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Welke factoren bepalen het werkvermogen? 

Uit wetenschappelijk onderzoek van het FIOH (Finnish Institute of Occupational Health) is gebleken dat het werkvermogen de resultante is van 

enerzijds de interactie tussen de capaciteiten en kenmerken van de persoon en anderzijds de kenmerken van het werk. De individuele 

capaciteiten en kenmerken omsluiten zowel de lichamelijke, psychische als sociale capaciteiten van een persoon. Maar ook kwalificaties, 

competenties, motivatie en normen en waarden. De dimensie 'werk' omvat de lichamelijke en psychische eisen van het werk, de 

werkomstandigheden en de sociale werkomgeving. 

De uitdaging is om balans te vinden tussen de kenmerken en capaciteiten van een persoon enerzijds en kenmerken van het werk anderzijds. 

Een goede balans resulteert in een goed werkvermogen. Dat zorgt ervoor, dat werknemers langer gezond en met plezier kunnen werken. 

Daarnaast vergroot het de kans om in goede gezondheid van het pensioen te genieten. 

De Work Ability Index (WAI)  

De Work Ability Index, de index om het werkvermogen te meten, is in de jaren tachtig ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational 

Health (FIOH) in Helsinki. In Finland had men eerder dan in andere landen te maken met een vergrijzende beroepsbevolking en is er tijdig 

nagedacht over te nemen maatregelen. Grootschalig onderzoek moest bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten rond werk en 

pensionering en het vaststellen van criteria voor de onderbouwing van de pensioenleeftijd.  

De oplossing werd vooral gevonden in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de gehele beroepsbevolking. Voor het vaststellen van 

het individuele werkvermogen was nog geen goede methode. De Finse Prof. dr. Juhani Ilmarinen ontwikkelde hiervoor een instrument 

gebaseerd op de eigen inschatting van het werkvermogen door medewerkers: de Work Ability Index. 

De Work Ability Index (WAI) is de vragenlijst die het werkvermogen meet. Met de WAI-vragenlijst maakt de werknemer op vrijwillige basis een 

inschatting van zijn/haar werkvermogen. De vragenlijst gaat onder andere over het werk dat iemand doet, kennis en vaardigheden, over normen 

en waarden en gezondheid. Al deze elementen bepalen het werkvermogen. Uit de antwoorden op de vragen rolt een score; hoe hoger de score, 

hoe beter het werkvermogen. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van iemand in de eigen functie, nu en in de 

toekomst. 
 

Als metafoor van het begrip werkvermogen heeft Prof. Ilmarinen, samen met zijn collega's het 'Huis van Werkvermogen' geïntroduceerd (zie 

afbeelding 1, pagina 4). Het huis heeft  verschillende verdiepingen, die het dak (ontwikkelen en behoud van werkvermogen) dragen. 
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Werkvermogen geeft aan hoe goed iemand zijn/haar werk kan doen, zowel geestelijk als lichamelijk, nu en in de toekomst. Er is sprake van een 

goed werkvermogen als er een goede balans is tussen persoonlijke factoren (de onderste drie verdiepingen) in relatie tot de eisen van het werk 

(vierde verdieping).  

 

 

Het Huis van Werkvermogen  

 
Afbeelding 1 
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De verdiepingen van het Huis van Werkvermogen 

Begane grond: Gezondheid 

De lichamelijke en psychische gezondheid van de werknemer is de basis voor een goed werkvermogen: het fundament waarop het huis is 

gebouwd. Het fundament kan versterkt worden door een gezonde manier van leven en gezond werk te stimuleren. Hoe sterker het fundament, 

des te beter en langer kan het de belasting en het gewicht dragen van de andere verdiepingen.  

 

Eerste verdieping: Competentie 

De eerste verdieping competenties is opgebouwd uit algemene en vakmatige kennis, vaardigheden en houding. Deze verdieping wordt naast 

beroepsspecifieke competenties versterkt door nascholing, bijscholing en werkend leren. Om aan de aanhoudende veranderingen van 

arbeidsorganisaties en de nieuwe uitdagingen in het werk het hoofd te kunnen bieden is ‘levenslang leren’ van groot belang. Een goede baan 

biedt regelmatig kansen voor leren, zorgt voor leerervaringen en versterkt het vertrouwen van de werknemer in het verwerven van kennis over 

bij voorbeeld nieuwe methoden en technieken en informatietechnologie. 

 

Tweede verdieping: Normen en waarden 

De tweede verdieping staat voor sociale en morele normen en waarden van medewerkers. Het gaat om de diepere drijfveren zoals waardigheid, 

respect, waardering en rechtvaardigheid maar ook om binding met de waarden en principes van de organisatie. Hoe deze verdieping is 

“geladen” hang af van: 1) eigen ervaringen van medewerkers en 2) of de door het bedrijf vertegenwoordigde waarden en principes  worden 

nageleefd in de praktijk. Krijgt de werknemer waardering voor zijn werk, vertrouwt hij de werkgever , wordt hij rechtvaardig behandeld en wordt 

hij door zijn werkgever en collega’s  gesteund? Hoe de medewerker zijn relatie met werk ervaart, beïnvloedt zijn betrokkenheid met het werk en 

motivatie om te werken. De tweede verdieping is bewust direct onder de verdieping ’werk’ gepositioneerd, omdat al het positieve of negatieve 

dat medewerkers in hun werk ervaren vroeg of laat invloed zal hebben op de tweede verdieping. 

 

Derde verdieping: Werk 

De derde verdieping van het huis, werk omvat o.a.:  

- werkomstandigheden 

- taakverdeling 

- werkdruk 

- organisatie 

- management en leiderschap 
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De werklast, de taakverdeling en de manier waarop de leidinggevende het werkproces aanstuurt, hebben invloed op het werkvermogen van 

werknemers. De rol van leidinggevenden op de 3e verdieping wordt verder benadrukt door hun verantwoording en bevoegdheid om, indien nodig, 

veranderingen door te voeren om werkprocessen en werkomstandigheden te verbeteren. Het leiden van processen en werknemers is een 

veeleisende taak en leidinggevenden hebben daarin ondersteuning nodig van het management.  

 

Samen verantwoordelijk 

Uitgangspunt bij het Huis van Werkvermogen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De werknemer neemt 

eigen verantwoordelijkheid (met mogelijke ondersteuning van de werkgever) op de onderste drie verdiepingen. De werkgever neemt 

verantwoordelijkheid op de vierde verdieping. Samen werken aan werkvermogen geeft het beste resultaat. 

 

Factoren buiten de werkomgeving 

Zoals uit figuur 1 blijkt hebben ook factoren buiten de werkomgeving een directe of indirecte invloed op werkvermogen. 

De tweede verdieping is uitgerust met een balkon. Het balkon biedt een uitzicht over de omgeving die nog twee factoren omvat die invloed 

hebben op het werkvermogen: familie en sociaal netwerk. Familie kan bijvoorbeeld invloed hebben op de gezondheid van de werknemer (de 

leefwijze van de familie) en op normen, waarden en capaciteiten van de werknemer (door de familie vertegenwoordigde waarden en attitudes). 

Een sociaal netwerk kan bestaan uit relaties, verwanten, kennissen en vrienden. Dit speelt een belangrijke rol in het leven van de werknemer. 

Ook hobbies hebben op deze verdieping invloed omdat daarbij ook vaak andere mensen betrokken zijn. Wat binnen de familie en het sociaal 

netwerk gebeurt en verandert, kan de balans van de werknemer in zijn werk versterken of verzwakken. 

 

Het huis en de samenleving 

Het Huis van Werkvermogen staat midden in de samenleving en heeft niet alleen te maken met fenomenen zoals globalisering, technologische 

ontwikkeling, economische recessie, maar ook met flexibiliteit, veranderingen in eisen aan kennis en vaardigheden en onzekerheid over 

loopbanen. De veranderende samenleving eist voortdurend aanpassingen op de verdieping ‘werk’. Dit kan voor de werknemer belastend zijn. 

Maar ook de capaciteiten van mensen veranderen: gezondheid, vaardigheden, waarden en houdingen veranderen in de loop van de tijd. Doordat 

er voortdurend veranderingen op de verschillende verdiepingen plaatsvinden, is het niet eenvoudig om een duurzame balans te vinden: werk 

verandert door invloeden van buitenaf en de mens verandert door persoonlijke processen. De veranderprocessen van werk en ouder worden 

volgen zelden dezelfde routes. Het Huis van Werkvermogen benadrukt dat alleen door samenwerking tussen direct leidinggevenden en 

werknemers het mogelijk is om mens en werk beter op elkaar af te stemmen. Leidinggevenden kunnen werk organiseren, op maat en passend  
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maken – werknemers op hun beurt kunnen zich inzetten om hun capaciteiten te versterken. Werken aan werkvermogen is succesvol als beiden 

daartoe bereid zijn. 

 

Werkplezier en het Huis van Werkvermogen 

Indien de ervaringen van een persoon over zijn werk positief en bemoedigend zijn, wordt de tweede verdieping positief geladen. Dat geeft kracht 

en energie en verhoogt de motivatie en betrokkenheid. Het is leuk om naar het werk te gaan en daar samen met leidinggevenden en collega’s 

aan te werken. Dat zijn de normen en waarden die men met elkaar deelt. 

Met andere woorden, werkplezier ontstaat op de tweede verdieping van het huis, indien die positief is geladen. Werkplezier bevindt zich daar 

dus niet vanzelf; het ontstaat alleen door eigen ervaringen van een persoon met betrekking tot zijn eigen werk. De tweede verdieping is als een 

weerspiegeling van de derde omdat het subjectieve beelden en ervaringen zijn van de persoon ten aanzien van alles wat met  werk te maken 

heeft. Daarnaast is de tweede verdieping van belang omdat de werknemer daar zelf belangrijke beslissingen neemt – wil ik hier tot mijn 

pensioengerechtigde leeftijd blijven, wil ik een overstap naar een andere functie of sector maken, wil ik een levenlang leren, ga ik stoppen met 

werken? Het besluit wordt beïnvloed door het geheel van elementen van het Huis van Werkvermogen.  

 

Ontstaan van de Personal Radar en Company Radar  
Fins project Good work – Longer career 
 

De Personal  Radar en Company  Radar zijn instrumenten, die ontwikkeld zijn voor het Finse project Good work – Longer career (2010-2013). 

Doelstelling van het project is dat  werknemers minstens tot hun pensioenleeftijd vitaal en met plezier kunnen blijven werken. 

Deze doelen wilde men bereiken door samen arbeidsprocessen te ontwikkelen, welzijn van werknemers te bevorderen en hun 

arbeidsgeschiktheid in stand te houden. De maatregelen moesten betrekking hebben op zowel jongere werknemers, werknemers van 

middelbare leeftijd en op oudere werknemers.  

 

Sociale partners kwamen overeen dat het project ingericht moest worden op basis van een wetenschappelijk getest model, het zogeheten Huis 

van Werkvermogen (afbeelding 1. ¹ (Ilmarinen en anderen, 2003; Ilmarinen en anderen, 2006; Lundell en anderen, 2011) ). Zeker als het Huis 

van Werkvermogen geplaatst is in een (sociale) omgeving, brengt het alle factoren samen, die volgens wetenschappelijk onderzoek van cruciaal 

belang en van invloed zijn op werkvermogen en werkplezier. De Radar instrumenten zijn bedoeld om werkvermogen en werkplezier vast te 

stellen en de belangrijkste actiepunten te prioriteren. De Personal Radar geeft personen en ondernemingen een holistisch beeld over factoren 

om het werkvermogen en werkplezier te behouden of te verbeteren. De Company  Radar is een tool voor het maken van een praktisch plan van 

aanpak waarin op basis van dialoog acties, verantwoordelijkheden en termijnen worden benoemd. 
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Versterk het Huis van Werkvermogen met de Personal en Company Radar 

Op basis van het Huis van Werkvermogen zijn twee nieuwe instrumenten ontwikkeld: de Personal Radar en Company Radar 

1. Personal Radar: zicht op persoonlijke werkvermogen en werkplezier. 

2. Company Radar: invulling van goed werkgeverschap door een concreet plan van aanpak. 

 

Wat is de Personal Radar?  

De Nederlandse versie van de Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen en welzijn op het werk (werkplezier) meet. 

Werkvermogen wordt gemeten met behulp van de wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst Work Ability Index. De Personal Radar bestaat 

daarnaast uit vragen die betrekking hebben op de vier verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de werk/privé balans. Door het 

toevoegen van deze vragen aan de Work Ability Index kan op basis van de resultaten het werkvermogen worden vastgesteld en daarnaast een 

score per verdieping van het Huis van Werkvermogen. De score per verdieping en de score prive/werk is een indicatie voor werkplezier en kan 

ondersteunen in de dialoog over werkvermogen. 

De werknemer krijgt de uitslag zelf en kan deze meenemen als input voor functioneringsgesprekken of gesprekken met de arboarts. De 

werkgever kan aan de hand van de bedrijfsscore zien op welke gebieden verbetering nodig is vanuit het oogpunt van de werknemers. De uitslag 

van de verzamelde Personal Radars dienen als input voor de Company Radar. Het is mogelijk om naast een totaalscore van een bedrijf de 

uitslag te splitsen naar functiegroep, leeftijdscategorie, geslacht of afdeling. Om de privacy te waarborgen kan het rapport worden opgemaakt 

mits er minstens  vijftien respondenten zijn in de betreffende categorie.  

Wat is de Company Radar? 

De Company Radar is de stap naar een plan van aanpak. Het is een interactieve methode, waarbij een werkgroep, vertegenwoordigers van een 

organisatie onder leiding van een onafhankelijk facilitator, op basis van dialoog concrete acties benoemt waaraan de leden van de werkgroep 

zich samen verbinden. Doel is om aan de slag te gaan om het plan effectief te concretiseren. De scores van werkvermogen en van werkplezier 

én kennis over het Huis van Werkvermogen vormen een essentieel element om gericht aan de slag te gaan.  

 

 

1. Facilitator van de Company Radar  

De Company Radar wordt begeleid door een facilitator oftewel een onafhankelijke specialist. Deelnemers (7-8 personen) van de werkgroep zijn 

een doorsnee van het bedrijf, eventueel aangevuld met externe deskundigen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. In de werkgroep zijn in ieder geval  
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directie, leidinggevenden, personeelsvertegenwoordiging, bedrijfsgezondheidszorg en een arbo-deskundige vertegenwoordigd. De focus in het 

Company Radar proces ligt op het voeren van de dialoog over de verdiepingen en de doelen binnen iedere verdieping. De dialoog omvat de 

verschillende opvattingen van de leden van de werkgroep. Het doel is het vormen van gemeenschappelijke doelen en commitment aan de 

gemaakte afspraken. De rol van de facilitator is cruciaal omdat de volgende taken onder zijn leiding binnen drie dagdelen dienen te worden 

volbracht: 

- Prioriteren van de verdiepingen; 

- Binnen de verdieping met de hoogste prioriteit doelen benoemen en prioriteren; 

- Actiepunten benoemen om de doelen te realiseren; 

- Een voorlopig actieplan opstellen. 

 

2. Stappen om een  project op te starten 

1. Directie en personeel verbinden zich aan het project  

2. Werkgroep vormen 

3. Registratie via www.blikopwerk.nl (under construction – levering eind 2013) 

4. Informatiebijeenkomst over het project voor de leden van de werkgroep 

5. Projectplan opstellen (op maat) voor de betreffende organisatie met o.a.: 

a. opstellen van een tijdschema voor de bijeenkomsten van de werkgroep 

b. communicatieplan voor de werknemers om werknemers te informeren over het project  

6. Personal Radar vragenlijsten uitzetten 

7. Uitslag van de Personal Radar presenteren aan de werkgroep 

8. Voorbereidingen voor de Company Radar 

9. In de werkgroep wordt kennisgenomen van de achtergrondinformatie over de organisatie, de uitslag van de opinieonderzoeken en 

werksfeeronderzoeken en prestatie-indicatoren ( b.v. over ziekteverzuim, verloop, productiviteit, gemiddelde pensioenleeftijd). 

10. Het toepassen van de Company Radar 

11. Blik op Werk leidt facilitators op om het proces te kunnen begeleiden. Tijdens werk worden de bevindingen uit de Personal Radar 

in acht genomen.  

12. Kiezen van indicatoren voor de monitoring van de ontwikkeling van het werkplezier 

13. Na minimaal een jaar kan de Personal Radar herhaald worden om de resultaten van de genomen acties te meten.  

http://www.blikopwerk.nl/
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3. De vier fasen van de Company Radar 

1. Het verzamelen van achtergrondinformatie over de organisatie/sector o.a. werksfeer, verzuim, arbeidsongeschiktheid, verloop, 

productiviteit. Er vindt een inventarisatie plaats van de acties/interventies die op verschillende gebieden van inzetbaarheid zijn 

genomen. Op welke ‘verdieping’ van het Huis van Werkvermogen hadden deze betrekking? Wat waren de resultaten van deze 

acties? Wat werkte en waarom? Wat werkte niet? 

2. Prioriteren van ‘verdiepingen’ op basis van de verkregen informatie uit fase 1 en input van de stuurgroep. 

De stuurgroep prioriteert de verdiepingen op basis van het belang, de omvang en de mogelijkheid om te beïnvloeden (uitgedrukt in 

getallen).  

3. Vaststellen van de verdieping die op prioriteit één staat; Binnen deze verdieping worden doelstellingen gedefinieerd, eveneens 

volgens een methodiek van puntentoekenning.  

4. Opstellen actieplan per benoemd doel: 

Stel vast wie verantwoordelijk is, het tijdspad en de indicator voor het behalen van de doelstelling.  

 

Company Radar Fase 1: Informatie verzamen en delen 

Verzamelen van achtergrondinformatie over de organisatie/sector. o.a. werksfeer, verzuim, arbeidsongeschiktheid, verloop, productiviteit. Er 

vindt een inventarisatie plaats van de acties/interventies die op verschillende gebieden van inzetbaarheid zijn genomen. Op welke ‘verdieping’ 

van het Huis van Werkvermogen hadden deze betrekking? Wat waren de resultaten van deze acties? Wat werkte en waarom? Wat werkte niet? 

De uitslagen van de Personal Radar maken hiervan een belangrijk onderdeel uit.  

 

Company Radar Fase 2: Verdiepingen van het Huis van Werkvermogen prioriteren  

De werkgroep prioriteert eerst de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen. Ieder lid van de werkgroep neemt de uitslagen van de 

Personal Radar en eigen visie over de situatie van het bedrijf in acht.  
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Afbeelding 2 

Fase 2 wordt ondersteund door een invulschema (afbeelding 2):  

Ieder lid van de groep vult het schema in. De leden van de werkgroep motiveren vervolgens hun cijfer en discussiëren over de rol van de 

verdiepingen van het Huis van Werkvermogen in het vergroten van werkplezier. 

Elke verdieping wordt behandeld waarna de volgorde wordt vastgesteld en vervolgens kan men overgaan naar de volgende fase. 

 

Company Radar Fase 3: Vaststellen van doelen per verdieping van het Huis van Werkvermogen 

Nadat binnen de werkgroep de belangrijkste verdieping is vastgesteld, wordt vervolgens nagedacht over doelen die men op deze verdieping wil 

ontwikkelen. De werkgroep levert maximaal 20 doelen op. Deze doelen worden gegroepeerd en voorzien van een titel. Na de groepering blijven 

maximaal 10 doelen over. 

 

Voorbeeld: Deelnemers hebben de volgende doelen als actiepunt voorgesteld: 

- kennis delen 

- werklast beter verdelen 

- systeem voor plaatsvervanging  
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Deze doelen zouden onder één titel kunnen worden samengevoegd, namelijk: Organiseren van werk.  

 

Daarna worden de gegroepeerde doelen geprioriteerd met behulp van het invulschema. Op basis van de uitslagen in de rechterkolom worden 

de drie doelen met de hoogste punten geselecteerd. In de volgende fase worden voor deze doelen actiepunten bepaald. 

 

 Afbeelding 3 
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Company Radar fase 4: Van doelen naar actiepunten 

Op basis van de uitslagen van de invulschema’s worden de drie doelen met de hoogste punten geselecteerd. In deze fase wordt het volgende 

gedaan: 

1. Vaststellen doel 

2. Vaststellen actiepunten 

3. Vaststellen verantwoordelijke 

4. Monitoring indicatoren 

5. Planning 

 

Eerst wordt het tot belangrijkst gekozen doel behandeld; bijvoorbeeld ‘persoonlijke feedback’. In de discussie wordt het doel nauwkeuriger 

omschreven; wat wil men bereiken? Bijvoorbeeld het beter omgaan met persoonlijke feedback. Actiepunten om dat te bereiken worden 

voorgesteld. Er wordt over de actiepunten gediscussieerd en alle gezamenlijk overeengekomen actiepunten worden in het invulschema 

genoteerd.  

Afbeelding 4 
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Uit de werkgroep wordt een verantwoordelijke genoemd die de activiteiten op gang gaat brengen. Monitoring van indicatoren en de planning 

worden vastgesteld. Als indicatoren kunnen naast een score uit de Personal Radar, verandering in ziekteverzuim of vragen uit een eigen 

vragenlijst van het bedrijf gebruikt worden. 

 

In de planning wordt ook vastgesteld wanneer men denkt het doel te bereiken. Maatregelen worden ruw opgesplitst in onmiddellijk te starten 

maatregelen en in maatregelen waarvoor iets meer planning van te voren is vereist (wordt gestart na 3 maanden). 

 

Vervolgstappen met de Company Radar 

Alle verdiepingen worden verder doorgenomen volgens de volgorde van vastgestelde prioriteit. Zo worden alle verdiepingen tijdens het project 

doorlopen. 

 

Werkplezier ontstaat door een duurzame ontwikkeling van het werk én 

door de capaciteiten van werknemers optimaal te benutten. 

 

 

Stichting Blik op Werk 
Blik op Werk (BoW) is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van 

duurzame arbeidsdeelname. BoW beheert een keurmerk en ontwikkelt instrumenten die in de praktijk inzetbaar zijn voor overheden, 

werkgevers en dienstverleners op het gebied van arbeidsdeelname. 

 

Contactgegevens:  

Churchilllaan 11 

3527GV Utrecht 

Postbus 2707 

3500 GS Utrecht 

 

www.blikopwerk.nl 

T 0900-2545679, €0,10 p/m 

E info@blikopwerk.nl 
 

http://www.blikopwerk.nl/
mailto:info@blikopwerk.nl

