
Lees meer over het proces van de WAI 

Toelichting op de processtappen 

Doordat toepassing van de WAI in vele verschillende settings kan plaatsvinden en 

door verschillende personen en instanties kan worden uitgevoerd, vormt 

onderstaande opsomming slechts een algemene leidraad.  

 

1. Voorbereiding 

− Doelstellingen: formuleer duidelijke doelstellingen (SMART) die men wil 

bereiken met het gebruik van de WAI en de termijn waarop deze doelstellingen 

dienen te worden gerealiseerd. Laat toepassing van de WAI zoveel als mogelijk 

aansluiten bij bestaande beleidskaders en –activiteiten in het kader van de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

− Draagvlak: creëer draagvlak voor de activiteiten binnen het management op 

basis van feiten en verwachtingen over de inzetbaarheid van medewerkers op 

de korte- en langere termijn. 

− Middelen: reserveer zowel financiële als personele middelen voor het uitvoeren 

van het project, waarbij ook rekening wordt gehouden met het uitvoeren van 

interventies na afname van de WAI. 

− Project: hanteer een projectmatige aanpak en stel hiervoor een multidisciplinair 

projectteam in bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van management, 

personeelszaken, arbo, werknemersvertegenwoordiging etc. Schroom niet om 

externe deskundigheid in te huren indien dit ontbreekt binnen de organisatie. 

− Interventies: ontwikkel een gestandaardiseerde procedure ten aanzien van 

vervolgactiviteiten en interventies na afname van de WAI op basis van de 

uitkomsten ervan en organiseer hiervoor de faciliteiten. 

− Informatievoorziening: informeer tijdig de medewerkers over doel en inhoud van 

de projectactiviteiten en het medezeggenschapsorgaan binnen het 

bedrijf/organisatie. 

− Vertrouwelijkheid: maak een privacyreglement/gedragscode waarmee de 

vertrouwelijkheid van individuele WAI-gegevens wordt gewaarborgd. 

   

2. Uitzetten 

− Populatie: definieer de populatie waaronder u de WAI wilt uitzetten. Indien het 

slechts om een deelpopulatie gaat binnen een bedrijf/organisatie, maak dan 

duidelijk aan de (overige) personen binnen het bedrijf/organisatie waarom voor 

een selectie wordt gekozen. 

− Aanmelden: vraag bij Blik op Werk een gebruikersovereenkomst aan via de 

website www.blikopwerk.nl zodat u formeel toestemming heeft om de WAI te 

gebruiken. 

− Uitvoering: bepaal of u de vragenlijsten zelf gaat uitzetten, analyseren en 

hierover ook rapporteert, of dat u dit uitbesteedt aan een gespecialiseerde 

bureau of organisatie. De privacy van persoonsgegevens speelt hierin een 

belangrijke rol. 

− Vragenlijsten: stel vast welke vragenlijst u wilt hanteren (korte- of lange versie) 

en welke aanvullende vragen u eventueel wilt toevoegen die voor uw situatie 

relevant kunnen zijn. Eventueel kan de WAI worden geïntegreerd in een reeds 

bestaande medewerkerenquête. Vergeet niet de module met persoons- en 

werkkenmerken. Stel vervolgens de vragenlijst op in een aantrekkelijk lay-out. 

Maak bij de vragenlijst een aanbiedingsbrief/tekst voor de medewerkers met 

uitleg over doel vragenlijstonderzoek, wat er met de resultaten wordt gedaan en 



bij wie men terecht kan met vragen. Geef duidelijk aan hoe de vertrouwelijkheid 

van de gegevens is gewaarborgd.    

− Logistiek: denk na over de logistiek die wordt gevolgd, waarbij vertrouwelijkheid 

en een zo hoog mogelijke respons leidend zijn. Gekozen kan worden voor een 

papieren versie (uitgedeeld op het werk of verstuurd naar het huisadres), of het 

invullen van een digitale versie (via intra- of internet) middels een persoonlijke 

inlogkode die medewerkers in een persoonlijke brief wordt meegedeeld. Een 

digitale versie heeft als voordeel dat de data direct beschikbaar zijn voor 

analyses. Papieren vragenlijsten moeten eerst nog in een database worden 

ingevoerd (handmatig of via optische scan). 

− Respons: zorg voor responsverhogende maatregelen zoals een duidelijke en 

uitnodigende opmaak van de vragenlijst, een verhelderende begeleidende brief, 

garanties over vertrouwelijkheid, antwoordnummer waar vragenlijst naar kan 

worden toegestuurd, garanties over vervolgactiviteiten, herinneringsbrief of e-

mail twee weken na eerste uitnodiging etc.    

 

3. Analyse 

− Data-invoer: indien papieren vragenlijsten zijn gebruikt dienen de gegevens te 

worden ingevoerd in een data-verwerkingsprogramma (Excel, SPSS of SAS). 

− Datacontrole: de kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten dient te worden 

gecontroleerd. Niet compleet ingevulde vragenlijsten dienen te worden 

verwijderd of de antwoorden op ontbrekende vragen dienen alsnog te worden 

achterhaald indien mogelijk. 

− WAI-score: bereken eerst op individueel niveau de WAI-score van iedere 

medewerker. Dit gaat het meest efficiënt en nauwkeurig met behulp van een 

data-analyseprogramma. Vervolgens kan voor ieder individu de kwalificatie van 

het werkvermogen worden bepaald. 

− Groepsniveau: afhankelijk van de omvang van het aantal respondenten kunnen 

tevens op groeps- en subgroepniveau analyses worden verricht van gemiddelde 

WAI-scores en de verdeling over de verschillende kwalificatieniveaus. 

− Data-archivering: na afronding van de analyses dienen de data en de daarop 

uitgevoerde berekeningen te worden gearchiveerd. 

− WAI-databank: conform de verplichtingen aan het gebruik van de WAI dient een 

geanonimiseerd bestand van de WAI-gegevens en de gegevens van de module 

Persoons- en werkkenmerken te worden opgeleverd ten behoeve van de 

nationale WAI-databank. Richtlijnen hiervoor vindt u op www.blikopwerk.nl. 

 

4. Terugkoppeling 

− Individuele medewerkers: na de analysefase dienen individuele medewerkers als 

eerste te worden geïnformeerd over hun WAI-score en bijbehorende kwalificatie. 

Indien een matige of slechte score is behaald dient een gestandaardiseerde 

procedure te worden voorgelegd met als doel om de oorzaken van het lage 

werkvermogen te achterhalen (diagnostiek) en om verbetering van het 

werkvermogen te bereiken (interventies). 

− Toestemming: individuele gegevens kunnen slechts worden doorgespeeld aan 

derden (bijvoorbeeld leidinggevende) indien de medewerker hier toestemming 

voor heeft gegeven. 

− Groepsinformatie: groepsgegevens kunnen in een groepsrapportage worden 

opgenomen, waarbij gegevens niet te herleiden zijn tot individuele gegevens. 



Gebruik van verhelderende figuren en grafieken wordt hierbij aanbevolen. Deze 

groepsinformatie kan worden teruggekoppeld aan diverse stakeholders binnen 

het bedrijf/organisatie voor beleidsontwikkeling, zoals management, 

personeelszaken, arbodienst, medenzeggenschapsorgaan etc. 

 

5. Vervolgactiviteiten 

− Maatwerk: op individueel niveau dienen de vervolgactiviteiten er op te zijn 

gericht om de oorzaken van het lage werkvermogen in kaart te brengen 

(diagnostiek) en maatregelen te treffen om het werkvermogen te herstellen 

(interventies). Hiervoor kan het model in figuur 1.2 voor verbetering van het 

werkvermogen als uitgangspunt worden gehanteerd. Gezondheid, 

werkomstandigheden, professionele competenties en organisatie/leiderschap 

vormen de voornaamste aangrijpingspunten voor interventies. 

− Beleidsmaatregelen: naast het individuele niveau, kunnen de resultaten op 

groepsniveau ook aanleiding vormen om beleidsmaatregelen op groepsniveau te 

treffen die tot doel hebben om het werkvermogen van individuen binnen de 

groep te verbeteren. Hiervoor kan hetzelfde model uit figuur 1.2 als uitgangspunt 

worden gehanteerd.  

− Dienstverleners: bovenstaande interventies vragen om specialistische kennis. 

Veelal is het raadzaam om hiervoor professionele dienstverleners in te 

schakelen. Een overzicht van dienstverleners is te vinden op de website van Blik 

op Werk 

 

6. Evaluatie 

− Effectevaluatie: om de effectiviteit van de inzet van de WAI in kaart te brengen, 

dient op gezette momenten te worden nagegaan in hoeverre de vooraf gestelde 

meetbare doelstellingen ook worden bereikt. Hiervoor dient een 

effectevaluatieonderzoek te worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door 

jaarlijks de WAI te laten afnemen onder medewerkers. 

− Procesevaluatie: naast de effectevaluatie is het tevens wenselijk om een 

procesevaluatie uit te voeren die zicht geeft op de kwaliteit van de uitvoering 

van het project en de eventuele knelpunten die zich hierbij voordoen. Hiervoor 

lenen zich interviews met belangrijke stakeholders binnen het project.  

− Bijstelling: op basis van de evaluatiegegevens kan het wenselijk zijn een 

bijstelling te maken in de doelstellingen en/of projectuitvoering. 

− Managementrapportage: over de evaluatie dient een rapportage te worden 

opgesteld voor het management en het medezeggenschapsorgaan.        

 


