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DRIE ROUTES NAAR 
GEZOND WERKGEDRAG

Healthy Workplace

GEZONDE WERKOMGEVING 

Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende 

factoren (zie figuur 1). Hoewel op internet uiteen-

lopende percentages circuleren, is duidelijk dat de 

omgeving een bescheiden rol speelt en het gedrag 

juist een grote. Dit zien we terug in de context van 

werk en werkomgeving: vitaliteit wordt benaderd 

als een HR-vraagstuk waarbij de focus ligt op ge-

dragsinterventies. Denk onder andere aan sport, 

mindfulness, stoppen met roken en dieetprogram-

ma’s. De fysieke werkomgeving wordt gezien als 

een bron van potentiële gezondheidsrisico’s op het 

gebied van ergonomie en binnenklimaat, die FM 

beheerst via RI&E’s en ARBO-normen.

In deze statistieken en benaderingen wordt echter 

iets belangrijks over het hoofd gezien: de fysieke 

omgeving beïnvloedt de gezondheid ook indi-

rect, via het gedrag. Uit psychologisch onderzoek 

blijkt steeds duidelijker hoe(zeer) gedrags-

patronen door de omgeving worden beïnvloed. 

Tegelijkertijd kunnen gezondheidswetenschap-

pers steeds duidelijker aangeven welke gedrags-

patronen (on)gezond zijn, ook als het gaat om 

gedrag tijdens het werk. Op het snijvlak van 

deze twee kennisgebieden liggen belangrijke 

kansen voor het bevorderen van gezondheid. 

Een ‘smart workplace’ biedt niet alleen werk-

omstandigheden die onschadelijk zijn voor de 

De zes partners van Healthy Workplace1 werken sinds 2017 aan een gezamenlijke missie: de gezondheid van 
kantoor werkers en hun organisaties bevorderen via hun werkomgeving. Inmiddels hebben al meer dan 50 student-
onderzoekers van verschillende opleidingen hieraan bijgedragen. In onze living labs testen we allerlei bouwstenen 
voor een gezonde werkomgeving op effectiviteit en toepasbaarheid. Daarbij zijn we er steeds meer achter gekomen 
hoe belangrijk – maar ook lastig – het in de praktijk is om tot duurzame verandering van gedrag te komen. Gezond 
gedrag faciliteren is een basisvoorwaarde, maar beslist nog geen garantie voor succes. In dit artikel laten we zien 
hoe de werkomgeving ook kan bijdragen aan het stimuleren en aanleren van gezond gedrag.
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FIGUUR 1: Determinanten van gezondheid.2

gezondheid, maar levert ook een positieve bij-

drage door het faciliteren, stimuleren en aanleren 

van gezond gedrag. 

GEZOND WERKGEDRAG 

De laatste jaren komen we er steeds meer achter 

dat een gezonde leefstijl in privétijd weliswaar 

belangrijk is, maar een ongezonde werkstijl niet 

compenseert. Kantoorwerk blijkt gepaard te 

gaan met gedragspatronen die, zeker op de lan-

gere termijn, behoorlijk ongezond kunnen zijn. 

Binnen Healthy Workplace hanteren we vier 

speerpunten: meer bewegen, beter ontspannen, 

vaker naar buiten en sterker focussen. Deze han-

gen ook met elkaar samen, want het concentratie-

vermogen wordt bevorderd door regelmatig even 

te ontspannen en te bewegen, liefst in een natuur-

lijke omgeving.3 

Werkgedrag is voor een groot deel gewoonte-

gedrag, dat dus onbewust en automatisch plaats-

vindt. Daardoor kun je je aandacht richten op  

sociale interacties en de inhoud van je werk. De 

keerzijde is, dat het erg lastig is om bestaande 

v
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gedragspatronen te veranderen. Ook al weet je dat het goed voor je zou 

zijn om af en toe een frisse neus te halen, je doet het niet zo lang het niet ‘in 

je systeem’ zit. Ook is het lastig dat we als mens veel verschillende doelen 

nastreven, die soms met elkaar conflicteren. Je hebt je bijvoorbeeld voor-

genomen om vaker te pauzeren, maar wilt ook je werk op tijd af hebben. 

Toch is het veranderen van gewoontes niet onmogelijk en juist de omgeving 

kan hier een handje bij helpen, zo blijkt uit onderzoek.4

Healthy Workplace onderscheidt drie routes van gezonde werkom geving 

naar gezond werkgedrag: faciliteren, stimuleren en leren (zie figuur 2). 

Deze routes werken op hun eigen manier, maar ze werken het beste samen. 

Dit is in lijn met de AMO-theorie, die stelt dat ability, motivation én opportu-

nity aanwezig moeten zijn om tot gewenst gedrag te kunnen komen.5  

Gezonde  
werkomgeving

Gezond  
werkgedrag

OpportunityFaciliteren

Stimuleren

Leren Motivation & Ability

FIGUUR 2: Drie routes van gezonde werkomgeving naar gezond werkgedrag.

In onze context vraagt dit een com-

binatie van faciliteren, stimuleren en 

leren. Zo kan de werkomgeving  

tegelijkertijd werken als enabler, 

trigger en coach. 

FACILITEREN – DE WERK-

OMGEVING ALS ENABLER 

De werkomgeving kan randvoor-

waarden scheppen die gezond 

werkgedrag mogelijk maken. Denk 

aan het aanbieden van ergonomisch 

meubilair, concentratiewerkplekken 

“

of een douche- en kleedruimte voor 

fietsers. Ook kan de werkomgeving 

ongezond gedrag onmogelijk ma-

ken door dit niet te faciliteren, door 

bijvoorbeeld geen rookplekken aan 

te bieden, door een verbod op  

lunchen op de werkplek, of door 

printers en koffiemachines op  

afstand van de werkplekken te  

plaatsen. 

Deze route sluit aan bij de rol die 

de fysieke omgeving speelt in het 

Kantoorwerk blijkt gepaard te gaan 
met gedragspatronen die, zeker op de 
langere termijn, behoorlijk ongezond 
kunnen zijn.
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Tabel 1: Ontwerpprincipes voor workplace nudges gericht op gezond werkgedrag.9,10

EASY
standaardoptie; ‘hassle factors’ verminderen; boodschap versimpelen;  
visualiseren; reminders; beweging tijdens bureauwerk

ATTRACTIVE
aandacht trekken; beloningen; fun factor theory; positief benaderen;  
messenger; omgevingsprikkels

SOCIAL
laten zien dat meerderheid gewenst gedrag vertoont; netwerken gebruiken; 
commitment, ook aan jezelf; gezamenlijke visie; gezamenlijke activiteiten; 
persoonlijke benadering en feedback

TIMELY
mensen beïnvloeden wanneer meest ontvankelijk; directe kosten en baten; 
helpen plannen; implementatie intenties; concrete boodschap

Psychologische 

mechanismen

priming, affect, beschikbaarheidsheuristiek, representativiteitsheuristiek,  
ankerheuristiek

ASE-model voor gedragsverandering.6 Op basis 

van een positieve attitude, sociale invloed en in-

schatting van eigen effectiviteit kan een bepaalde 

gedragsintentie ontstaan. Maar vervolgens kan 

de omgeving barrières opwerpen waardoor  

gedragsverandering uiteindelijk toch niet plaats-

vindt. Het faciliteren van gezond gedrag is daar-

mee een noodzakelijke voorwaarde voor het 

bevorderen van gezond werkgedrag. Tegelijker-

tijd is het geenszins een voldoende voorwaarde. 

Zo zagen we in ons onderzoek dat bij het  

introduceren van zit/sta-bureaus zonder verdere 

instructie het staand werken na een enthousiast 

begin al snel sterk terugliep.7

STIMULEREN – DE WERKOMGEVING  

ALS TRIGGER 

Waar faciliteren sec gaat over het wel of niet  

bieden van gedragsopties, puur kijkend naar 

functionaliteit, draait het bij stimuleren om de 

aantrekkelijkheid van gedragsopties. De werkom-

geving kan mensen verleiden tot gezond gedrag, 

door dit gemakkelijker en/of leuker te maken. Dit 

begint al bij het gebouwontwerp: bij binnenkomst 

zie je een uitnodigende trap of er staat een lift 

voor je klaar. Het interieurontwerp kan specifieke 

‘behavioral settings’ creëren – omgevingen die 

als vanzelf bepaald gedrag oproepen. Zo  

hebben we een geslaagd experiment uitgevoerd 

waarbij mensen elkaar minder gingen storen  

nadat er foto’s van bibliotheekinterieurs waren 

opgehangen.8 

Ook kan een ‘fun factor’ worden toegevoegd; 

denk aan een glijbaan in het atrium, een klim-

muur naar de eerste etage, of de beroemde  

‘pianotrap’ die geluid maakt als hij belopen 

wordt. Deze vormen van gedragsbeïnvloeding 

worden ook wel nudging genoemd, refererend 

aan het geven van een subtiel duwtje in de  

gewenste richting. Een van onze studentonder-

zoekers heeft ontwerpprincipes ontwikkeld voor 

workplace nudges gericht op gezond werk-

gedrag, waar we in vervolgonderzoeken  

gebruik van maken (zie tabel 1). 

Het is ook mogelijk om gamification in te zetten 

om gezond gedrag te stimuleren. Spelletjes  

kunnen gezond gedrag uitlokken, zonder dat de 

deelnemers bij het gezonde gedrag stil hoeven 

te staan. Zo waren de stadsparken opeens vol 

met wandelende Pokemon Go-spelers die niet 

bewogen voor hun gezondheid maar om  

Pokemons te vangen, met hetzelfde gewenste  

resultaat. Een van onze lopende onderzoeks-

projecten richt zich op het bevorderen van  

trapgebruik door hier een organisatiebreed  

spelelement aan toe verbinden. Bij gamification 

en fun factors vragen we ons wel af – en dat 

gaan we dus ook onderzoeken – wat de  

effectiviteit is op de langere termijn. Pokemon 

Go wordt bijvoorbeeld al bijna niet meer  

gespeeld en een trap die geluid maakt kan op 

den duur ook gaan irriteren. 

De kracht van deze route is dat mensen onbewust 

worden geprikkeld door de omgeving, dus  

zonder dat er verdere communicatie nodig is. Het 

onderliggende psychologische mechanisme is, dat 

gedragsintenties worden geactiveerd door be-

paalde omgevingsprikkels of ‘cues’4. Dit impliceert 

evenwel, dat ‘stimuleren’ alleen werkt als de be-

treffende gedragsintenties (motivation) al aanwe-

zig zijn. Daarnaast moet de omgeving voldoende 

mogelijkheden bieden (opportunity), die aanslui-

ten bij de vaardigheden van gebruikers (ability).

LEREN – DE WERKOMGEVING ALS COACH 

Bij faciliteren en stimuleren wordt de werknemer 

niet of nauwelijks bewust betrokken bij zijn  

gedrag. Bij leren krijgt de werknemer feedback 

over zijn gedrag en/of informatie over de  

werkomgeving. Aan de hand van sensordata,  

(e-)coaching, health checks of trainingen kan de 

werknemer een iteratief proces doorlopen, waar-

bij experimenteren met en reflecteren op het  

eigen werkgedrag centraal staat. Zo zijn we  

bijvoorbeeld een aanpak aan het ontwikkelen 

waarbij een wearable inzicht geeft in het zitge-

drag, terwijl de medewerker stapsgewijs verschil-

lende zit- en sta-hulpmiddelen uitprobeert, om zo 

tot een gezondere werkstijl te komen die past bij 

de persoon en de functie. 
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Het idee van deze route is dat men eerst van ‘onbewust ongezond’ naar ‘bewust ongezond’ gaat, 

waardoor de motivatie toeneemt om gezondere gedragspatronen te ontwikkelen (en de werkomgeving 

hiervoor beter te benutten). Dit kan onder meer door inzicht te geven in persoonlijke gedragspatronen, 

vitaliteit en omgevingscondities. Hierbij kunnen sensoren, verwerkt in wearables en in de werkomge-

ving, worden ingezet. Bij de overgang van ‘bewust ongezond’ naar ‘bewust gezond’ worden nieuwe 

vaardigheden ontwikkeld (ability), die uiteindelijk onderdeel worden van nieuwe routines (‘onbewust 

gezond’). Als dit lukt, is er sprake van een duurzame gedragsverandering.

BOUWSTENEN VOOR EEN GEZONDE WERKOMGEVING 

Binnen Healthy Workplace worden diverse ‘bouwstenen voor een gezonde werkomgeving’ verkend, 

ontwikkeld en getest in living labs. Het gaat om concrete interventies die aansluiten bij vragen die in 

de praktijk leven en waarvan we inmiddels weten dat ze effectief en toepasbaar (kunnen) zijn. We  

kijken bijvoorbeeld naar de implementatie van innovatieve faciliteiten zoals zit/sta meubilair en een 

virtual reality toepassing die helpt om effectief te 

ontspannen. Daarnaast richten we ons op nud-

ging voor het bevorderen van onder meer con-

centratie en trapgebruik. En we experimenteren 

met sensortoepassingen die bijvoorbeeld de lucht-

kwaliteit in een vergaderruimte zichtbaar maken. 

De komende tijd gaan we onze bevindingen per 

bouwsteen publiceren en bespreken binnen het 

Healthy Workplace netwerk. 

Een positief testresultaat in een living lab is mooi 

en hoopgevend, maar daarmee is het onder-

zoekswerk nog niet klaar. Want we weten ook 
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hoezeer de context medebepalend is voor het 

succes van een omgevingsinterventie. Sociale 

normen, communicatie en voorbeeldgedrag zijn 

bijvoorbeeld belangrijke succesfactoren voor  

gedragsverandering. De uitwerking van nudges 

en games moet precies passen bij de organisatie-

cultuur. Ook zijn er belangrijke individuele ver-

schillen, gerelateerd aan functie- en persoons-

kenmerken of ontvankelijkheid voor 

gedragsverandering. Met het oog op deze  

contextuele verschillen is vervolgonderzoek nodig 

binnen verschillende organisaties. Zo kunnen we 

meer kennis vergaren over factoren die de  

effectiviteit en toepasbaarheid bepalen.  

Met organisaties (of hun klanten) die interesse 

hebben om een bouwsteen te testen, bespreken 

we graag de mogelijkheden!

Jan Gerard Hoendervanger en Justin Timmer zijn 

de projectleiders van de Innovatiewerkplaats 

Healthy Workplace (www.healthy-workplace.nl). 

Jan Gerard is daarnaast als onderzoeker en  

docent werkzaam bij de Hanzehogeschool  

Groningen. Justin combineert het projectleider-

schap met de rol van in-house researcher bij 

Measuremen.

“
De werkomgeving  
kan tegelijkertijd  
werken als enabler, 
trigger en coach.




