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Inleiding: In de 'Shift Your Work' studie zijn twee aannames onderzocht: 1) wordt 

ploegendienst meer belastend met toenemende leeftijd en 2) kan duurzame 

inzetbaarheid van (oudere) ploegendienstmedewerkers worden bevorderd door nieuwe 

roosters te implementeren.  

 

Methoden en technieken: De studie bestaat uit twee delen. In deel 1 is de eerste 

aanname onderzocht door middel van vragenlijstonderzoek bij 1238 

ploegendienstwerknemers uit de metaalindustrie en 265 uit de procesindustrie. Oudere 

werknemers zijn daarin vergeleken met jongere werknemers betreffende slaap, 

herstelbehoefte, vermoeidheid, werk-privé balans en uitval uit werk. In Deel 2 is 

samenhang tussen de roosters van 491 ploegendienstmedewerkers van 18 bedrijven met 

de hierboven genoemde factoren onderzocht en zijn door middel van interviews bij zes 

bedrijven de bevorderende en belemmerende factoren tijdens het implementatieproces 

van een nieuw roosters onderzocht.  

 

Resultaten: In Deel 1 zijn (bijna) geen verschillen gevonden tussen oudere en jongere 

werknemers. Chronotype (de mate van ochtend-/avondmens) bleek bijvoorbeeld beter 

individuele verschillen tussen oudere en jongere werknemers in slaap en herstelbehoefte 

te verklaren. In Deel 2 bleken specifieke roosterkenmerken maar beperkt samen te 

hangen met slaap, herstelbehoefte, vermoeidheid en functioneren op het werk. 

Daarnaast bleek het implementatieproces van een nieuw rooster complex. Het tijdig 

betrekken van stakeholders was een bevorderende factor voor succesvolle 

implementatie, waar het betrekken mogelijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden 

een belemmerende factor was.  

 

Conclusie: Er is geen overtuigend bewijs gevonden ter ondersteuning dan wel 

weerlegging van de twee aannames. Oudere werknemers rapporteerden niet consistent 

meer problemen met werken in ploegendienst vergeleken met jongere werknemers en 

roosterkenmerken hingen beperkt samen een verscheidenheid aan 

gezondheidsgerelateerde maten. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten zijn dat 

alleen de sterksten blijven werken in ploegendiensten en dat collectieve roosters weinig 

ruimte bieden aan individuele wensen. Gegeven een steeds groter aandeel oudere 

werknemers dat langer doormoet in de ploegendienst, is een monitoring en ontwikkeling 

van nieuwe interventies ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid gewenst.  

 

 

 


