en tno. 
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project  ontwikkeling Flexbarometer       

onderzoeksproGramma  tno rijksbijdrage arbeid en gezondheid

dé bron over flexwerk

de komende jaren groeit de Flexbarometer verder uit tot dé website 

met nog meer cijfers over flexwerk. daarbij worden op basis van data 

van andere partners en nieuw onderzoek gegevens toegevoegd die 

nu nog ontbreken, bijvoorbeeld over specifieke groepen flexwerkers, 

over motieven en drijfveren van flexwerkers, en over bedrijfsbeleid. 

de Flexbarometer is door tno ontwikkeld in samenwerking met 

uitzendkoepel abu en vakbond Fnv, en met ondersteuning van het 

Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

‘ de flexbarometer 
Geeft 
onderbouwde 
informatie over 
flexibiliserinG 
van arbeid.’
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ViRTUAl En AUGMEnTED 
REAliTy VERBETEREn 
ARBEiDs OMsTAnDiGHEDEn

een MeetpaK vol sensoren, dat realtIMe de beWegIngen van 

WerKneMers regIstreert en autoMatIsch FYsIeKe belastIng 

In beeld brengt. dat Is een van de praKtIsche toepassIngen 

van vIrtual en augMented realItY (vr/ar) In de IndustrIe, 

ontWIKKeld door tno. We ontWIKKelden het MeetpaK In 

het Kader van het onderZoeKsprograMMa Manuvar, een 

euproject Met achttIen partners uIt acht landen.  

Wat is Manuvar?

het project Manuvar is erop gericht, virtual en augmented reality (vr/

ar) toepasbaar te maken in hoogwaardige, kennisintensieve en manuele 

arbeid in de industrie. door deze nieuwe technologieën toe te passen, 

kan de europese industrie haar concurrentiekracht vergroten. de 

technologieën kunnen worden ingezet om de productiviteit en de 

kwaliteit te verhogen, maar bijvoorbeeld ook om ergonomie, veiligheid en 

communicatie in de werkomgeving te verbeteren.

resultaat: praktische tools

binnen het onderzoeksprogramma Manuvar zijn pilotprojecten 

uitgevoerd in verschillende clusters: ruimtevaartontwikkeling, 

machinebouw, treinonderhoud, onderhoud van energiecentrales en 

inrichting van assemblage bedrijven. een aantal voorbeelden van de 

resultaten:

•	 		APLE	(Automated	Phyiscal	Load	Evaluator)

  Meetpak en software om snel en objectief de fysieke werkbelasting 

vast te stellen. de operator draagt korte tijd een sensorpak, waarmee 

houdingen en bewegingen worden geregistreerd en automatisch 

getoetst aan internationale richtlijnen voor fysieke belasting. 

•	 	Augmented	reality	als	instructiemiddel	(in	samenwerking	met	Total	

Productivity) 

  een assemblagewerkplek die is uitgerust met augmented reality, 

waardoor de operator instructies krijgt en de juiste onderdelen pakt. 

•	 Ergomix:	mixed	reality

  Met ergomix kunnen tekeningen van werkplekontwerpen op het 

beeldscherm worden gemixt met reële personen. Met deze virtuele 

werkplekken kunnen werkomgevingen al tijdens het ontwerp worden 

beoordeeld op ergonomie en productiviteit, en worden verbeterd. het 

gebruik van ergomix leidt tot werkplekken waarin medewerkers 

productief en zonder risico op fysieke klachten kunnen werken. 

voorbeelden zijn assemblage werkplekken, maar ook cabines of 

machineontwerp gericht op onderhoudsvriendelijkheid.
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project  Manuvar       

financiers  eu, deelnemende bedrijven, tno rijksbijdrage arbeid en 

gezondheid

getest in de praktijk

de ontwikkelde tools zijn bij verschillende bedrijven in de praktijk getest. 

de resultaten waren positief. Zo werd door toepassing van ergomix de 

ontwerptijd merkbaar verkort: het ontwerp is in één keer goed. ook 

leidde ergomix tot een betere communicatie tussen ontwerpers, 

engineers en productiepersoneel. Maar ook de andere tools hadden 

duidelijk positieve effecten: de 

productiviteit op de werkplek wordt 

hoger, fysieke belasting en het risico 

op uitval dalen, de kwaliteit van het 

werk stijgt en de inleertijd wordt 

korter.  

‘ sneller, 
veiliGer en 
nauwkeuriGer 
werken door 
auGmented en 
virtual reality.’

een directeur operations:     

‘bij veranderingen in de werk

situatie heeft aple zeker toe

gevoegde waarde. het is goed 

om te zien waar verbeterpo

tentieel aanwezig is. zo had 

ik zelf al het idee om na vier 

uur medewerkers te laten 

rouleren: dit is nu bevestigd 

en objectief onderbouwd.’
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innovatie 
wordt sterk 
bepaald door 
orGanisaties 
en mensen – 
zo ontstaan 
innovaties 
die werken! 
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