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1. INLEIDING 

Duurzame inzetbaarheid en gezond werk zijn belangrijke aandachtspunten voor zowel 
werkenden en werkgevers. Een van de manieren om dit te onderzoeken is de ontwikkeling 
van het werkvermogen, dat wil zeggen de mate waarin een medewerker lichamelijk en 
geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.’  
Om dit werkvermogen te meten is er een speciale, wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst 
ontwikkeld: de Workability Index (WAI).   
 
In Nederland wordt de WAI beheert door Blik op Werk (BoW). Professionals met een WAI-
licentie zetten de methodiek in om bij klanten het werkvermogen van de medewerkers te 
meten. Op basis van de uitkomsten kunnen zij adviseren over mogelijke interventies om het 
werkvermogen te verbeteren. WAI-licentienemers zijn gehouden aan specifieke regels voor 
het gebruik van de WAI.  
 
Sinds 2004 verzameld Blik op Werk de uitkomsten van de WAI in een unieke database van de 
WAI in Nederland. Inmiddels bevat deze database ruim 500.000 geanonimiseerde 
vragenlijsten. In 2021 hebben ruim 57.000 werkenden in Nederland deelgenomen aan een 
onderzoek naar hun werkvermogen door middel van de WAI.  
 
Jaarlijks rapporteren we op hoofdlijnen de uitkomsten van de WAI. In dit jaarrapport 
presenteren we een samenvatting van de belangrijkste observaties van de WAI in 2021. De 
rapportage is bedoeld voor een breder publiek, geïnteresseerd in werkvermogen en 
duurzame inzetbaarheid. Voor verdiepende informatie verwijzen wij naar de Figurenanalyse 
2021 waarin alle cijfers op een rijtje staan. Naast de uitkomsten van de WAI presenteren we 
ook de uitkomsten van een tweetal andere instrumenten die BoW beheert: de Werkscan en 
de Personal Radar. Zowel de werkscan als de Personal Radar bevatten de vragen uit de WAI 
en worden gebruikt om werkvermogen nader in kaart te brengen.  
 
Namens Blik op Werk, Robertjan Uijl en Jan Laurier.  
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2. WORK ABILITY INDEX EN HET HUIS VAN WERKVERMOGEN 

2.1. De Work Ability Index 
De Workability Index (WAI), is een vragenlijst die in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
is ontwikkeld in Finland om (de ontwikkeling van) werkvermogen te meten. Inmiddels wordt 
de vragenlijst in ruim 30 landen ingezet bij vele organisaties. De WAI is een wetenschappelijk 
gevalideerd, praktisch en betrouwbaar meetinstrument dat kan bijdragen aan beleid gericht 
op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 
 
Met de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting 
van zijn of haar werkvermogen. Werkvermogen is niet een statische score, maar kan in de 
loop van de tijd veranderen. De WAI is als meetinstrument veelvuldig in internationale en 
nationale onderzoeken wetenschappelijk gevalideerd. Het is aangetoond dat de WAI een 
hoge voorspellende waarde heeft op collectief niveau voor ziekteverzuim, 
productiviteitsverlies en voor arbeidsongeschiktheid. Deze voorspellende waarde is van 
belang omdat daarmee ook gericht maatregelen genomen kunnen worden om 
verbeteringen aan te brengen. Nadrukkelijk gaat het dus niet alleen om vermindering van 
werkvermogen door verzuim: ook verlies van productie door andere oorzaken dan verzuim 
tellen mee.  
 
Opbouw WAI 
 
De WAI kent een aantal vragen, onderverdeeld in dimensies die zicht geven op de 
verschillende aspecten van het werkvermogen:  
 

● Huidig werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen 
● Werkvermogen in relatie tot de eisen van het werk 
● Aantal huidige aandoeningen 
● Inschatting beperking werk uitoefeningen door aandoeningen 
● Ziekteverzuim gedurende de afgelopen 12 maanden 
● Eigen prognose werkvermogen over twee jaar 
● Vitaliteit 

Iedere dimensie kent een score en bij elkaar opgeteld geeft dit een WAI-score die een 
voorspelling geeft voor iemands werkvermogen. De score wordt onderverdeeld in 4 
categorieën: slecht, matig, goed of een uitstekend werkvermogen. 

Van alle respondenten  worden de persoonlijke en werkkenmerken geregistreerd: 

1. Leeftijd 
2. Geslacht 
3. Opleiding 
4. Sector  
5. Type werk: voornamelijk lichamelijk of psychisch inspannend werk of een combinatie  
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Huis van Werkvermogen 
Wetenschappelijk onderzoek van het Finnish Institute of Occopational Health (FIOH) geeft 
aan dat het werkvermogen de resultante is van de interactie tussen de capaciteiten en 
kenmerken van de persoon enerzijds en kenmerken van het werk anderzijds. De individuele 
capaciteiten en kenmerken omsluiten zowel de lichamelijke, psychische als sociale en 
functionele capaciteiten van een persoon, zijn gezondheid, kwalificaties (opleiding), 
competenties, motivatie als normen en waarden. De dimensie ‘werk’ laat zich omschrijven 
als de lichamelijke en psychische eisen van het werk, de werkomstandigheden en de sociale 
werkomgeving.  
 
Ter verduidelijking van het begrip werkvermogen hebben Prof. Dr. Juhani Ilmarinen en zijn 
collega’s het in figuur 1 afgebeelde ‘Huis van werkvermogen’ opgesteld. Het ‘huis’ geeft de 
relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. 
 

 
Figuur 1. Huis van Werkvermogen  

 
De dimensie gezondheid bevindt zich op de ‘begane grond’ van het ‘huis’ en staat symbool 
voor de basis van een goed werkvermogen. Onder gezondheid wordt verstaan de 
lichamelijke en psychische gezondheid.  
 
De ‘begane grond’ kan alleen de eisen van het werk ‘dragen’, indien op de ‘eerste 
verdieping’ adequate en toereikende beroeps specifieke competenties en vaardigheden 
aanwezig zijn. De medewerker dient over passende vakmatige en sociale kennis en 
vaardigheden te beschikken die gedurende de loopbaan moeten worden afgestemd op de 
veranderende eisen in het werk (‘levenslang leren’). Het belang van deze ‘verdieping’ neemt 
door de ontwikkeling van snel veranderende arbeidsorganisaties sterk toe.  



6 
 

 
De ‘tweede verdieping’ staat voor de sociale en morele normen en waarden van 
medewerkers. Het gaat hier bijvoorbeeld om waardigheid, respect, waardering, 
rechtvaardigheid, maar ook om het arbeidsethos: binding met de organisatie, motivatie en 
betrokkenheid. Medewerkers brengen natuurlijk ook weer hun eigen normen en waarden 
mee naar de werkvloer. Deze zijn van invloed op het vermogen en de bereidheid om te leren 
en zich verder te ontwikkelen (‘eerste verdieping’).  
 
Op de ‘derde verdieping’ is het werk gepositioneerd met alle bijbehorende aspecten als de 
werkinhoud (lichamelijke, psychische en sociale eisen van het werk), de 
werkomstandigheden en de sociale werkomgeving en organisatie. Het management en de 
leidinggevenden nemen een belangrijke positie in, aangezien zij het werkvermogen van hun 
medewerkers wezenlijk kunnen beïnvloeden. De verdiepingen zijn met elkaar verbonden 
door een trappenhuis. Daarmee wordt aangegeven dat de verdiepingen een relatie met 
elkaar hebben en dat de factoren, die op de verdiepingen te vinden zijn elkaar beïnvloeden.  
 
Op de derde verdieping is ook een balkon, die met de deur en ramen de samenhang met wat 
‘buiten’ de directe driehoek van werknemer, functie en de organisatie rond het werk 
gebeurt, weergeeft. Ook factoren buiten de werkomgeving hebben immers een directe of 
indirecte invloed op werkvermogen zoals familie, vrienden, bekenden maar ook factoren 
binnen de bredere sociale en politieke omgeving.  
 
Het ‘huis van werkvermogen’ en zijn omgeving huisvest hiermee alle aspecten die bepalend 
zijn voor het behoud en de ontwikkeling van het individuele werkvermogen. De vier 
‘verdiepingen’ staan hierbij in verhouding tot elkaar.  
 
Deze complexe samenhang kan worden gemeten met de WAI. Anders gezegd: met de WAI 
wordt gevalideerd het werkvermogen gemeten. 
 
2.2 Personal Radar en Werkscan 
 
In de WAI wordt niet de oorzaak van (eventueel) verminderd werkvermogen uitgevraagd. 
Dat past niet bij de werking van de WAI. Zij kan gezien worden als een koortsthermometer. 
Er kan worden gemeten hoe het werkvermogen is, en aan de hand van de uitslag kan verder 
onderzoek worden gedaan. Naast de WAI zijn er diverse andere instrumenten die aansluiten 
op de WAI en eveneens zicht geven op het werkvermogen van werknemers, waarbij we hier 
de Personal Radar (PR) en de Werkscan noemen. Deze methodieken gebruiken de WAI als 
basis en werkvermogen als uitgangspunt. 
 
2.2.1 De Personal Radar  
 
De Personal Radar is door prof. Juhani Ilmarinen ontwikkeld en gevalideerd in de Finse 
technologiesector. In de methodiek Personal Radar wordt naast het meten van het 
werkvermogen met de WAI ook gekeken waar mogelijke indicatoren liggen voor verminderd 
werkvermogen. Aan de hand van aanvullende vragen wordt een beeld geschetst van een 
score van 0-10 op de verschillende dimensies van het Huis van Werkvermogen: 
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● gezondheid 
● competenties 
● houding en motivatie 
● werk 
● balans werk-privé 

 
 
De PR is een doorontwikkeling van de WAI om meer inzicht te krijgen op welke dimensie er 
een disbalans bestaat voor het werkvermogen van zowel individu als organisatie. De 
Personal Radar bevat de WAI-vragen plus een aantal verdiepende vragen over iedere 
verdieping of dimensie van het Huis van Werkvermogen om zowel meer zicht op de het 
werkvermogen van de individuele respondent als ook de arbeidsorganisatie te krijgen. 
 
2.2.2 De Werkscan 
 
De Werkscan is eveneens een doorontwikkeling van de WAI. Naast de werkvermogensscores 
wordt ook in beeld gebracht welke factoren van invloed zijn op het werkvermogen: 
gezondheid, leefstijl, werk, werk-privébalans, scholing, loopbaanontwikkeling & –oriëntatie 
en zelfredzaamheid.   
 
De methodiek van de Werkscan bestaat uit het aanbieden van de vragenlijst, het gesprek 
met een werkscandeskundige die ondersteunt in het maken van een persoonlijk plan van 
aanpak om werkvermogen te behouden en of verbeteren. De werkscandeskundigen maken 
hierbij gebruik van de gesprekstechniek Motivational Interviewing.  
 
Met de groepsrapportage van de Werkscan kan de werkscandeskundige vervolgens 
oplossingsrichtingen geven voor mogelijke interventies op één of meerdere van de 
signaalgebieden om werkvermogen te behouden en/of verbeteren voor de organisatie.  
In 2021 is de werkscan 436 keer uitgezet in verschillende sectoren.  
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3. Samenvatting belangrijkste observaties : het venster op 2021 
 
 
Jaarlijks wisselt het aantal werknemers dat deelneemt aan de WAI. In 2021 hebben ruim 
57.000 werknemers deelgenomen aan de WAI, meer dan in de voorafgaande jaren. De 
ontwikkeling is dat het aantal respondenten ook toeneemt, in 2021 kwam dat mede doordat 
een grote dienstverlener de WAI heeft opgenomen in haar aanbod. Bijzonder voor 2021 is 
een forse toename van het aantal respondenten dat geen vast contract heeft.  
  
3.1 Samenstelling respondenten 2021.  
De meeste respondenten aan de WAI zijn hoger opgeleid, 60% is man die vooral werkzaam 
zijn in functies die geestelijk belastend zijn. Dat is in 2021 ook  het geval maar wat opvalt is 
dat de samenstelling van de respondenten naar leeftijd, sekse, opleiding gelijkmatiger is 
vergeleken met de jaren daarvoor. De spreiding wordt steeds meer een afspiegeling van de 
samenstelling van de beroepsbevolking. 

● Inmiddels is ruim 40% van de respondenten vrouw en is het aandeel van praktisch 
geschoolden aan het toenemen.  

● Ook de verdeling over leeftijd is gelijkmatiger: het aantal jongeren dat deelneemt aan 
de WAI is aanzienlijk gestegen. 

● Ook de spreiding over sectoren is meer verdeeld dan voorheen. De sector industrie, 
was mede door de aandacht voor gezondheid en arbobeleid een sector die dominant 
aanwezig was in de WAI. In 2021 is dat minder het geval. Ook veel respondenten zijn 
werkzaam in andere sectoren, zoals gezondheidszorg, openbaar bestuur en 
onderwijs. 

● Op het terrein van verzuim zien we dat 55% van de respondenten in 2021 aangeven 
nul dagen te hebben verzuimd. Dat was 44% in 2015. Langdurig verzuim neemt 
daarentegen toe.  

● Opmerkelijk is ook de forse toename van de respondenten met een tijdelijke 
aanstelling, inhuur vanuit een uitzendbureau en/of ZZP. Meer dan 22% van de 
respondenten aan de WAI in 2021 was een werkende zonder vaste aanstelling.  

 
3.2 Daling gemiddelde WAI score 
In 2021 is er sprake van een daling van de gemiddelde WAI-score. Een lichte daling die al 
enige jaren waarneembaar is: gaven in 2015 nog ruim 45% van de respondenten aan dat hun 
werkvermogen uitstekend was, in 2021 is dit gedaald tot 40% van de respondenten. Een 
duidelijke verklaring voor deze daling is er niet. Vanuit de wetenschappelijke literatuur 
blijken de verschillen tussen contracttypes een mogelijke verklaring te zijn voor verschillen in 
ervaren werkvermogen (Osagie, Wielenga-Meijer, Detaille, & De Lange, 2019). Een vast 
contract zorgt voor baanzekerheid: onzekere arbeidsrelaties voor een lager ervaren 
werkvermogen. De baanzekerheid kan voor meer mentale rust zorgen bij een medewerker, 
waardoor de medewerker een hoger werkvermogen heeft. De verwachting is dat 
medewerkers met een vast contract een hogere mate van werkvermogen zullen rapporteren 
dan medewerkers met een tijdelijk contract. 
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3.3  Medewerkers met voornamelijk geestelijk inspannende taken zijn positiever over hun 
werkvermogen 
 

Het type werk dat iemand verricht is van invloed op het werkvermogen van 
medewerkers. Zowel fysieke werkstressoren, zoals werkhouding en het tillen van 
objecten en personen, als mentale werkstressoren, zoals ervaren tijdsdruk en mentale 
werkdruk hebben een negatief verband met het werkvermogen van werknemers, zo 
blijkt uit de analyse. Werknemers die vooral lichamelijk taken uitvoeren hebben een 
duidelijk lagere WAI-score dan medewerkers die alleen geestelijke taken uitvoeren. Een 
verklaring hiervoor is dat medewerkers met fysiek inspannende taken vaker last hebben 
van hun fysieke gezondheid, wat duidelijke invloed heeft op de gemiddelde WAI-score.  

 
3.4 Verschil in werkvermogen mannen en vrouwen 
Zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten in de WAI-scores?  
 

● WAI-score en geslacht: als we kijken naar de WAI-score dan valt op dat er een lichte 
daling van het werkvermogen heeft plaatsgevonden bij de vrouwelijke respondenten 
tussen 2015 en 2021, terwijl de WAI-score bij de mannelijke respondenten in die 
periode nagenoeg gelijk is gebleven.  

● Een ander beeld zien we bij de scores voor het huidig werkvermogen in relatie tot 
het beste werkvermogen. De gemiddelde sub-score is over de jaren heen veranderd. 
In 2015 was er geen verschil zichtbaar tussen mannelijke en vrouwelijke 
respondenten in hun huidige werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen. 
In 2021 zijn er wel verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke respondenten, de 
mannen beoordelen hun huidig werkvermogen iets hoger dan de vrouwen maar de 
verschillen zijn niet groot.  

● Ook voor wat betreft verzuim zien we verschillen tussen mannen en vrouwen. De 
vrouwelijke respondenten rapporteren iets meer verzuimdagen, dat is vergelijkbaar 
met het beeld uit ander onderzoek. Gegevens van het CBS tonen aan dat vrouwen 
gemiddeld 5,3 dagen per 100 werkdagen en mannen 3,7 dagen per 100 werkdagen 
verzuimen. Het hogere aantal verzuimdagen van vrouwen heeft mede te maken met 
ziektes die ontstaan tijdens het zwangerschapsverlof. Deze ziektedagen worden door 
het CBS gezien als verzuimdagen. 

● Verwachten respondenten, uitgaande van hun gezondheid, dat zij over 2 jaar nog in 
staat zijn hun huidige werk te kunnen uitvoeren? De cijfers wisselen jaarlijks. Voor 
2021 geven minder vrouwen dan mannen aan om over twee jaar het huidige werk 
nog te kunnen doen.  

● Vragen over vitaliteit, plezier in het werk, actief en fit en vertrouwen in de toekomst.  
Vitaliteit is een belangrijk aspect van de WAI. Vitaliteit staat voor de hoeveelheid 
energie die een medewerker heeft om zijn  of haar dagelijkse taken uit te voeren: 
vitale medewerkers zetten zich graag in voor de organisatie, zijn meer bevlogen en 
betrokken en hebben een positieve invloed op hun collega’s. De vitaliteit van een 
medewerker is nauw verbonden met de combinatie tussen werk en privé (Stechweij, 
2020). Vrouwen geven aan minder plezier te hebben in hun dagelijkse 
werkzaamheden dan mannen, dat is anders dan in 2020 toen vrouwen meer plezier 
hadden in hun dagelijkse werkzaamheden dan mannen.  
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● Op de vraag of de respondent de laatste tijd actief en fit is blijkt dat de score iets 
lager is dan de jaren daarvoor.  

● Op de vraag naar vertrouwen in de toekomst is de score iets hoger dan de 
voorgaande jaren.  
 
 

3.5 Sectorale verschillen 
Ook tussen de sectoren zijn er duidelijke verschillen. Een voorbehoud bij de cijfers is dat het 
aandeel van respondenten uit sectoren jaarlijks sterk kan wisselen. In 2021 is wel sprake van 
een meer evenwichtiger samenstelling naar sector: in de afgelopen jaren werkten veel 
respondenten in de industriële sector. In 2021 werkt nog steeds een belangrijk deel van de 
respondenten in de industrie (17%) maar dat is aanzienlijk minder dan in de jaren daarvoor 
toen een derde van de respondenten in deze sector werkzaam was.  
 

● WAI-score: De gemiddelde WAI-score is over de jaren 2015- 2021 min of meer stabiel 
of heel licht dalend. 

● Dat is vergelijkbaar bij de vraag over het huidige werkvermogen in relatie tot het 
beste werkvermogen. Bij vrijwel alle sectoren is sprake van een zeer lichte daling: het 
huidige werkvermogen wordt iets lager ingeschat.  

● Ook bij de vraag over de verwachting om over twee jaar zeer waarschijnlijk hetzelfde 
werk te kunnen uitvoeren is over het algemeen sprake van een licht dalende 
tendens.  

● Vertrouwen in de toekomst: De scores wisselen jaarlijks. In sommige sectoren is 
sprake van een forse daling, zeker voor de groep die aangeeft altijd vertrouwen in de 
toekomst te hebben. Gezondheidszorg is een duidelijke daler van ruim 44% van de 
respondenten uit deze sector in 2015 naar 33% van de werkenden uit de 
gezondheidszorg die aangeven altijd vertrouwen in de toekomst te hebben. Ook in 
het onderwijs zien we een duidelijke daling.  

 
 
 

3.6 Leeftijd, opleiding en werkvermogen   
Werkvermogen verschilt per leeftijd. Welke observaties vallen op als we kijken naar de WAI-
score in relatie tot de leeftijd in 2021?   
 

● Werkvermogen neemt, zoals verwacht mag worden, in de loop van de jaren af, zowel 
bij vrouwen als bij mannen. Dat heeft ook te maken met de aard van de vragenlijst: 
als gevraagd wordt naar een vergelijking van het huidige werkvermogen in relatie tot 
het beste werkvermogen is het te verwachten dat ouderen slechter scoren.  

● Verzuim: dat ouderen een iets hoger verzuim zouden hebben is bekend uit 
onderzoek en eerdere analyses van de WAI. Ook in 20220 zijn het hoogste aantal 
verzuimdagen te zien bij de leeftijdscategorie 56 tot en met 65 jaar.  

● De verwachtingen om over twee jaar hetzelfde werk te kunnen doen? Het merendeel 
geeft aan hetzelfde werk te kunnen doen over twee jaar. Uit de analyse blijkt dat de 
leeftijdscategorieën tussen de 16 en 55 jaar allemaal een gemiddelde relatief hoge 
score hebben. Dit betekent dat zij hun verwachting als ‘zeer waarschijnlijk’ 
inschatten.  
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● Bij de vragen over plezier in het werk, vitaliteit en toekomstvertrouwen is er sprake 
van een van een lichte daling bij alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van een zeer 
kleine groep van gepensioneerden die nog steeds werkzaam zijn. Een mogelijke 
reden voor het verhoogde toekomstvertrouwen komt voort uit het plezier dat 
medewerkers uit hun werk halen. Vaak werken ouderen graag een aantal jaren 
langer door, omdat ze uit hun werk voldoening en plezier halen en van hun 
werkgever waardering krijgen (Loonwijzer, 2021). De aantallen zijn overigens zeer 
gering.  

● Laagopgeleiden geven aan meer plezier in het werk te hebben dan hoog en 
middelbaar opgeleiden: 45% van de laagopgeleiden tegenover 34 % van de hoog 
opgeleiden. Naar de precieze oorzaak zou nader onderzoek gedaan moeten worden, 
zoals bijvoorbeeld een verband met werkdruk, type belasting ed.  

3.7 Verzuim 

Opmerkelijk is vooral de grote daling in het aantal aandoeningen dat door een arts is 
vastgesteld: dit daalt van ruim 50% in 2019 naar 30% in 2021. Wat verder waar te nemen is:  

● Een daling van het aantal respondenten dat aangeeft psychische klachten te hebben, 
zowel in 2020 als in 2021 

● Vrouwen rapporteren wel vaker psychische klachten 
● Lager opgeleiden rapporteren minder psychische klachten 

Wellicht is er sprake van een effect van de Corona-pandemie. In 2020 is dit nader 
onderzocht en de uitkomst was dat er mogelijk effect van de Corona-pandemie op de vragen 
naar vertrouwen in de toekomst, werkplezier, vitaliteit is. In 2021 zien we geen opvallend 
grote verschillen die op een duidelijk verband met de Corona-pandemie zouden kunnen 
wijzen. 

3.8 Dienstverbanden 

Opmerkelijk is de stijging van het aantal respondenten zonder vaste aanstelling: ruim 22%. 
Het betreft: 

● Vooral respondenten met een tijdelijk contract, maar er is ook sprake van een stijging 
van degenen met een ander dienstverband 

● De toename van het aantal niet vaste contracten is te zien bij zowel mannen als 
vrouwen, maar vooral bij vrouwen: hadden in 2015 92% van de vrouwelijke 
respondenten nog een vaste aanstelling. In 2021 had nog maar 72% van de 
vrouwelijke respondenten een vaste aanstelling. Bij mannen zijn de cijfers 95% met 
een vaste aanstelling in 2015. In 2021 had 80% van de mannelijke respondenten een 
vaste aanstelling. 

● Een daling van degenen met een vaste aanstelling zien we in vrijwel alle sectoren. 
Opmerkelijk is de daling in de sectoren met traditioneel veel vaste aanstellingen: 
openbaar bestuur, gezondheidszorg en onderwijs. 
De daling is vooral sterk bij onderwijs en gezondheidszorg: 97% van de respondenten 
uit het onderwijs had in 2015 een vaste aanstelling. In 2021 was dit gedaald tot 61%. 
Bij de gezondheidszorg: 88% met een vaste aanstelling in 2015. In 2021 gaven 54% 
van de respondenten uit de gezondheidszorg aan een vaste aanstelling te hebben. 



12 
 

4. RESPONDENTEN WAI 

Wie zijn de respondenten die de WAI hebben ingevuld?  
Het aantal respondenten van de WAI fluctueert jaarlijks, maar op de langere termijn is 
sprake van een stijging van het aantal respondenten. In de afgelopen jaren is het aantal 
respondenten ten opzichte van 2015 verdubbeld: in 2021 hebben ruim 57.000 werknemers 
de WAI ingevuld (figuur1).  
 
Figuur. 1: aantal respondenten per jaar van de periode 2015-2021 (N= 264.967) 
 

 
 
 

Kenmerken respondenten 
 
Mannen/vrouwen: 
Het zijn in meerderheid mannen die deelnemen aan de WAI: in 2021 is 60,2% van de 
respondenten man en 39,8% vrouw. Het aantal vrouwen dat deelneemt aan de WAI nam 
zowel relatief als in absolute aantallen toe maar is in 2021 relatief min of meer gelijk 
gebleven. Als we deze gegevens vergelijken met de cijfers over de arbeidsparticipatie van 
mannen en vrouwen komt de deelname aan de WAI (nog) niet overeen met de landelijke 
participatiecijfers. Ook landelijk is het aandeel van mannen op de arbeidsmarkt hoger maar 
niet 20% zoals bij de WAI het geval is (bron CBS: arbeidsparticipatie 2020: mannen 86% 
vrouwen 76%).  
 
Leeftijd 
Gedurende de totale onderzoeksperiode (2007-2021) vormen de 45-54 jarigen de grootste 
groep respondenten. Dat is ook in 2021 het geval maar de leeftijdsverdeling wordt steeds 
meer gelijkmatiger. Het aantal jongeren dat deelneemt aan de WAI neemt toe, zoals uit 
figuur 2 blijkt. Inmiddels in ongeveer 25% van de respondenten onder de 25 jaar in 2021 ten 
opzichte van 19% in 2015. Verder is er een bescheiden toename van het aantal ouderen, 65+ 
die aan de WAI deelnemen. Daarin volgt de WAI de ontwikkeling op de arbeidsmarkt waarbij 
sprake is van een toename van het aantal ouderen (65+). Het CBS constateert een stijging 
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vanaf 2003 en een versnelling na 2016. De oorzaken zijn vooral de ontgroening en 
vergrijzing.1  
 

Opleidingsniveau  
De respondenten die de WAI hebben ingevuld zijn vooral hoger opgeleid: in 2015 was 52% 
hoger opgeleid. In 2021 is het aantal hoger opgeleiden afgenomen tot 49,5%. Opmerkelijk is 
vooral de toename van het aantal laaggeschoolden in 2021: van 7% in 2015 naar 16,2% in 
2021. Als we kijken naar de verdeling per sekse dan zijn er geen duidelijke verschillen. Er 
nemen relatief iets meer hoger opgeleide vrouwen aan de WAI deel (zie ook de  
Figurenanalyse 2021).  
 
 
Figuur 2 Opleidingsniveau, 2015-2021  (N= 229.238) 

 

 
 
 

Type werkzaamheden 
In de WAI wordt gevraagd naar het type werk dat de respondent verricht. Gaat het hier 
voornamelijk om lichamelijk inspannende taken, psychisch inspannende taken of een 
combinatie van beide? Naar verhouding is het aantal respondenten met voornamelijk 
geestelijke taken het grootst.  In 2021 geeft 50% van de respondenten aan alleen geestelijk 
inspannende taken te doen tegenover 42,6% van de respondenten die een combinatie van 
zowel geestelijk als lichamelijk inspannende taken verricht.  
 
 

 
1 Bron: CBS-statline 



14 
 

Sector 
De WAI wordt in meerdere sectoren gebruikt, dit past in het beeld van het brede bereik van 
de WAI onder Nederlandse werknemers.  
De WAI wordt relatief vaak door werknemers uit de industrie ingevuld maar het aandeel 
wordt zowel absoluut als relatief minder: van gemiddeld 29% tussen 2015-2021 naar 17,3% 
in 2021.  Een verklaring voor de nog steeds relatief hoge score van de industrie is dat in deze 
sector al langer structureel aandacht is voor werkvermogen. In deze sector wordt vaak zwaar 
fysiek verricht maar vindt er ook veel innovatie plaats waardoor werknemers ook flexibel 
inzetbaar moeten zijn. Dat stelt eisen aan competenties van de medewerkers. Verder komen 
veel werknemers uit de zorg, overige dienstverlening, financiële instellingen en openbaar 
bestuur. In de onderstaande tabel 1 zijn de meest voorkomende sectoren weergegeven. 
 
Tabel 1: verdeling respondenten naar sector in 2015-2021 vs 2021 alleen (N=164.153) 

 
 

 2015-2021 2021 

Industrie 29,1%  17,1%  

Gezondheids- en welzijnszorg 10,2%  10,3%  

Overige zakelijke dienstverlening 5,6%  9,5%  

Onderwijs 6,3%  5,5%  

Groot- detailhandel 3,8%  8%  

Openbaar bestuur 10,1%  9,4%  

Financiële instellingen 4,5%  9,5% - 

 

 
 
Type dienstverbanden 
In 2021 zien we een forse stijging van de respondenten met een tijdelijk contract terug in de 
WAI. Al jaren transformeert de arbeidsmarkt in de richting van meer flexibiliteit en onzekere 
contractrelaties. In 2015 had nog 6,1 % van de respondenten een tijdelijk contract of was 
werkzaam als zelfstandige. Het overgrote deel van respondenten aan de WAI in 2021 heeft 
een vast contract, maar ruim 22% van de respondenten heeft geen vast contract. Daarmee is 
de WAI nog geen afspiegeling van de arbeidsverhoudingen. Op de arbeidsmarkt kennen 
ongeveer 40% van de werkenden een flexibele en/of hybride arbeidsrelatie (vooral de 
ZZP’ers) maar de verschuiving is aanzienlijk. 
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Werktijden  
Het aantal respondenten dat te maken heeft met onregelmatige werktijden is gedaald. De 
reden daarvoor is niet duidelijk. Wellicht is er een verband met Corona maar onduidelijk is 
waardoor respondenten minder onregelmatige werktijden hebben.  
 
Type organisatie  
De respons per bedrijfsgrootte fluctueren jaarlijks. Uit de cijfers blijkt het volgende: een 
afname van het aantal grote bedrijven (500 en meer werknemers). Waren in 2015 ruim 
63,6% van de respondenten werkzaam bij een arbeidsorganisatie van meer dan 500 
werknemers, in 2021 is dat nog maar 41,8%. Daarnaast zijn het vooral bedrijven met 
werknemers tussen de 100 en 499 die aan de WAI deelnemen. Ook hier is een mogelijke 
verklaring dat de WAI vooral toegepast wordt bij arbeidsorganisaties met beleid op het 
terrein van verzuim en arbeidsomstandigheden. Uiteraard is hier ook bij MKB-bedrijven 
aandacht voor maar wellicht minder geïnstitutionaliseerd.  
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5. WAI-SCORES 

ALGEMEEN 

De WAI-score zegt iets over iemands werkvermogen. Om deze totaalscore te berekenen is 
de WAI opgebouwd uit een 7-tal dimensies met ieder een afzonderlijke score. De scores van 
alle dimensies worden bij elkaar opgeteld om de totaalscore te berekenen. De totaalscore 
ligt tussen de 7 en 49 punten. Dat geeft de volgende categorieën: 
WAI 7 t/m 27 = een slecht werkvermogen 
28 t/m 36 = een matig werkvermogen 
37 t/m 43 =een goed werkvermogen 
44 t/m 49 = een uitstekend werkvermogen. 
 
Verdeling WAI-scores naar categorieën 
De gemiddelde uitkomst van de WAI-score voor 2021 is 41,36 wat een goed werkvermogen 
representeert. In figuur 3 zien we de ontwikkeling van een dalend werkvermogen, zeker 
vanaf 2017. Er is een verschuiving van een uitstekend werkvermogen naar vooral een goed 
en matig werkvermogen: in 2015 gaf ruim 47% zijn werkvermogen aan als uitstekend en dat 
is gedaald naar 39,4% in 2021. De categorieën goed en matig nemen toe evenals de laatste 
categorie, zij het met slechts 0,7%.  
 
Figuur 3:  WAI-scoreverdeling in categorieën slecht, matig, goed en uitstekend naar jaartal(N=264.967) 

 
 

 
 
WAI-scoreverdeling naar geslacht 
De daling in werkvermogen is te zien bij zowel mannen als vrouwen, zie onderstaande figuur 
4. Over het algemeen is de score bij vrouwen lager dan bij mannen. 48,8% van de mannen 
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typeren hun werkvermogen in 2015 als uitstekend tegenover 44,7% van de vrouwen. In 
2021 is bij vrouwen de daling 9,3% tussen 2015 en 2021 en bij mannen 6,6%.  
Dit bevestigt de bevinding uit het literatuuronderzoek van De Lange et al.2: de meeste 
studies tonen aan dat er wordt een hoger werkvermogen gemeten bij mannen dan bij 
vrouwen.  
 
Figuur 4 Verdeling WAI-scores naar geslacht en jaartal (N=150.457) 

 
 
 
Gemiddelde WAI-scores naar leeftijd 
In figuur 5 staat de ontwikkeling van de WAI-scores naar leeftijd. De grootste daling is 
waarneembaar bij werkenden vanaf 55 jaar, bij zowel de mannen als de vrouwen. Dat het 
werkvermogen daalt met de leeftijd komt ook overeen met de bevindingen uit het 
literatuuronderzoek van De Lange et al. Dit wordt verklaard door het afnemen van de fysieke 
en mentale capaciteit en de toename van de ziektelast. Het heeft ook mogelijk te maken 
met de vragenlijst: als men vraagt naar werkvermogen in relatie tot het beste 
werkvermogen is het te verwachten dat ouderen die een langere vergelijkingsperiode 
hebben dan jongeren ook lager zullen scoren.  Dit beeld zien we terug in onderstaande 
figuur 5. Wat ook blijkt is dat hoogste WAI-score te zien is bij jonge mannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Osagie ER, Wielenga-Meijer EGA, Detaille S, De Lange AH. Het concept werkvermogen: een literatuuroverzicht 

van antecedenten en consequenties. In: Tijdschrift voor HRM, Volume 22, Number 1, March 2019, pp. 42-
73(32) 
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Figuur 5 Gemiddelde WAI-scores naar leeftijd en jaartal (N=255.436) 

 

 
Figuur 5  lijkt een healthy-worker effect te zien bij vrouwen na hun 62-jarige leeftijd. Het 
healthy-worker effect is een vorm van (zelf)selectie op de arbeidsmarkt, waarbij 
werknemers voor wie het werk te belastend is niet solliciteren naar een bepaalde baan, of 
voor wie het werk te belastend wordt eerder zullen uitstromen. Hierdoor blijven de 
‘sterkere’ werknemers over. Dat is toch niet het geval: het betreft een enkel jaar en een 
andere verklaring is dat veel vrouwen met een oudere partner en financieel onafhankelijk 
eerder uitstromen, tegelijk met hun partner.  
 
Gemiddelde WAI-score naar leeftijd en aard werkzaamheden 
De WAI-score hangt ook samen met het type belasting: respondenten met voornamelijk 
lichamelijke inspannende taken scoren slechter dan respondenten met een combinatie van 
geestelijke en lichamelijke inspannende taken en  voornamelijk geestelijk inspannende 
taken. Aan het begin van iemands loopbaan zijn de verschillen niet zo geprononceerd tussen 
respondenten met voornamelijk geestelijke inspannende taken en respondenten met 
voornamelijk lichamelijk inspannende taken. Aan het einde van de carrière is dat verschil 
opgelopen tot ongeveer 5%. De groep oudere medewerkers die voornamelijk lichamelijk 
inspannende taken doen hebben aan het eind van hun arbeidsleven gemiddeld een matige 
score zien we in figuur 6.  
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Figuur 6. Gemiddelde WAI-score naar leeftijd en type werkzaamheden (N=261.409) 
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6 . WAI-SCORES NAAR DIMENSIE 

 
De WAI is opgebouwd uit een zevental dimensie die de verschillende aspecten van 
werkvermogen in kaart brengen. Deze dimensies zijn:  

A. Het huidig werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen 
B. Het werkvermogen in relatie tot de lichamelijke en geestelijke eisen van het werk 
C. Het aantal huidige aandoeningen 
D. De inschatting beperking werkuitoefeningen door aandoeningen 
E. Het ziekteverzuim gedurende de afgelopen 12 maanden 
F. De eigen prognose werkvermogen over twee jaar 
G. Vitaliteit 

Dimensie huidig werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen 
 
In de WAI wordt gevraagd hoeveel punten de respondent zijn huidige werkvermogen zou 
geven als hij zijn beste periode zijn werkvermogen een 10 zou geven. Hij kan hiervoor kiezen 
uit de score 0-10 punten.  
 
Over het algemeen blijft deze score in 2021 hoog, evenals in de jaren daarvoor. De cijfers 
zijn min of meer stabiel. In  figuur 8 zijn de scores weergegeven.  
 
Figuur 7. Gemiddelde score huidig werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen (N=264.967) 
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Huidig werkvermogen in vergelijking met beste werkvermogen naar geslacht 
 

Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in hoe de werkende zijn/haar huidige 
werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen waardeert?  In 2021 zien we een klein 
verschil tussen mannen en vrouwen. Ook bij andere WAI-dimensies is de score van vrouwen 
(vaak) iets lager.  
 
Figuur 8. Score van huidig werkvermogen op dit moment in relatie het beste werkvermogen, onderverdeeld 
naar geslacht  in 2021  (N=56.039) 

 
 
Huidig werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen naar leeftijd 
In onderstaande figuur 9 is te zien dat het ervaren huidige werkvermogen daalt met de 
leeftijd. Leeftijd en werkvermogen fluctueren maar de ontwikkeling is duidelijk. De perceptie 
van het werkvermogen begint hoog, een lichte daling voor de midden twintigers, begin 
dertig, een lichte stijging en vervolgens een daling. Het omslagpunt lijkt tussen de 50 en 55. 
In 2015 en 2018 is ook nog sprake van een healthy-worker effect maar dat is in 2020 en 2021 
verdwenen.  
 
Opmerkelijk is ook de lage score voor de jongeren, de 26-jarigen en ouder, zeker in 2021. 
Een uitkomst die wellicht past in het beeld van de jongere generaties die aangeven meer te 
maken hebben met werkdruk, psychische belasting en daardoor bijvoorbeeld op jonge 
leeftijd kampt met burn-out klachten. Mogelijk is een daling in het werkvermogen ook het 
gevolg van verschuivingen op de arbeidsmarkt. Meer werkenden, ook werkenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, met beperkingen hebben bijvoorbeeld  mogelijk een daling van 
het werkvermogen tot gevolg. In die zin zou dat ook een teken kunnen zijn dat er sprake is 
van een meer inclusieve arbeidsmarkt en is de daling ook een positief gegeven.  
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Figuur 9 Gemiddeld huidig werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen naar leeftijd voor 2021 

(N152.805) 

 

Huidig werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen naar opleidingsniveau  

Uit figuur 10  blijkt dat vooral degenen zonder opleiding laag scoren, al scoren respondenten 
met een VMBO-opleiding juist het hoogst.  
 
Figuur 10 Gemiddeld huidige werkvermogen in relatie tot beste werkvermogen naar opleiding voor 2021 
(N=49.518) 
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Huidig werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen naar type werkzaamheden 
Een verschil tussen hoger en lager opgeleiden zien we ook terug bij kenmerken van het 
werk: respondenten die aangeven voornamelijk lichamelijk inspannende taken te doen 
geven hun werkvermogen een duidelijk lagere score dan de respondenten die voornamelijk 
geestelijk inspannende taken of een combinatie van zowel lichamelijk als geestelijk 
inspannende taken verrichten. Bij alle drie de groepen zien we een daling tussen 2015 en 
2021, zie ook figuur 65 in de figurenanalyse.  
 
Huidig werkvermogen in relatie tot het beste werkvermogen naar sector  
De gegevens over de sector laten eveneens duidelijke verschillen zien: een duidelijk dalende 
ontwikkeling tussen 2015 en 2021. De sectoren die goed scoren zijn de financiële sector, 
afval-milieu sector en de groot- en detailhandel. Laag scoren (onder de 8) openbaar bestuur, 
onderwijs en de landbouw, bosbouw en visserij (zie ook de figurenanalyse figuur 63.)  
 
 
Dimensie werkvermogen in relatie tot de geestelijke en lichamelijke eisen van het werk 
 
Algemeen 
In de WAI wordt eerst gevraagd welke type werkzaamheden iemand in zijn werk verricht. 
Dat kan gaan om voornamelijk geestelijk inspannende taken, voornamelijk lichamelijk 
inspannende taken of een combinatie hiervan. Vervolgens wordt afzonderlijk het 
werkvermogen in relatie tot de lichamelijke en geestelijke eisen van het werk uitgevraagd. 
Het type taken dat iemand voornamelijk doet weegt mee in de beoordeling van de 
lichamelijke en geestelijke eisen.  
Het algemene beeld over deze vraag is dat respondenten met voornamelijk lichamelijke 
inspannende taken hun werkvermogen lager beoordelen dan respondenten met  
voornamelijk geestelijk inspannende taken of een combinatie hiervan.  
 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de lichamelijke eisen van het 
werk 
 
Uit figuur 10 blijkt een daling in het werkvermogen in relatie tot de lichamelijke eisen van 
het werk tussen 2015 en 2021. Een daling die al in 2018 waarneembaar is. Dat heeft te 
maken met enerzijds een toename van het aantal respondenten dat aangeeft een matig 
werkvermogen te hebben en anderzijds een daling van de respondenten die aangeven een 
uitstekend werkvermogen te hebben. Opvallend is de daling van het aantal respondenten in 
de categorie ‘zeer goed’ in de afgelopen 3 jaar. Ook het aantal respondenten dat ‘matig’,  
‘slecht’ en ‘zeer slecht’ neemt toe: van in totaal 7,2% in 2015 voor deze drie categorieën tot 
12,2% in 2021.  
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Figuur 10 Hoe beoordeelt u uw werkvermogen in relatie tot de lichamelijke eisen van het werk voor 2015, 2018, 
2020 en 2021 (N= 155.970)

 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de lichamelijke eisen van het 
werk en geslacht en leeftijd 
De gegevens over de relatie werkvermogen, eisen van het werk en leeftijd laten zien dat 
vooral na het 55e levensjaar er sprake is van een daling.  Een tweede constatering is dat het 
gemiddeld huidige werkvermogen hoog is. De maximale score die respondenten kunnen 
geven is 5 punten. (Zie ook figuur 66 in de figurenanalyse. ) 
De daling van ‘zeer goed’ naar ‘goed’ is te zien bij alle respondenten: mannen en vrouwen en 
in alle leeftijdscategorieën. Hoe ouder hoe lager de inschatting van het werkvermogen, zo 
ook bij deze vraag. Wat wel opmerkelijk is dat ook bij jonge werknemers sprake is van een 
daling van zeer goed. In de leeftijdsgroep 25-34 jaar en 35-44 jaar is de daling circa 6% ten 
opzichte van 2013. (Voor nadere details zie de figurenanalyse).  
 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de lichamelijke eisen van het 
werk naar opleidingsniveau 
Uit figuur 11 blijkt dat meer lager opgeleiden aangeven zeer goed in staat zijn om te voldoen 
aan de lichamelijke eisen van het werk. Hun score is wel lager dan die van middelbaar en 
hoger opgeleiden.  
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Figuur 11 Gemiddeld huidig werkvermogen in relatie tot de lichamelijke eisen van het werk naar 
opleidingsniveau voor 2021 (N= 49.518) 

 
Beoordeling huidig werkvermogen op dit moment in relatie tot de lichamelijke eisen van 
het werk naar sector 
In de meeste sectoren is sprake van een daling van de beoordeling van het huidig 
werkvermogen in relatie tot de eisen van het werk. De sterkste daling zien we bij de sector 
afval milieu. Daarnaast valt het lage percentage voor de gezondheidszorg op: nog geen 
kwart geeft aan zeer goed, het landelijk gemiddelde is ruim 30%.  
Relatief hoge scores zien we in kleinere sectoren: de winning en distributie van water; afval 
milieu, financiële instellingen en de categorie overige  dienstverlening. (Zie figuur 70 in de 
figurenanalyse.) 
 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de geestelijke eisen van het werk 
Andere conclusies kunnen we trekken voor degenen die aangeven vooral geestelijke 
werkzaamheden te hebben, zie figuur 11.. In vergelijking met degenen die vooral 
lichamelijke inspannende taken verrichten geven de respondenten met geestelijke 
werkzaamheden hun werkvermogen vaker een goed en veel minder de beoordeling 
uitstekend. Ook hier is sprake van een duidelijke daling: van 27% uitstekend in 2015 naar 
20% in 2021: zowel relatief als absoluut een forse daling. Ook zien we een toename van 
matig en slecht: van 9, 4% in 2015 naar 17,1% in 2021! 
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Figuur 11  Hoe beoordeelt uw werkvermogen in relatie tot de geestelijke eisen van het werk? (2015, 2018, 2020, 
2021) (N=155.969) 

 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de geestelijke eisen van het werk 
naar leeftijd & geslacht 
Bij alle leeftijdscategorieën is sprake van een daling. Er is vooral een verschuivingen van 
‘zeer goed’ werkvermogen in relatie tot de geestelijke eisen van het werk naar ‘goed’ en 
‘matig’. Dit effect is het grootst bij de 65-plussers: ‘zeer goed’ daalt van 27,6% in 2015 naar 
20,0 % in 2021. Dit betekent dat het healthy-worker effect verdwenen is. Naast de 65-
plussers is deze daling het sterkst in de groepen 18-24, 25-34 en 35-44 jaar. (Zie ook de 
figurenanalyse figuur 70-74.) 
 
De daling van ‘zeer goed’ naar ‘goed’ is te zien bij alle respondenten: mannen en vrouwen en 
in alle leeftijdscategorieën. Hoe ouder hoe lager de inschatting van het werkvermogen, zo 
ook bij deze vraag. Vrouwen geven aan dat ze meer hinder ondervinden vanwege de 
geestelijke eisen dan mannen. 
 
Wanneer we kijken naar de ontwikkeling sedert 2015 dan blijkt een forse daling bij zowel 
mannen als vrouwen die aangeven zeer goed in staat te zijn het werk te doen in relatie tot 
de geestelijke eisen. In 2021 is de score voor mannen 4,04 en voor vrouwen 3,88. 

 
Beoordeling werkvermogen op dit moment in relatie tot de geestelijke eisen van het werk 
naar opleidingsniveau 
Er zijn geen grote verschillen tussen hoger, middelbaar en lager opgeleiden. Ook hier scoren 
degenen met geen opleiding het laagste (figuur 12). 
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Figuur 12 Huidig werkvermogen in relatie tot de geestelijke eisen van de functie naar opleidingsniveau  in 2021 
(N= 49.518) 

 
 
 
Beoordeling werkvermogen in relatie tot de geestelijke eisen van het werk naar sector  
De laagste scores zien we in de sectoren gezondheidszorg (3,83), onderwijs (3,93) en 
openbaar bestuur (3,95). Dat zijn ook de sectoren die laag scoren bij andere WAI-dimensies. 
Hoge scores zijn er bij winning en distributie van water (4,29), afval milieu, en Overige 
dienstverlening(4,17). 3 
 
 
Dimensie huidig aantal aandoeningen 
 
Algemeen 
In de WAI wordt gevraagd naar of respondenten een of meerdere aandoeningen hebben en 
als dat het geval is naar het soort en het aantal aandoeningen. Daarbij wordt ook een 
onderscheid gemaakt tussen aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld en naar ‘eigen 
mening’ worden ervaren. Werkenden komen immers niet bij iedere gezondheidsklacht die 
zij ervaren bij een arts. Inzicht in de ervaren aandoeningen kan daarmee een beeld geven 
van de feitelijke omvang van ervaren klachten.  
NB: Deze vraag in de WAI telt alleen mee in de berekening van de score als er sprake is van 
een door een arts vastgestelde aandoening.  
 
Het aantal aandoeningen 
In de onderstaande figuur 13 is het aantal aandoeningen vastgesteld door een arts 
weergegeven. Wat opvalt is na een lichte stijging van het aantal aandoeningen er in 2019 

 
3 In BoW-rapport 2020 WAI: Ruim 27% van de respondenten geeft aan in 2013 zeer goed om 
te kunnen gaan met de psychische belasting. Bij het gezondheidszorg is dat 17,6% en daalt 
tot 15% in 2019.  
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sprake is van een forse daling in zowel 2020 als in 2021. Een daling die vooral te zien is bij 
het aantal respondenten met 1 aandoening. Maar ook gezien het sterk gestegen aantal 
respondenten is de daling zowel relatief als in absolute zin aanzienlijk.  
 
 
 Figuur 13 Aantal aandoeningen vastgesteld door arts (2015-2021) (N= 264.967) 

 
 
Het aantal aandoeningen dat is geconstateerd door een arts kan van belang zijn voor de 
beperkingen die men ervaart om aan de eisen die het werk stelt te kunnen voldoen. Hierbij 
telt ook de inschatting mee van de werkende in welke mate hij beperkingen ervaart om zijn 
werk te kunnen doen. Logischerwijs levert niet iedere aandoening beperkingen op. Ook 
speelt het type werk dat iemand verricht ook een rol. Iemand met rugklachten zal meer 
beperkingen ervaren als hij in zijn werk veel moet tillen, maar dezelfde persoon zal hier 
minder beperkingen in zijn werk ervaren als hij administratieve werkzaamheden verricht.  
 
Leeftijd 
Zoals te verwachten stijgt het aantal aandoeningen met de leeftijd. Uit de onderstaande 
figuur blijkt vooral een stijging van meer dan een klachten, zeker na de 50-jarige leeftijd.  
 
Figuur 14  Aantal aandoeningen naar leeftijd (2015-2021) (N= 261.332) 
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Opleidingsniveau & type werkzaamheden 
Bij opleidingsniveau zien we dat meer aandoeningen bij laagopgeleiden vaker voorkomen 
dan bij de middelbaar en hoogopgeleiden. Dat is ook het geval bij de respondenten die 
aangeven vooral voornamelijk lichamelijk inspannend werk te doen. Deze groep 
respondenten heeft meer klachten.  
 
 
Dimensie Inschatting beperking werkuitoefeningen door aandoeningen 
Naast het voorkomen van aandoeningen wordt in de WAI ook gevraagd naar de ervaren 
beperkingen van deze aandoeningen. Dit is van belang omdat de ervaren beperkingen 
contextueel zijn verbonden met de functie die de respondent verricht. In de ene functie kan 
het hebben van klachten van de arm, hand of schouder meer beperkingen opleveren dan in 
een andere functie waarbij de arm, hand of schouder niet of nauwelijks wordt belast.  
De cijfers bevestigen het al eerder geconstateerde beeld van een lichte daling van het 
werkvermogen.  
 
Figuur 15 Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen (2015-2021) (N= 264.967) en 2021 alleen 
(N= 57.182) 

 
 
Leeftijd 
Ook hier blijkt een verband tussen leeftijd en klachten: ouderdom komt met gebreken. 
Opmerkelijk is ook de laatste categorie: degene die aangeven niet in staat zijn om te werken. 
De hoogste score zien we bij de groep 15-25: 1,7% van de respondenten geven dit antwoord.  
 
Figuur 16 Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen naar leeftijd voor 2021 (N= 57.182) 
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Mannen en vrouwen 
Als we kijken naar leeftijd zien we een omslag naar 55 jaar.  
 
Opleiding 
Hoger opgeleiden geven relatief meer aan  geen aandoeningen of klachten te hebben. De 
laagste score ‘geen aandoeningen’ zien we bij de lager opgeleiden. De lager opgeleiden 
hebben meer klachten en ervaren daar ook meer beperkingen van.  
 
Eisen van het werk 
Bij de eisen van het werk geven degene met voornamelijk geestelijke taken aan geen 
beperkingen te ervaren. Van degene met voornamelijk lichamelijke taken is dat 15% lager: 
60%, zie de onderstaande figuur 17.  
 
Figuur 17 Inschatting beperkingen op uitoefenen werk naar type werkzaamheden voor 2021 (N= 57.192) 
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Dimensie verzuim van de afgelopen 12 maanden 
 
In de WAI wordt gevraagd of men verzuimd heeft in de afgelopen 12 maanden. Het 
percentage respondenten dat aangeeft 0 dagen te verzuimen neemt toe tot ruim 55,5% van 
het aantal respondenten, zie onderstaande figuur 18. Figuur 18 geeft geen inzicht in de 
frequentie van het verzuim, alleen in het aantal dagen dat is verzuimd. In vrijwel alle 
categorieën is sprake van een daling met uitzondering van het langdurig verzuim. De cijfers 
laten een duidelijke stijging zien van het aantal respondenten met langdurig verzuim. Meer 
dan 100 dagen verzuim neemt toe van 1,4% in 2015 naar 5,3% in 2021 en 25-99 dagen van 
3,8% in 2015 naar  5,3% in 2021.   
 

Figuur 18 Aantal verzuimdagen in de afgelopen 12 maanden voor 2015, 2018, 2020 en 2021 (N=156.118) 
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Geslacht, leeftijd en opleiding 
Als we nader naar de verschillende kenmerken kijken valt op dat vrouwen iets meer 
verzuimen dan mannen en dat jongeren vaker kort verzuimen in vergelijking met andere 
leeftijdsgroepen. zie figuur 19. 
 
Figuur 19 Ziekteverzuim naar leeftijd voor 2021 (N= 57.472) 

 
 
 
Hoger opgeleiden hebben een lagere verzuimscore dan lager opgeleiden. Ook langdurig 
verzuim komt vaker voor bij lager opgeleiden. Mogelijk is hier ook een verband met de eisen 
van het werk (figuur 20). (Zie de figurenanalyse.) 
 
Figuur 20 aantal dagen verzuim afgelopen 12 maanden naar type werkzaamheden voor 2021 (N= 57.482) 

 

 
 
Type dienstverband 
Er lijkt ook een verband te zijn tussen het aantal dagen dat wordt verzuimd in relatie met het 
type dienstverband. Respondenten met een vast contract verzuimen eerder dan 
respondenten met een tijdelijk contract of anderszins. Als men dan wel verzuimt dan is dat 
relatief vaker langer.  
 
Figuur 21 aantal verzuimdagen in de afgelopen 12 maanden naar contractsoort 2018-2021 (N=89.163) 
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Sector 
Als we de gegevens voor de kenmerken van het werk en sector nader beschouwen valt op 
dat respondenten met alleen lichamelijke werkzaamheden een iets hoger percentage 
langdurig verzuim laten zien. Verder scoren met name de gezondheidszorg, de 
bouwnijverheid en de afval milieu-sector slechter dan andere sectoren (zie figuur 82 in de 
figurenanalyse.) 
 
Dimensie eigen prognose inschatting werkvermogen over 2 jaar 

 
In de WAI wordt de vraag gesteld of de respondenten zichzelf in staat achten om over 2 jaar 
hun huidige werk te kunnen doen in relatie tot de ervaren gezondheid.  
Het algemene beeld is hier een geleidelijke, lichte afname van de inschatting van het 
werkvermogen over 2 jaar. Het correspondeert met de eerder getrokken constatering van 
een zeer lichte daling van het werkvermogen. De percentages zijn redelijk stabiel, zie figuur 
22. 
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Figuur 22 Bent u over 2 jaar nog in staat uw huidige werk uit te voeren? (2015-2021) (N= 264.766) 
 

 
 
Geslacht & leeftijd 
 
Als we kijken naar de verschillen tussen de respondenten dan valt op dat vrouwen iets 
negatiever antwoorden dan de mannen. Het percentage vrouwen dat de prognose van het 
werkvermogen over 2jaar, uitgaande van de huidige ervaren gezondheid, positief beoordeelt 
neemt af van 91,4% naar 90,3%. 
 
Meer verschillen zien we bij de verschillende leeftijdsgroepen in figuur 23. Zoals te 
verwachten is er vanaf de groep 55-64 jaar een daling te zien in ‘zeer waarschijnlijk’ en een 
stijging in ‘misschien’ en ‘onwaarschijnlijk’. Tussen 2013 en 2019 is de grootste 
verslechtering te zien bij de 65-plussers, daar is een verschuiving te zien van ‘zeer 
waarschijnlijk’ naar ‘misschien’ en ‘onwaarschijnlijk’.     
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Figuur 23 Bent u 2 jaar over 2 jaar nog in staat uw huidige werk te kunnen doen (prognose werkvermogen) naar 
leeftijd voor 2021 (N= 57.472)  
 

 
 
Opleidingsniveau & type werkzaamheden 
De prognose van het eigen werkvermogen over 2 jaar uitgaande van de huidige gezondheid 
van lager opgeleiden is lager dan die van  respondenten met een middelbaar en hoger 
opleidingsniveau (zie figuur 85 in figurenanalyse). Verschillen zijn er vooral bij de 
respondenten die vooral lichamelijk inspannend werk doen en de respondenten die vooral 
geestelijk inspannend werk doen of een combinatie van beiden.  
 
 
Figuur 24 Bent u over 2 jaar nog in staat uw huidige werk te kunnen doen (prognose werkvermogen) naar type 
werkzaamheden voor 2021 (N= 57.482) 

 
 
Dimensie (psychische) vitaliteit 
 
In deze dimensie wordt gevraagd naar 3 aspecten, te weten: werkplezier, of iemand zichzelf 
als actief en fit ziet en tenslotte in welke mate zij vertrouwen hebben in de toekomst. 
Tezamen vormen de antwoorden op deze drie onderdelen gezamenlijk de dimensie 
(psychische) vitaliteit. Anders gezegd: werkplezier is onderdeel van psychische vitaliteit. Ze 
hangt samen met fit en actief zijn. Bij elkaar kunnen zij het vertrouwen in de toekomst 
beïnvloeden. 
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Onderdeel werkplezier 
Het plezier dat respondenten ervaren in hun werkzaamheden is in de afgelopen periode aan 
het dalen. Ook hier is er sprake van een daling na 2016, zoals uit de onderstaande figuur 15 
blijkt. De cijfers corresponderen met de conclusie dat het werkvermogen aan het dalen is, 
41,3% van de respondenten uit 2015 gaven aan altijd plezier in het werk te hebben, in 2021 
was dit nog 32,4% een daling van circa 9%.  
 
 
Figuur 25: Plezier in werkzaamheden in 2015, 2018, 2020 en 2021 (N= 155.957) 
 

 
Leeftijd en geslacht 
 
Als we kijken naar leeftijd dan is de hoogste score bij de 65-plussers. Meer dan 50% heeft 
altijd plezier in het werk. Dat is hoog, maar wel fors gedaald: in 2013 gaven 67% van 65-
plussers aan altijd plezier in het werk te hebben. Lage scores zien we bij de groepen 25-34 en 
35-44 jarigen. Respectievelijk 34% en 33% geven aan altijd plezier in het werk te hebben. 
Ook hier is sprake van een daling met circa 4%. 
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Figuur 26: plezier in werkzaamheden naar leeftijd voor 2021 (N= 57.341) 

 

 
 
Er is vooral bij vrouwen sprake van een daling in het werkplezier. Er is sprake van een daling 
met 4,3% bij vrouwen en 4,1% bij mannen. (Zie de figurenanalyse figuur 86.) 
 
Opleidingsniveau & type werkzaamheden 
Lager opgeleiden geven aan juist meer plezier in het werk te hebben dan hoog en 
middelbaar opgeleiden: 45% van de laagopgeleiden tegenover 34 % van de hoogopgeleiden. 
Bij de hoogopgeleiden is er ook sprake van een daling, bij de laagopgeleiden is dat niet het 
geval (figuur 27.)  
 
 
Figuur 27: plezier in werkzaamheden naar opleidingsniveau voor 2021 (N=49.390) 

 
 
Als we kijken naar de eisen van het werk, blijkt dat de hoogste score te zien is bij de 
respondenten die voornamelijk lichamelijk inspannend werk doen: 44% van de 
respondenten geven aan altijd plezier in het werk te hebben. Voor de respondenten die 
voornamelijk geestelijk inspannend werk doen is dat in 2019 35% (figuur 28.).  
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Figuur 28 plezier in werkzaamheden naar type werkzaamheden voor 2021 (N= 57.351) 

 
 
 
 
Actief en fit  
Het tweede aspect van de dimensie (psychische) vitaliteit is de vraag of de respondent de 
laatste tijd actief en fit is. Wat blijkt is dat een steeds kleiner percentage respondenten 
aangeeft altijd actief en fit te zijn. De cijfers laten een lichte daling zien, en stijging van het 
aantal respondenten dat aangeeft zich soms actief en fit te voelen. Het percentage mensen 
dat nooit, zelden of soms actief en fit zegt te zijn groeit ook in de afgelopen jaren, zie figuur 
29. 
 
 
Figuur 29  Actief en fit in 2015- 2021 (N=155.960) 

 
 
Geslacht & leeftijd 
Een nadere uitsplitsing laat zien dat mannen aangeven zich meer actief en fit te voelen dan 
vrouwen. In de onderstaande figuur 30 is het aantal respondenten onderverdeeld naar 
geslacht dat aangeeft altijd actief en fit te zijn: 
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Figuur 30 Actief en fit naar geslacht (N=55.903) 

 
Opvallend zijn de verschillen in leeftijd. Lage scores zien we vooral bij de groep 25-34 en 35-
44 jarigen. Vanaf 25-34 jaar stijgt de activiteit met de leeftijd. Het zijn dus juist de ouderen 
die aangeven regelmatig en/of altijd actief en fit te zijn. Bij alle groepen is er een lichte 
daling te zien tussen 2013 en 2019. De grootste daling is bij de 18-24 jarigen.  
 
Figuur 31 actief en fit naar leeftijd voor 2021 (N= 57.337) 

 
 
Opleidingsniveau 
Over het algemeen geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau, des te meer de respondenten 
zich actief en fit voelen. Dit is echter een minimaal verschil. Er is vooral een daling te zien bij 
hoger opgeleiden. Het percentage hoger opgeleiden die zich altijd fit en actief voelen is 
gedaald van 35,4% in 2013 naar 29,6% in 2019 en 25,7% in 2021. Ook bij middelbaar 
opgeleiden is er sprake van een vergelijkbare daling, zie ook figuur 95 in de figurenanalyse. 
 
Type werkzaamheden 
De respondenten die een combinatie van lichamelijk en psychisch inspannend werk 
verrichten voelen zich het meest actief en fit. De respondenten die vooral psychisch 
inspannende taken verrichten voelen zich het minst actief en fit. We zien de sterkste daling 
bij de groep die een combinatie van lichamelijke en psychische inspannende taken hebben.  
 
Sector 
Over het algemeen zien we dat respondenten die werkzaam zijn in het onderwijs en de 
industrie zich het minst actief en fit voelen. Tussen 2015 en 2021 zien we vooral een scherpe 
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daling in de respondenten die aangeven altijd actief en fit te zijn. In de gezondheidssector is 
sprake van een daling van 35% in 2015 naar 17% in 2021 %. Gemiddeld is er sprake van een 
daling van 35% altijd actief en fit in 2015 naar 24% in 2021.  
 
Vertrouwen in de toekomst 
 

Het derde aspect in de dimensie (psychische) vitaliteit is de vraag naar het vertrouwen in de 
toekomst. De respondenten geven aan minder vertrouwen in de toekomst te hebben, zoals 
uit de onderstaande figuur blijkt. Vergeleken met 2015 is het vertrouwen gedaald bij de 
groep die altijd vertrouwen heeft: van 44,1% naar 38,5%. Omgekeerd is er een toename van 
degenen met minder vertrouwen.  
 

 
Figuur 32 Vertrouwen in de toekomst in 2015, 2018, 2020 en 2021 (N=155.950) 

 
 
Geslacht & leeftijd 
 
Over het algemeen hebben mannen iets meer vertrouwen in de toekomst dan vrouwen. Er is 
een stijging te zien in het vertrouwen in de toekomst tussen 2013 en 2019, vooral bij de 
mannen (stijging van 7,2% in de categorie ‘altijd’) maar ook bij de vrouwen (stijging van 
5,2%).  
Het vertrouwen neemt toe met de leeftijd. De 65-plussers hebben het meeste vertrouwen in 
de toekomst, zoals we zien in figuur 32. 
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Figuur 32 Vertrouwen in de toekomst naar leeftijd in 2021 (N= 57.377) 

 
 
 
Opleidingsniveau en type werkzaamheden 
 
Hoog opgeleiden lijken meer vertrouwen in de toekomst te hebben, lager opgeleiden het 
minst. (Zie ook figuur 95 in de figurenanalyse.) 
Het vertrouwen in de toekomst is in de verschillende groepen ongeveer gelijk. Wat blijkt is 
dat respondenten met voornamelijk lichamelijke inspannende taken wat minder vertrouwen 
in de toekomst hebben. De percentages in de categorieën zelden en soms zijn bij hen het 
hoogst.  
 
Sector& type dienstverband 
We zien een daling is vertrouwen in de toekomst in de meeste sectoren, vooral in de 
gezondheidszorg is de daling fors: gaven in 2015 nog 45% van de respondenten werkzaam in 
de gezondheidszorg aan altijd vertrouwen in de toekomst te hebben, in 2021 was dit % 
gedaald tot 33%. Omgekeerd stijgt het percentage van degene die soms vertrouwen 
hebben: van 11% van de respondenten in 2015 naar 16% van de respondenten in 2021.  
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7 PERSONAL RADAR  

 
In de WAI wordt niet de oorzaak van (eventueel) verminderd werkvermogen uitgevraagd. 
Dat past bij de werking van de WAI. Zij kan gezien worden als een koortsthermometer. Er 
kan worden gemeten hoe het werkvermogen is en aan de hand van de uitslag kan verder 
onderzoek worden gedaan.  Voor grote groepen respondenten is de WAI daarom een goede 
methodiek om subgroepen met een verminderd werkvermogen te kunnen identificeren. Op 
basis daarvan kan nader onderzoek worden gedaan om gerichte interventies in te zetten 
gericht op versterken en/of behouden van het werkvermogen.  
 
Personal Radar 
De Personal Radar is door prof. Juhani Ilmarinen ontwikkeld en gevalideerd in de Finse 
technologiesector. In de methodiek Personal Radar wordt naast het meten van het 
werkvermogen met de WAI ook gekeken waar mogelijke indicatoren liggen voor verminderd 
werkvermogen. Aan de hand van aanvullende vragen wordt een beeld geschetst van een 
score van 0-10 op de verschillende dimensies van het Huis van Werkvermogen: 
 

● gezondheid 
● competenties 
● houding en motivatie 
● werk 
● balans werk-privé 

 
De Personal Radar is 605 keer uitgezet in Nederland in 2021 in de sectoren overig, 
bouwnijverheid, industrie, ICT en basisonderwijs. Ze is mede daarom niet representatief 
voor alle sectoren in Nederland. Toch nemen we haar op in deze rapportage op om een 
indicatief beeld te schetsen hoe op welke dimensies van het Huis van Werkvermogen wordt 
gescoord.  
 
De scores zijn gemiddeld en afgerond naar boven.  
 
De scores kennen de volgende indeling: 
 

Uitstekend  Score 9 tot 10 

Goed  Score 7 tot 9 

Matig  Score 5 tot 7 

Slecht Score 0 tot 5 

 
We vermelden de meest opvallende scores en de gemiddelde score per dimensie.  
 
Gezondheid 
In deze dimensie worden 3 aanvullende vragen gesteld rond gezondheid. De gemiddelde 
score komt op een 7,4. Op de vraag of de respondent verwacht dat hij zijn werk kan doen tot 
aan zijn pensioen wordt een gemiddelde van 7,1 gescoord, dichtbij de grens van matig. Op 
de vraag naar de algemene gezondheid wordt gemiddeld een 7,2 gescoord, terwijl de 
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beoordeling van de fysieke mogelijkheden tot werk met een gemiddelde 7,7 worden 
gescoord.  
 

Gemiddelde score gezondheid  

2019 6,8 

2020 7,6 

2021 7,4 

 
Competenties 
In deze dimensie worden 4 aanvullende vragen gesteld rond competenties. Meest 
opvallende score is dat medewerkers een 6,8 scoren op de vraag of zij voldoende training 
krijgen om hun werk te ondersteunen en daarmee matig scoort. Op de andere vragen wordt 
hoger gescoord zodat het gemiddelde op 7,3 uitkomt. In voorgaande jaren bleek het 
onderdeel training ook het laagste te scoren. 
 

Gemiddelde score competenties 

2019 6,9 

2020 7,3 

2021 7,3 

 
 
Houding en motivatie 
In deze dimensie worden 5 aanvullende vragen gesteld. Meest opvallende score is de 
gemiddelde score van 7,1 op de vraag of de respondent waardering krijgt op zijn werk, 
waarbij de respondent zijn betrokkenheid bij het werk zelf gemiddeld met een 7,9 scoort.  
 

Gemiddelde score houding en motivatie 

2019 7,0 

2020 7,3 

2021 7,6 

 
 
Werk 
In deze dimensie worden 4 aanvullende vragen gesteld. Meest opvallende score is een 
gemiddelde 6,5 op de vraag of de respondent feedback krijgt van zijn leidinggevende op zijn 
werkprestatie. Dit is in lijn met voorgaande jaren waarop op deze vraag gemiddeld het laagst 
werd gescoord.  
 
De gemiddelde score op deze dimensie is met een 7,0 nog net goed, maar zit dicht bij de 
matig. Dit terwijl deze dimensie een grote invloed heeft op het werkvermogen. Hier lijkt dus 
nog wel winst te behalen.  
 

Gemiddelde score werk 

2019 6,6 

2020 6,8 

2021 7,0 
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De gemiddelde score op deze dimensie is nog net goed, maar bevindt zich ook dicht bij de 
score matig.  
 
Werk-privébalans 
In deze dimensie worden 3 aanvullende vragen gesteld. Opvallend is de gemiddelde score 
van een 6,8 op de vraag of de respondent genoeg tijd en energie heeft voor vrienden en 
hobby’s. Desondanks wordt een gemiddelde score van 7,5 behaald, dus goed. 
 

Gemiddelde score werk-privébalans 

2019 6,9 

2020 7,5 

2021 7,5 

 
Samenvattend kan worden gesteld dat de gemiddelde scores allemaal goed zijn, waarbij de 
dimensie werk het minst goed scoort. De resultaten laten zich niet goed vergelijken met 
voorgaande jaren omdat de sectoren waarin de Personal Radar is uitgezet sterk verschillen. 
Overeenkomstig is wel dat de dimensie werk het laagste scoort in de afgelopen 3 jaar in 
verschillende sectoren. Het gaat hierbij dan om organisatie van het werk, ondersteuning van 
de leidinggevende in moeilijke en ingewikkelde situatie, feedback over de werkprestatie en 
ondersteuning van collega’s in moeilijke en ingewikkelde situaties.  
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8 DE WERKSCAN 

 
De Werkscan is ontwikkeld door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) in opdracht van 
de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVVA). In de Werkscan wordt naast 
het meten van het werkvermogen met de WAI ook gekeken naar 8 aandachtsgebieden die 
van invloed zijn op het werkvermogen.  Deze signaalgebieden gelden als determinanten voor 
het werkvermogen. 
 
De determinanten van werkvermogen in de Werkscan zijn: 

● gezondheid 
● leefstijl 
● werk 
● werk-privébalans 
● scholing /opleiding 
● loopbaanontwikkeling 
● loopbaanmobiliteit 
● zelfredzaamheid 

 
Aan de hand van aanvullende vragen worden signalen verzameld die tezamen binnen een 
aandachtsgebied. De signalen geven aan of er geen actie nodig is, of er preventieve actie 
moet worden ondernomen of directe actie.  
 
De antwoorden van de respondent gaan over zijn perceptie ten aanzien van de 
signaalgebieden. Er kan dus discrepantie bestaan tussen wat er feitelijk noodzakelijk is om 
actie op te ondernemen en wat de respondent zelf wenselijk acht. Het is dus goed mogelijk 
dat een respondent met overgewicht zelf geen aanleiding ziet voor het aanpassen van zijn 
leefstijl. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de methodiek: de werkscan wil aansluiten bij 
de belevingswereld van de respondent. In de vervolggesprekken van de Werkscan staat 
immers centraal wat iemand zelf wil veranderen en welke motivatie hij daarvoor heeft. Door 
middel van de gesprekstechniek van motivational interviewing kan worden gezocht naar 
ambiguïteit in de motivatie en gaan de respondent en werkscandeskundige samen na waar 
stappen kunnen worden gezet om gedragsverandering te initiëren. 
 
De Werkscan is 436 keer uitgezet in Nederland in 2021 in verschillende sectoren, maar 
voornamelijk in sectoren industrie, overheid en bouwnijverheid. Ze is mede daarom niet 
representatief voor alle sectoren in Nederland. Toch nemen we haar op in deze rapportage 
op om een indicatief beeld te schetsen hoe op de bovenstaande determinanten wordt 
gescoord.  
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Signaalgebied Draagt positief bij 
aan het 
werkvermogen 

Draagt niet positief 
bij aan het 
werkvermogen 

Werkt negatief op 
het werkvermogen 

Gezondheid 60,74% 14,39% 24,87% 

Leefstijl 52,91% 0% 47,09% 

Werk 65,40% 12,48% 22,12% 

Werk-privébalans 69,74% 18,09% 12,17% 

Scholing/opleiding 53,55% 19,47% 26,98% 

Loopbaanontwikkelin
g 

72,80% 14,29% 12,91% 

Loopbaanmobiliteit 45,08% 27,19% 27,73% 

Zelfredzaamheid 59,05% 24,02% 16,93% 

 
 
 Opvallende scores 

● Leefstijl: de vraag die aan de respondent wordt voorgelegd is of het naar zijn oordeel 
voor zijn gezondheid beter zou zijn als hij zijn leefstijl zou aanpassen. Omdat er maar 
1 vraag is naar leefstijl die alleen met `ja’ of `nee’ kan worden beantwoord is er 
alleen een onderverdeling naar `draagt positief bij aan werkvermogen’ en `werkt 
negatief op het werkvermogen’. 47% is van mening dat het aanpassen van zijn 
leefstijl beter voor zijn gezondheid zou zijn.  

● In vergelijking met het signaalgebied gezondheid oordeelt 60,74% dat zijn 
gezondheid positief bijdraagt aan het werkvermogen. Dit suggereert dat de ervaren 
gezondheid wel positief wordt ervaren maar er ook nog winst valt te halen in het 
verbeteren van de leefstijl. 

● 1 op de 5 respondenten ervaart dat het werk negatief op het werkvermogen werkt. 1 
op 10 vindt dat het niet positief bijdraagt aan het werkvermogen. Het gaat hierbij 
onder meer over de sfeer op het werk, de inhoud van het werk, de 
werkomstandigheden, ondersteuning en waardering van leidinggevende en de 
algemene tevredenheid met het werk dat men doet.  

● 1 op 5 respondenten vindt dat zijn werk-privébalans niet positief of zelfs negatief 
werkt op het werkvermogen. Het gaat hierbij over de frequentie waarin knelpunten 
worden ervaren in de balans tussen werk en privé, het bestaan van deze knelpunten 
in het hier en nu en de verwachte knelpunten in deze balans.  

● Iets minder dan de helft van de respondenten ervaart dat scholing en opleiding niet 
positief bijdragen of zelfs negatief werken op het werkvermogen. Het gaat hierbij 
onder meer over of er cursussen of trainingen zijn gevolgd, het nut van het volgen 
hiervan voor het werk en mogelijkheden om deze ook te kunnen volgen in het bedrijf 
of organisatie waar de respondent werkt. 

● Het overgrote deel van de respondenten (72,08%) is tevreden over zijn 
loopbaanontwikkeling. Het gaat hierbij onder meer om of iemand vindt dat de 
huidige functie goed bij hem past en of de respondent een gesprek met de 
werkgever heeft gehad over zij functioneren en loopbaanontwikkeling. 

● Over de mobiliteit van die loopbaan is men minder tevreden, slechts 45% vindt dat 
zijn loopbaanmobiliteit bijdraagt aan zijn werkvermogen. Bijna een derde is van 
mening dat dit niet bijdraagt en ook weer bijna een derde vindt dat het negatief 
werkt op zijn werkvermogen. Het gaat hierbij om wisselen van functie in de 
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afgelopen 5 jaar, het doorgroeien naar een andere functie of nadenken over om van 
baan te veranderen.  

● De meeste respondenten vinden dat zij voldoende zelfredzaam zijn op het gebied 
van hun loopbaan. Het gaat hierbij over de perceptie van de respondent over onder 
meer het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan de loopbaan, of de 
respondent vindt dat hij zelf grotendeels verantwoordelijk is voor zijn loopbaan en of 
hij het nuttig vindt dat hij activiteiten zou ondernemen die bijdragen aan zijn 
loopbaan. Bijna 40% is van mening dat zijn zelfredzaamheid niet positief bijdraagt of 
zelfs negatief werkt op zijn loopbaan. 

 
 
 


