
Waarom Werkgevers  
beWezen effectieve 
maatregelen Wel of niet nemen

Werkgevers, werknemers, maar 
ook de maatschappij als geheel 
hebben baat bij een gezonde en 
productieve beroepsbevolking.  
We weten al veel over het gezond 
houden van onze beroeps
bevolking maar veel maatregelen, 
ook al zijn ze bewezen effectief, 
worden niet toegepast. 

In het licht van de vergrijzing is ‘langer 
productief doorwerken’ van groot belang. 
Toch hebben werkgevers moeite met het 
treffen van (goede) maatregelen, ook al 
zijn ze bewezen effectief. Reden om in het 
kader van het ZonMW programma 
‘participatie en gezondheid’ stil te staan 
bij de vragen (1) waarom werkgevers wel, 
en vooral geen maat regelen nemen om 
werk gerelateerde risico’s aan te pakken, 
gezondheid van werknemers te verbete
ren, verzuim te verminderen en productivi
teit en betrokkenheid te vergroten en (2) 
welke rol ‘bewezen effectiviteit’ van 
maatregelen bij deze overwegingen en 
motieven speelt, alsook (3) op welke 
manieren werkgevers kunnen worden 
gestimuleerd om (bewezen effectieve) 
maatregelen te nemen.

Deze vragen zijn beantwoord in een 
kwalitatief onderzoek onder werkgevers
vertegenwoordigers van 40 vestigingen uit 

diverse sectoren. Hiervan waren er 20 in 
het recente verleden heel actief in het 
aanpakken van risico’s op het gebied van 
arbeid en gezondheid. Daarnaast waren er 
20 andere, in een vergelijkbare sector en 
van vergelijkbare bedrijfs of vestigings
grootte, die in het recente verleden niet of 
nagenoeg niet actief hiermee bezig waren. 
In twee derde van alle vestigingen zijn ook 
werknemers (vertegen woordigers) 
geïnterviewd.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt 
tussen algemene maatregelen en 
specifiek op bepaalde risico’s gerichte 
maatregelen. Algemene maatregelen zijn 
bijvoorbeeld de Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E), het voeren van een 
verzuim of leefstijlbeleid. Specifieke 
maatregelen zijn onderscheiden naar 
veiligheidsmaat regelen, ergonomische 
maatregelen en psychosociale maat
regelen. Het onderscheid tussen 
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“ Ik wIl graag geld verdIenen, maar Ik wIl  
later geen mensen tegenkomen dIe zeggen:  
hoe jIj met mIj bent omgegaan,  
daar lusten de honden geen brood van”
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algemene en specifieke maatregelen is 
van belang omdat de meeste van de 
bevraagde algemene maatregelen 
wettelijk verplicht zijn.

Waarom Werkgevers WeL 
maatregeLen treffen: 
Wettelijke verplichting:
–  vooral de algemene maatregelen zijn 

wettelijk verplicht, dus bedrijven 
moeten/willen hieraan voldoen.

–  Bij specifieke maatregelen speelt de 
wettelijke verplichting een stuk minder, 
maar worden zaken als certificering  
(vb. vcA, ISo) alsook de cAo, vereisten 
vanuit de verzekering of de richtlijnen 
vanuit de moederorganisatie als een 
verplichting ervaren. 

Intrinsieke motieven zoals:
–  goed werkgeverschap, 
–  goed voor werknemers willen zijn,
–  Zich bewust zijn dat deze risico’s spelen.
financiële motieven zoals :
–  Lagere personele kosten,
–  Een hogere productiviteit of
–  Imagoverbetering.
voorwaarden zijn vaak wel dat vanuit  
het bedrijf of de moederorganisatie
–  middelen (tijd, geld, deskundigheid) 

beschikbaar kunnen worden gemaakt, of
–  kennis en informatie toegankelijk kan 

worden gemaakt, waarbij ook goede, 
relevante of specifieke voorbeelden 
alsook steun kan worden gemobiliseerd. 

Waarom Werkgevers geen 
maatregeLen treffen:
Wettelijke verplichting:
–  gebrek aan controle of handhaving. 

Het gaat hierbij meestal over het 
gegeven dat het bedrijf ervan baalt dat 
zij hun verplichtingen wel nakomen 
maar dat hun concurrenten ‘goedkoper’ 
kunnen aanbieden door deze wettelijke 
verplichtingen te omzeilen. Een aantal 
bedrijven pleit voor meer controle en 
handhaving (een ‘level playing field’)

Afwezigheid van intrinsieke motivatie:
–  cultuur van de organisatie, 
–  gevoeligheid of ‘het lastig zijn’ van het 

onderwerp
financiële motieven:
–  De baten van de maatregelen komen 

niet bij de werkgever zelf terecht.
–  De maatregel is niet kosteneffectief. 

Daartegenover staat dat maatregelen 
die bedrijven nemen vaak nauwelijks 
worden geëvalueerd. Werknemers
tevredenheid wordt vaak al als 
voldoende ‘effectief’ gezien. 

–  gebrek aan middelen (tijd, geld, deskun 
 dig heid, incl. technische expertise).

–  Er is gebrek aan informatie (kennis en 
kunde), o.a. over kosteneffectiviteit. 

Hoe Het nemen van maatregeLen 
te stimuLeren:
1.  Het verminderen van de financiële last 

om de drempel van het nemen van 
maatregelen flink te verlagen. Deze 
prikkel is sterker voor specifieke dan 
voor algemene maatregelen. Sugges
ties die in dat verband worden gedaan 
zijn het subsidiëren van het nemen van 
maatregelen, bijvoorbeeld door het 
bieden van een belasting voordeel. 

2.  Het uitwisselen van ideeën met 
anderen/vergelijkbare bedrijven of, 

3.  ondersteuning vanuit de sectororgani
satie of een ander netwerk (vb. 
regionaal zoals een ‘burenbelsysteem‘) 
is een andere veel genoemde prikkel 
om bedrijven te stimuleren actief 
maatregelen te treffen. Het zou hier 
moeten gaan om het bundelen van 
kennis en financiële middelen op 
sector of ander ‘verbindend’ niveau.

4.  Een andere manier om meer draagvlak 
te creëren, zowel financieel als om 
expertiseopbouw te verantwoorden, is 
het onderdeel worden van een grotere 
organisatie. Het kan worden gezien als 
een specifieke vorm van uitbreiding van 
het netwerk.

5.  Een andere prikkel is meer controle 
zodat een eerlijker concurrentie 
ontstaat.

6.  Hoewel een certificering als vcA niet 
wettelijk verplicht is, wordt dit door 
bedrijven wel als zodanig ervaren. 
certificering biedt daarnaast een 
belangrijk concurrentievoordeel. Het 
idee van certificering zou op dit punt 
door sectororganisaties, zorgverzeke
raars of de overheid verder kunnen 
worden doorontwikkeld waardoor het 
invoeren van maatregelen verder wordt 
gestimuleerd.

Dit zijn de eerste resultaten in het kader 
van het ZonMw programma ‘participatie 
en gezondheid’. De komende jaren zal dit 
programma nog veel meer waardevolle, 
toepasbare kennis genereren zodat 
mensen zo lang mogelijk gezond, gemoti
veerd en productief kunnen blijven werken.
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