
HERMETING GEZONDE LEEFSTIJL 
EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER
Een kwantitatieve herhaalmeting onder werknemers in opdracht van 
Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

JORIS DE JONGH

JEROEN HERMANS
AMSTERDAM, MAART 2017



VOORAF 03

HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE 07

DEELCONCLUSIES 10

BIJLAGEN 29

INHOUDSOPGAVE

Ruigrok NetPanel - maart 20172



VOORAF



In de zomer van 2014 heeft Ruigrok NetPanel voor Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) een kwantitatief 

onderzoek onder werknemers uitgevoerd om inzicht te krijgen in de vitaliteit en de gezondheid op de werkvloer. 

Doel onderzoek

Om mogelijke verschuivingen in kaart te brengen is het onderzoek in februari 2017 herhaald. In dit rapport 

bespreken wij de uitkomsten van februari 2017. Waar mogelijk vergelijken wij de uitkomsten met 2014.

Onderzoeksvragen

Wat is de kennis, de houding en het gedrag van werknemers ten aanzien van vitaliteit en een gezonde leefstijl op 

de werkvloer? En in hoeverre zijn er verschuivingen ten opzichte van 2014?

VOORAF
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AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK



Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van online kwantitatief onderzoek, in de vorm 

van een online vragenlijst. Het onderzoek heeft in februari 2017 plaatsgevonden. De doelgroep voor dit 

onderzoek bestaat uit de Nederlandse werkende bevolking van 18 jaar en ouder in loondienst, vanaf nu 

werknemers genoemd. De werknemers zijn werkzaam bij een bedrijf/organisatie met minimaal 10 werknemers 

en de werknemers werken meer dan 20 uur per week. De basissteekproef is representatief voor werknemers 

werkzaam bij een bedrijf met minimaal 10 werknemers naar geslacht, bedrijfsgrootte en sector. Vervolgens zijn 

door middel van selectievragen werknemers geselecteerd die minimaal 20 uur werken. In totaal hebben 1.051

werknemers de vragenlijst helemaal ingevuld. 

In de bijlage is een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen.

VOORAF

Ruigrok NetPanel - maart 20175

AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK



We hebben dit rapport geschreven op basis van het principe van ‘Pyramid Thinking’. 

We starten met een overzicht van de hoofdconclusie en de daarbij horende deelconclusies van dit onderzoek. De 

hoofdconclusie is het antwoord op de hoofdvraag: Wat is de kennis, de houding en het gedrag van werknemers 

ten aanzien van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer? En in hoeverre zijn er verschuivingen ten 

opzichte van 2014? Na dit overzicht presenteren we onze visie, waar we de resultaten van het onderzoek in een 

breder kader plaatsen en onze aanbevelingen geven. Vervolgens bespreken we elk van de deelconclusies.

In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek ‘werknemers’. De kwantitatieve resultaten van beide 

metingen presenteren wij in grafieken en modellen. De verschillen tussen de metingen hebben we getoetst op 

significantie. De percentages in het rapport zijn afgerond. Daardoor kan het totaal incidenteel optellen tot meer 

of minder dan 100%.

De antwoorden op de open vragen zijn op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. Hierbij geven we een indicatie van 

de meest gegeven antwoorden maar kijken we ook naar inhoudelijke redenen, geïllustreerd door relevante 

quotes. Deze hebben we in de rapportage cursief weergegeven. 

In de bijlage hebben we een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin zijn ook de gebruikte 

vragenlijst, de tabellen en een uitdraai van alle antwoorden op de open vragen terug te vinden. 

VOORAF
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OVER DIT RAPPORT

Hoofdconclusie Onze visie Deelconclusies Bijlagen



HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE
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HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE

Het thema gezonde levensstijl op de werkvloer lijkt iets belangrijker te zijn geworden, de inzet van 
werknemers en werkgevers om de leefstijl en vitaliteit op peil te houden is niet veranderd

1. Belang gezonde levensstijl 
Het belang van een gezonde levensstijl en vitaliteit

op de werkvloer is iets belangrijker geworden in 
2017

2. Eigen inzet werknemers
Werknemers zijn even tevreden over hun eigen inzet 
om gezond en vitaal te blijven op de werkvloer als in 

2014. Vooral hoge werkdruk, langdurig zitten en 
negatieve werksfeer hebben een negatieve invloed 

op de leefstijl

3. Rol werkgever
Werkgevers hebben een rol in het stimuleren van 

een gezonde levensstijl. Over de inzet zijn 
werknemers net als in 2014 nog niet heel tevreden

Pagina 10-14 Pagina 15-20 Pagina 21-24

Over het algemeen vinden werknemers zichzelf gezond Werknemers hebben vooral te maken met een hoge 
werkdruk en langdurig zitten

Werkgevers mogen werknemers stimuleren om een 
gezonde leefstijl na te leven, maar zich hier niet teveel 

mee bemoeien

Hiervoor eten zij zo gezond mogelijk, drinken voldoende 
water, bewegen en slapen voldoende

Vooral langdurig zitten, een hoge werkdruk en een 
negatieve werksfeer hebben volgens werknemers een 

negatieve invloed op de leefstijl en vitaliteit. Meer 
werknemers ondervinden last van langdurig zitten

De helft van de werknemers is tevreden over de 
mogelijkheden die de werkgever hiervoor biedt. 

Werknemers vinden een gezonde leefstijl en vitaliteit op de 
werkvloer belangrijk. Ten opzichte van 2014 is het belang 

hiervan toegenomen

Werknemers vinden een gezonde leefstijl en vitaliteit de 
eigen verantwoordelijkheid

Werknemers die ontevreden zijn over het huidige 
vitaliteitsaanbod vinden dat de werkgever zich hier 

onvoldoende voor inspant 

Voor bijna de helft van de werknemers stimuleert een 
gezonde leefstijl op werk hen om dit thuis ook na te leven

Twee derde van werknemers is tevreden over de eigen 
inzet om gezonde leefstijl op werkvloer op peil te houden

Net als in 2014 voorzien werkgevers vooral in een goede 
werkplek om de leefstijl en vitaliteit op peil te houden

Werknemers die ontevreden zijn over de eigen inzet 
leggen de schuld bij zichzelf, werkdruk speelt ook een rol

Werknemers maken het meest gebruik van een goede 
werkplek. Daarnaast maken zij vooral gebruik van de 

toevoer van frisse lucht en het aanbod gezonde voeding 

Werknemers hebben behoefte aan toevoer van frisse lucht, 
sport- en beweegmogelijkheden en gezonde voeding



Een herhaling van het onderzoek uitgevoerd in 2014 laat zien dat er weinig verschuivingen zijn in de houding en 

het gedrag van werknemers ten aanzien van vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer. Het onderwerp is 

nog steeds belangrijk en werknemers zijn niet uitgesproken tevreden met de mogelijkheden die werkgevers 

aanbieden. We zien dat werknemers, naast een goede werkplek, vooral behoefte hebben aan toevoer van frisse 

lucht, sport- en beweegmogelijkheden en aanbod van gezonde voeding.

Werknemers geven aan vooral te maken te hebben met een hoge werkdruk en langdurig zitten. In vergelijking 

met 2014 zijn er meer werknemers die een negatieve invloed ondervinden van langdurig zitten op de leefstijl en 

vitaliteit. Dit komt wellicht doordat zij hiervan meer bewust zijn. Deze bewustwording is mogelijk veroorzaakt 

door de aandacht in de media voor de gevaren voor de gezondheid van langdurig zitten (tijdens werk). 

Een ander belangrijk thema is de werkdruk. Er zijn werknemers die ontevreden zijn over hun inzet om hun 

leefstijl en vitaliteit op de werkvloer op peil te houden, die een hoge werkdruk hiervoor als oorzaak noemen. Wij 

adviseren JOGG om de negatieve invloed van een hoge werkdruk onder de aandacht te brengen van werknemers 

en werkgevers. Een hoge werkdruk kan ten koste gaan van de efficiëntie van de werknemers. Een lagere werkdruk 

kan ertoe bijdragen dat werknemers gezonder zijn en efficiënter werken. Hier profiteren zowel werkgevers als 

werknemers van. Het benadrukken van deze voordelen voor werkgevers kan leiden tot verbeterde 

omstandigheden op de werkvloer.

Verder zien wij dat het onderwerp gezonde leefstijl en vitaliteit nu iets beter bespreekbaar is. Dit biedt naar onze 

mening perspectief om de negatieve gevolgen van de werkdruk, maar natuurlijk ook de andere negatieve 

omstandigheden op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

HOOFDCONCLUSIE EN ONZE VISIE

Ruigrok NetPanel - maart 20179

HET THEMA GEZONDE LEVENSSTIJL OP DE WERKVLOER LIJKT IETS BELANGRIJKER TE ZIJN GEWORDEN, DE 
INZET VAN WERKNEMERS EN WERKGEVERS OM DE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP PEIL TE HOUDEN IS NIET 
VERANDERD



1. Belang gezonde levensstijl 
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DEELCONCLUSIES

OVER HET ALGEMEEN VINDEN WERKNEMERS ZICHZELF GEZOND

Hoe beoordeel jij je eigen gezondheid? 

Ik ben…

Basis: allen

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

4%71%

4%69%
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DEELCONCLUSIES

HIERVOOR ETEN ZIJ ZO GEZOND MOGELIJK, DRINKEN VOLDOENDE WATER, BEWEGEN EN SLAPEN VOLDOENDE 

3%

3%

34%

39%

44%

45%

61%

61%

62%

64%

65%

65%

Ik ben er niet mee bezig

Anders, namelijk…

Ik probeer stress te vermijden

Ik eet dagelijks minimaal twee porties fruit (ongeveer 200…

Ik eet dagelijks minimaal 250 gram groente

Ik drink geen of amper alcohol

Ik rook zo min mogelijk of niet

Ik beweeg dagelijks minimaal een half uur

Ik zorg voor voldoende slaap

Ik fiets/loop geregeld

Ik drink dagelijks water

Ik eet zo gezond mogelijk

Wat doe je eraan om zo gezond mogelijk te leven?  

Basis: allen (2017, n=1.051)



DEELCONCLUSIES
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WERKNEMERS VINDEN EEN GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER BELANGRIJK. TEN 
OPZICHTE VAN 2014 IS HET BELANG HIERVAN TOEGENOMEN

20%

30%

51%

48%

23%

19%

2%

1%

3%

2%

2014

(n=1.075)

2017

(n=1.051)

Hoe belangrijk vind je het onderwerp ‘gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’ in het 

algemeen?

Basis: allen

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet, geen mening

• In 2017 vinden meer werknemers het onderwerp ‘gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’ zeer belangrijk 

dan in 2014.



DEELCONCLUSIES
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VOOR BIJNA DE HELFT VAN DE WERKNEMERS STIMULEERT EEN GEZONDE LEEFSTIJL OP WERK HEN OM DIT 
THUIS OOK NA TE LEVEN 

6% 38% 38% 11% 2% 5%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling?

De stimulering van een gezonde leefstijl op mijn werk motiveert mij om ook thuis een 

gezonde leefstijl na te leven

Basis: allen (n=1.051)

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet, geen mening



2. Eigen inzet werknemers



DEELCONCLUSIES
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WERKNEMERS HEBBEN VOORAL TE MAKEN MET EEN HOGE WERKDRUK EN LANGDURIG ZITTEN 

6%

1%

11%

15%

18%

19%

19%

24%

26%

28%

49%

52%

7%

1%

11%

12%

19%

20%

21%

23%

26%

27%

53%

53%

Geen van bovenstaande

Anders, namelijk…

Geen aanbod gezonde voeding

Saai werk

Emotioneel zwaar werk

Lichamelijk zwaar werk

Onregelmatige diensten

Weinig bewegingsmogelijkheden

Negatieve werksfeer

Veel dezelfde handelingen uitvoeren

Langdurig zitten

Hoge werkdruk

Met welke van de volgende omstandigheden heb je wel eens te maken op het werk?  

Basis: allen

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)



DEELCONCLUSIES
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• In 2017 ondervindt een groter deel van de werknemers, die ermee te maken hebben, een negatieve invloed van 

langdurig zitten en van lichamelijk zwaar werk dan in 2014. 

• Overall hebben meer werknemers in 2017 last van een of meerdere werkomstandigheden dan in 2014 (92% 

versus 80%).

In de grafiek staan de 

omstandigheden getoond 

waar werknemers wel eens 

mee te maken hebben, 

gesorteerd op het meest 

naar het minst voorkomend. 

Het percentage toont het 

deel van de werknemers dat 

van de werkomstandigheid 

een negatieve invloed 

ondervindt, 1. op basis van 

werknemers die te maken 

hebben met de 

omstandigheid en 2. op 

basis van alle werknemers.

* Omdat niet iedere 

werknemer te maken heeft 

met de omstandigheid 

varieert het aantal 

werknemers dat de vraag 

heeft beantwoord.

VOORAL LANGDURIG ZITTEN, EEN HOGE WERKDRUK EN EEN NEGATIEVE WERKSFEER HEBBEN VOLGENS 
WERKNEMERS EEN NEGATIEVE INVLOED OP DE LEEFSTIJL EN VITALITEIT. MEER WERKNEMERS 
ONDERVINDEN LAST VAN LANGDURIG ZITTEN

21%

40%

46%

37%

45%

50%

48%

69%

28%

55%

61%

8%

35%

39%

42%

58%

55%

43%

68%

28%

72%

66%

Geen van bovenstaande

Geen aanbod gezonde voeding

Saai werk

Emotioneel zwaar werk

Lichamelijk zwaar werk

Onregelmatige diensten

Weinig bewegingsmogelijkheden

Negatieve werksfeer

Veel dezelfde handelingen uitvoeren

Langdurig zitten

Hoge werkdruk

Welke van deze omstandigheden hebben volgens jou een negatieve invloed op jouw leefstijl 

en vitaliteit?  

Basis 1: indien te maken met werkomstandigheid (n verschillend)*

2017

2014

34%
32%
37%
27%
7%
8%

17%
18%
10%
11%
12%
9%

12%
9%
8%
7%
5%
7%
4%
4%
8%

20%

Basis 2: allen
(2017 n=1.051; 2014 

n=1.075)

1

2

3

1

2

3



DEELCONCLUSIES
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WERKNEMERS VINDEN EEN GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

19%

20%

55%

51%

20%

22%

3%

3%

1%

1%

2%

1%

2014

(n=1.075)

2017

(n=1.051)

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling?

Ik heb als werknemer de verantwoordelijkheid om gezond en vitaal te leven

Basis: allen

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet geen mening Niet van toepassing
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DEELCONCLUSIES

TWEE DERDE VAN WERKNEMERS IS TEVREDEN OVER DE EIGEN INZET OM GEZONDE LEEFSTIJL OP 
WERKVLOER OP PEIL TE HOUDEN

62%

64%

6%

8%

2014 (n=1.075)

2017 (n=1.051)

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen 

over jouw inzet om je gezonde leefstijl en vitaliteit 

op de werkvloer op peil te houden?

Basis: allen

(Zeer) tevreden (Zeer) ontevreden

Werknemers die (zeer) tevreden zijn over hun inzet om 
hun leefstijl en vitaliteit op de werkvloer op peil te 
houden, zijn hier mentaal en fysiek mee bezig. Acties 
die werknemers ondernemen om fit en vitaal te blijven, 
zijn voldoende sporten/bewegen, gezond eten, op de 
fiets naar het werk en afwisseling te zoeken in houding 
terwijl men aan het werk is (zitten, staan, lopen):
• Ben fysiek actief en houd mentaal rust. Zorg  voor 

voldoende slaap. Eet gezond.
• Elke werkdag even half uurtje wandelen buiten en 

ook regelmatig even staan tijdens het werk en dan 
bureau omhoog zetten.

• Fiets veel, drink veel water, wandel veel, gaat prima.
• Ik eet gezond en loop geregeld door het pand en 

naar buiten.
• Ik kom op de fiets, probeer veel te lopen en te staan, 

neem gezonde voeding mee.
• Ik zorg dat ik gedurende de hele dag actief ben en 

sport op mijn werk 1keer per week.
• Omdat ik met name zittend werk verricht, probeer ik 

vaker te bewegen door trappen te lopen, ga ik naar 
buiten voor frisse lucht, drink veel water en eet fruit.



Werknemers die (zeer) ontevreden zijn over hun inzet om hun leefstijl en vitaliteit op de werkvloer op peil te 

houden, geven aan dat zij er te weinig voor doen. Zij zijn van mening dat ze gezonder zouden kunnen eten en 

meer zouden moeten sporten/bewegen:

• Ik kies zelf te weinig voor beweging 

• Ik kan gezonder koken of meer wandelen invoeren.

• Omdat ik niet zo gezond eet en niet genoeg beweeg.

Er zijn ook werknemers die de werkdruk als oorzaak noemen:

• Ben na een werkdag vaak te moe, of heb het te druk, om aan sporten toe te komen.

• Ik doe niet aan sport en geef mezelf geen tijd om pauze te nemen en een rondje te lopen.

• Ik laat mij meevoeren met de werkdruk.

• Je zit vaak op je stoel vastgeplakt. Plassen moet ook gehaast, en je houdt het lang op. Geen pauzes, teveel 

stress.

DEELCONCLUSIES
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WERKNEMERS DIE ONTEVREDEN ZIJN OVER DE EIGEN INZET LEGGEN DE SCHULD BIJ ZICHZELF, WERKDRUK 
SPEELT OOK EEN ROL 



3. Rol werkgever



DEELCONCLUSIES
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WERKGEVERS MOGEN WERKNEMERS STIMULEREN OM EEN GEZONDE LEEFSTIJL NA TE LEVEN, MAAR ZICH 
HIER NIET TEVEEL MEE BEMOEIEN 

42%

46%

26%

25%

62%

64%

15%

13%

37%

39%

7%

7%

In hoeverre ben je het eens met of oneens met.. 

(Helemaal) mee eens (Helemaal) mee oneens

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

Het onderwerp gezonde 
leefstijl en vitaliteit is bij 
ons op het werk goed 
bespreekbaar

Mijn werkgever mag mij 
stimuleren op mijn 
leefstijl en vitaliteit op 
pijl te houden

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

Mijn werkgever mag zich 
bemoeien met mijn 
leefstijl en vitaliteit

• Verder vindt bijna de helft van de werknemers het onderwerp gezonde leefstijl en vitaliteit goed bespreekbaar 

op werk.
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DEELCONCLUSIES

DE HELFT VAN DE WERKNEMERS IS TEVREDEN OVER DE MOGELIJKHEDEN DIE DE WERKGEVER HIERVOOR 
BIEDT 

45%

47%

16%

18%

2014 (n=1.075)

2017 (n=1051)

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen 

over de mogelijkheden die jouw werkgever biedt om 

je gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer op 

peil te houden?

Basis: allen

(Zeer) tevreden (Zeer) ontevreden

Wij hebben de werknemers die niet zeer tevreden zijn 
gevraagd welke mogelijkheden zij missen om de gezonde 
leefstijl en vitaliteit op peil te houden.

Werknemers die in principe tevreden zijn, willen meer 
sportgelegenheden op het werk, gezonder eten in de kantine, 
beschikbaarheid van gratis fruit, een klimaatbeheersing en 
een lagere werkdruk:
• Een sportzaal op locatie.
• Goed klimaat in de gebouwen. We kunnen hier geen ramen 

open zetten voor frisse lucht.
• Goede binnen atmosfeer, nu te veel stof, onprettige 

airconditioning en slechte temperatuurregeling.
• Iets meer gezonder eten dan snacks.
• Vooral de mogelijkheid om tijdens werk te gaan sporten.
• Verlaging werkdruk, er moet steeds meer met minder 

mensen.



Werknemers die (zeer) ontevreden zijn over de mogelijkheden die zijn of haar werkgever biedt om de gezonde 

leefstijl en vitaliteit op peil te houden, geven met name aan dat de werkgever gewoonweg niets biedt:

• De werkgever is hier totaal niet mee bezig, dus mis alle mogelijkheden

• Er wordt geen aandacht aan besteed, targets zijn belangrijker.

• Er wordt heel hard geroepen dat we gezond moeten leven, maar bieden niets.

Er zijn werknemers die een fitnessruimte op werk of een korting op een sportschool willen. Daarnaast mist men 

gezonde voeding:

• Mijn werkgever biedt geen enkele mogelijkheid om mijn gezonde leefstijl op peil te houden, ik mis vooral 

de gezonde voeding.

• Extra beweegmogelijkheden.

• Mogelijkheid om met korting te sporten, stimuleren om te fietsen en altijd gezonde voeding.

Een aantal werknemers geeft aan dat er niets wordt gedaan aan de te hoge werkdruk, is er te weinig toevoer van 

frisse lucht of mist men goed meubilair:

• Zorgen voor minder werkdruk, te korte pauzes om even naar buiten te kunnen.

• Frisse lucht en voldoende bewegingsmogelijkheden en beter afgestemde werkplek.

• Zeer slechte stoelen dit moet beter en meer rust tussen de ritten door.

DEELCONCLUSIES
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WERKNEMERS DIE ONTEVREDEN ZIJN OVER HET HUIDIGE VITALITEITSAANBOD VINDEN DAT DE 
WERKGEVER ZICH HIER ONVOLDOENDE VOOR INSPANT 
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DEELCONCLUSIES

NET ALS IN 2014 VOORZIET DE WERKGEVER VOORAL IN EEN GOEDE WERKPLEK OM DE LEEFSTIJL EN DE 
VITALITEIT OP PEIL TE HOUDEN

24%

8%

10%

12%

14%

16%

21%

19%

22%

29%

48%

24%

11%

12%

14%

14%

17%

18%

21%

22%

24%

47%

Geen van bovenstaande mogelijkheden

Preventiearts

Stimuleren tijdens/tussen werk te bewegen

Gezondheidschecks

Sportfaciliteiten

Cursussen/trainingen

Goede toevoer van frisse lucht op de werkplek

Aanbod gezonde voeding

Korting op sportabonnementen

Stimuleren om met de fiets te komen

Goede werkplek

Welke mogelijkheden biedt jouw werkgever om je leefstijl en vitaliteit op peil 

te houden?* 

Basis: allen (top 10)

2017 (n=1.051) 2014 (n=1.075)

21%

13%

13%

22%

25%

46%

20%

12%

13%

23%

24%

51%

Mijn werkgever brengt deze

mogelijkheden niet specifiek

onder de aandacht

Tijdens

functioneringsgesprekken

Via personeelsbijeenkomsten

Via de personeelsbrief

Via leidinggevenden

Via intranet

Hoe brengt jouw werkgever deze mogelijkheden onder de 

aandacht?*

Basis: ten minste één mogelijkheid aangeboden door werkgever 

(Top 5)

2017 (n=797) 2014 (n=816)

• In 2017 lijken minder werkgevers werknemers te stimuleren om met de fiets naar werk te komen, door een 

bedrijfsfiets of fietsenplan, dan in 2014 (24% versus 29%).

• Werknemers worden vooral via intranet op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. 
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• Werknemers maken vooral gebruik van een goede werkplek en van de toevoer van frisse lucht als deze 

aanwezig zijn.

In de grafiek staan de 

mogelijkheden getoond 

die de werkgever 

aanbiedt, gesorteerd op 

het meest naar het minst 

aangeboden. Het 

percentage toont het deel 

van de werknemers dat 

gebruik maakt van de 

mogelijkheid, 1. op basis 

van de werknemers die de 

mogelijkheid krijgen 

aangeboden en 2. op 

basis van alle 

werknemers.

* Omdat niet iedere 

werknemer de 

mogelijkheid krijgt 

aangeboden varieert het 

aantal werknemers dat de 

vraag heeft beantwoord.

WERKNEMERS MAKEN HET MEEST GEBRUIK VAN EEN GOEDE WERKPLEK. DAARNAAST MAKEN ZIJ VOORAL 
GEBRUIK VAN DE TOEVOER VAN FRISSE LUCHT EN HET AANBOD VAN GEZONDE VOEDING 

17%

30%

57%

52%

35%

31%

75%

61%

34%

50%

85%

13%

29%

54%

57%

33%

45%

82%

65%

34%

52%

88%

Geen van bovenstaande mogelijkheden

Preventiearts

Stimuleren tijdens/tussen werk te bewegen

Gezondheidschecks

Sportfaciliteiten

Cursussen/trainingen

Goede toevoer van frisse lucht op de werkplek

Aanbod gezonde voeding

Korting op sportabonnementen

Stimuleren om met de fiets te komen

Goede werkplek

Van welke mogelijkheden die jouw werkgever biedt om je leefstijl en vitaliteit op peil te 

houden maak je gebruik?

Basis 1: indien mogelijkheid wordt geboden (n verschillend)* (top 10)

2017

2014

41%
41%
13%
14%
8%
8%

14%
11%
15%
16%
8%
5%
5%
5%
8%
6%
6%
6%
3%
2%

10%
13%

Basis 2: allen
(2017 n=1.051; 2014 

n=1.075)

1

2

3

1

2

3

3
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WERKNEMERS HEBBEN BEHOEFTE AAN TOEVOER VAN FRISSE LUCHT, SPORT- EN BEWEEGMOGELIJKHEDEN 
EN GEZONDE VOEDING 

21%

10%

9%

9%

7%

15%

19%

24%

19%

20%

27%

25%

9%

9%

11%

14%

16%

18%

19%

20%

22%

25%

Geen van bovenstaande mogelijkheden

Leefstijlcoach

Stimuleren om met de fiets te komen (door…

Teamactiviteiten

Goede werkplek

Stimuleren tijdens/tussen werk te bewegen

Gezondheidschecks

Sportfaciliteiten

Aanbod gezonde voeding

Korting op sportabonnementen

Goede toevoer van frisse lucht op de werkplek

Van welke mogelijkheden om je leefstijl en vitaliteit op peil te houden zou je graag gebruik 

maken of willen hebben op je werk?

Basis: allen (top 10)

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)
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WERKNEMERS HEBBEN BEHOEFTE AAN TOEVOER VAN FRISSE LUCHT, SPORT- EN BEWEEGMOGELIJKHEDEN 
EN GEZONDE VOEDING 

35%

35%

50%

57%

45%

45%

39%

43%

23%

25%

11%

10%

-11%

-10%

-28%

-28%

In hoeverre ben je het eens met of oneens met.. 

(Helemaal) mee eens (Helemaal) mee oneens

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

Eén keer per week een 
minder gezonde snack 
tijdens de lunch vind ik 
vaak genoeg

Ik ben tevreden over het 
aanbod gezonde 
voeding op het werk

Ik heb voldoende 
mogelijkheden om te 
bewegen op het werk

Ik zou het op prijs 
stellen als er meer 
gezond eten wordt 
aangeboden op het werk

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

2017 (n=1.051)

2014 (n=1.075)

• Drie op de tien werknemers vindt dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om te bewegen.

• Een kwart van de werknemers is ontevreden over het aanbod gezonde voeding op het werk. Daarnaast heeft 

bijna de helft van de werknemers behoefte aan meer gezond eten op werk.

• Behoefte aan ongezonde snack is afgenomen (57% versus 50% vindt één keer per week een minder gezonde 

snack voldoende).
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Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen

Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvragen:

Wat is de kennis, de houding en het gedrag van werknemers ten aanzien van vitaliteit en een gezonde leefstijl op 

de werkvloer? En in hoeverre zijn er verschuivingen ten opzichte van 2014?

Deze hoofdvragen vallen uiteen in de volgende subvragen:
• In welke mate zijn werknemers bezig met het thema vitaliteit en gezondheid (op de werkvloer)?
• Hoe beoordelen werknemers de mate van hun vitaliteit en gezondheid op de werkvloer?
• Welke behoeften zijn er onder werknemers als het gaat om het stimuleren en faciliteren van vitaliteit en 

gezondheid op de werkvloer? En wat vindt men belangrijk?
• Wat zijn werknemers zelf bereid te doen ter bevordering van vitaliteit en gezondheid op de werkvloer?
• Welke verantwoordelijkheden hebben de werkgevers volgens de werknemers?

Methode

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit de Nederlandse 

werkende bevolking van 18 jaar en ouder in loondienst. De werknemers zijn werkzaam bij een bedrijf/organisatie 

met minimaal 10 werknemers en de werknemers werken meer dan 20 uur per week. De basissteekproef is 

representatief voor bedrijven van minimaal 10 werknemers naar geslacht, bedrijfsgrootte en sector. In totaal 

hebben 1.051 werknemers de vragenlijst helemaal ingevuld. Als referentiebestand hebben we gebruik gemaakt 

van gegevens van het CBS.
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Respons

In totaal hebben 1.051 werknemers de vragenlijst helemaal ingevuld. Er zijn 8.000 uitnodigingen voor het 

onderzoek verstuurd. De respons bedraagt 13%.
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Omschrijving Aantal

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 8.000

Bouncers (niet bereikt) 0

Gestart met vragenlijst 2.480

Uitgescreend (geen doelgroep) 199

Uitgescreend (quotum vol) 1.157

Afgehaakt 71

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 2

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 1.051



Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=1.051 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 3,0%.

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het onlinepanel van Panelclix. Wij werken met leveranciers 

die voldoen aan onze kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk, gebaseerd op ISO-norm 20252. Hieruit is 

een gestratificeerde steekproef getrokken. 

Representativiteit

De basissteekproef is representatief naar geslacht, bedrijfsgrootte en sector. We hebben een aselecte (basis) 

steekproef genomen die representatief is voor de Nederlandse werknemer in loondienst bij een bedrijf met 

minimaal 10 werknemers (we gaan hierbij uit van de verdeling naar banen) op basis van branche (zakelijke 

dienstverlening, niet-zakelijke dienstverlening en landbouw en nijverheid), bedrijfsgrootte en geslacht. De 

representativiteit is bereikt door stratificatie van de bruto steekproef voorafgaand aan de dataverzameling, 

quotering tijdens de dataverzameling en weging van de resultaten. Als referentiebestand hebben we gebruik 

gemaakt van gegevens van het CBS.

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan van 8 tot en met 19 februari 2017. De vragenlijst is in nauw overleg met JOGG 

tot stand gekomen. Gemiddeld hebben werknemers 9 minuten nodig gehad om de vragenlijst in te vullen.
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Profiel werknemers

Geslacht

Man 58%

Vrouw 42%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal werknemers

10-49 werknemers 18%

50-99 werknemers 9%

100-499 werknemers 22%

500 of meer werknemers 51%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sector

Landbouw & nijverheid 17%

Commerciële dienstverlening 49%

Niet-commerciële dienstverlening 34%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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In opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht, maart 2017

Jeroen Hermans, jeroenhermans@ruigroknetpanel.nl

Joris de Jongh, joris@ruigroknetpanel.nl
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