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Verdeling van werkvermogen over 30.000 bouwvakkers



Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers
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3.  Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers

Op welke dimensies is werkvermogen verminderd ?

Zijn aandoeningen het belangrijkste om aan te pakken ?

NB: hogere score is beter, bv dimensie 3 score = 7 betekent geen ziekte of aandoening



3.  Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers

Determinant (1/0) % invloed op werkvermogenDeterminant (1/0) % invloed op werkvermogen

Leeftijd (40 jaar) - 8,9%

Witte boorden vs blauwe boorden + 1,3%

Zwaarlijvigheid (bmi > 30) - 2,2%

Voldoende fysieke inspanning (fitnorm) + 0,9%Voldoende fysieke inspanning (fitnorm) + 0,9%

Fysieke belasting: zware lasten tillen, - 6,4%

belastende rughoudingen, statische belastingbelastende rughoudingen, statische belasting

Psychosociale belasting : gebrek aan - 8,9%

regelmogelijkheden, stress op werk, gebrek

aan ondersteuning op werk



3.  Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers

Prioriteiten onder bouwvakkersPrioriteiten onder bouwvakkers

Determinant (1/0) % invloed proportie   % invloed op de

in model in groep    gehele populatiein model in groep    gehele populatie

Zwaarlijvigheid: - 2,2% 13% 0,3%Zwaarlijvigheid: - 2,2% 13% 0,3%

Fitnorm niet halen:  - 0,9% 80% 0,7%

Fysieke belasting: - 6,4% 80% 5,1%

Psychosoc. belasting: - 8,9% 75% 6,7%



3.  Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers

� Vragen:� Vragen:

� - hoe zwaar moeten de volgende elementen meewegen in de 

prioriteiten in gezondheidsmanagement:

� * de frequentie van de risicofactor

� * de invloed van de risicofactor op werkvermogen cq

� gezondheid

� * de beschikbaarheid van succesvolle interventies

� * de toepasbaarheid van succesvolle interventies� * de toepasbaarheid van succesvolle interventies

� (deelname, compliance, etc)



3.  Werkvermogen onder 30.000 bouwvakkers

� Vragen:

� - hoe belangrijk is leeftijd ?

� (leeftijdsbewust personeelsbeleid zinvol ?)

� - hoe belangrijk zijn arbeidsomstandigheden ?� - hoe belangrijk zijn arbeidsomstandigheden ?

� - hoe belangrijk zijn leefstijl-factoren ?

� - wat zijn consequenties van verminderd werkvermogen ?� - wat zijn consequenties van verminderd werkvermogen ?

� - wanneer starten met interventies op werkvermogen ?

� - wanneer verwacht je effect van interventies ?

� - wat zijn belangrijke onderdelen van interventies ?



Project Grafimedia 

(283 werknemers van 40 jaar en ouder)(283 werknemers van 40 jaar en ouder)

Frequentieverdeling WAI-score (7-49)
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Projectbeschrijving grafimediaProjectbeschrijving grafimedia

� Samenstellen focusgroepen met een verminderd en uitstekend � Samenstellen focusgroepen met een verminderd en uitstekend 

werkvermogen

� Focusgroep gericht op ervaren belemmeringen in het gezond behalen 

van de pensioenleeftijd en gewenste wijzigingen in het werkvan de pensioenleeftijd en gewenste wijzigingen in het werk

� Overeenstemming bereiken 

� Bottom-up beleidsvorming� Bottom-up beleidsvorming



Ervaren knelpunten van werknemers mèt en zonder 

verminderd werkvermogenverminderd werkvermogen

*

Figuur 2 Beoordeling ervaren knelpunten in het behalen van het pensioen (* = p<0.05)

Persoonlijke gezondheid

Verminderde WAI (N=17) 

Uitstekende WAI (N=13) 

*
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Gewenste wijzigingen van werknemers mèt en zonder 

verminderd werkvermogenverminderd werkvermogen

Figure 3 Beoordeling potentiele interventies om vroegpensioen te voorkomen (* = p<0.05)Figure 3 Beoordeling potentiele interventies om vroegpensioen te voorkomen (* = p<0.05)

Minder uren per week werken

Meer (niet-financiële) beloning

Verminderde WAI (N=17) 

Uitstekende WAI (N=13) 

*Meer personeel

Meer kennis en ervaring

Minder uren per week werken

*

*

Verbeteren gezondheid

Sociale steun collega's
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Waar vind ik de WAI?

www.blikopwerk.nl/waiwww.blikopwerk.nl/wai




