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Samenvatting 
Iets minder dan een derde van de beroepsbevolking is laag opgeleid. Laagopgeleiden zijn een kwetsbare 
groep op het gebied van hun duurzame inzetbaarheid. Voor dit onderzoek hanteren we als definitie van 
duurzame inzetbaarheid dat werkenden “doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare 
mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van 
gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren”. Een verandering van gedrag heeft invloed op de duurzame 
inzetbaarheid van werkenden. 
 
In dit literatuuronderzoek wordt eerst de volgende vraag beantwoord: 

Wat zijn factoren die beïnvloeden in welke mate laagopgeleiden eigenaarschap tonen voor hun eigen 
duurzame inzetbaarheid? 

Het meeste gedrag is onbewust (95%). Om gedrag te veranderen wordt onbewust gedrag door iemand in 
eerste instantie vervangen door nieuw bewust gedrag. Bewust gedrag wordt gevormd doordat de attitude 
(beoordeling van de afweging van voor- en nadelen), de subjectieve norm (invloed van anderen sociale 
omgeving) en de mate van self-efficacy (vertrouwen het gedrag succesvol te kunnen vertonen) tezamen de 
gedragsintentie vormen. De mate van self-efficacy is hierbij de sterkst bepalende factor. 
Gedrag kan worden beïnvloed door op deze aspecten te sturen. Het kost energie en wilskracht om nieuw 
bewust gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Het onbewuste, automatische gedrag moet hierbij onderdrukt 
worden. De intentie tot gedrag verklaart 35% van het bewuste gedrag.  
Psychologisch eigenaarschap gaat over de mate waarin iemand ergens verantwoordelijkheid voor voelt. De 
mate waarin iemand daar dan vervolgens naar handelt is de ‘eigen regie’. De factoren die het ontstaan van 
gedrag verklaren (self-efficacy, attitude, subjectieve norm, intentie/motivatie) spelen ook een belangrijke rol 
bij het nemen van eigen regie. Hoe sterker de intrinsieke motivatie (intentie) hoe groter de kans dat iemand 
eigenaarschap op nieuw gedrag toont. Het tonen van eigenaarschap is in de context van duurzame 
inzetbaarheid te omschrijven als het individueel sturen op de eigen inzetbaarheid. Dit doet iemand door 
daadwerkelijk het gedrag te vertonen wat de inzetbaarheid verbetert. Bij het tonen van eigenaarschap 
‘overwint’ iemand dus de gap tussen intentie en gedrag. 
Laagopgeleiden tonen minder eigenaarschap op hun duurzame inzetbaarheid. Lager opgeleiden hebben 
een lagere self-efficacy. Ze hebben een slechtere gezondheid, een lager niveau van 
gezondheidsvaardigheden en een lagere scholingsintentie. Het ondersteunen van het vertrouwen is een 
belangrijk aspect van een gedragsbeïnvloeding bij laagopgeleiden. Het organiseren van sociale steun 
(leidinggevenden, collega’s) en het creëren van positieve ervaringen zijn belangrijke voorwaarden voor een 
gedragsverandering. Laagopgeleiden zijn gebaat bij het zetten van kleine stappen en het voorkómen van 
negatieve ervaringen. Rond duurzame inzetbaarheid is het belemmerend dat effecten van ander nieuw 
gedrag op het gebied van duurzame inzetbaarheid meestal pas op lange termijn effect heeft. Dit kan voor 
laagopgeleiden “te ver weg” zijn. Een laagdrempelige, praktische insteek en informatie die goed aansluit bij 
de uitgangssituatie van de laagopgeleiden zijn kenmerken van een succesvolle aanpak. Communicatie is 
effectiever als deze zo veel mogelijk aansluit bij de werkwaarden die laagopgeleiden belangrijk vinden, 
zoals werkzekerheid en beloning. 
 

Een tweede vraag waarop dit onderzoek een antwoord probeert te geven is de volgende: 

Kan de app Tiptrack bij laagopgeleiden een rol spelen bij het vergroten van eigenaarschap op duurzame 
inzetbaarheid? 

Online interventies en apps hebben veel potentie om gedrag te beïnvloeden. Bijna iedereen in Nederland 
heeft een smartphone (86%) en met een app kan snel en goedkoop een grote doelgroep worden bereikt. Er 
zijn geen apps gevonden die duurzame inzetbaarheid in de volle breedte ondersteunen. Wel zijn er 
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resultaten onderzocht van apps op het gebied van (onderdelen van) gezondheid en op het gebied van 
scholing (e-learning). Gezondheidsinterventies die online of via een app gezond gedrag proberen te 
bevorderen, blijken veel potentie te hebben en zijn in meer of mindere mate effectief. De leerresultaten van 
E-learning zijn goed.  
Een positieve basis-attitude ten opzichte van online instrumenten en apps heeft een positief effect op het 
gebruik (en dus op de effectiviteit). Om effectief te zijn is een bepaalde mate van intrinsieke motivatie bij de 
gebruiker een voorwaarde. De mate van self-efficacy van de gebruiker is een belangrijke voorspeller voor 
het gebruik. Ook de mate waarin de gebruiker ervaart dat hij zelf keuzes kan maken in een app en de 
gebruikerstevredenheid bepaalt de motivatie van de gebruiker om een app te (blijven) gebruiken. 
Aan de kant van de app is de gebruikerservaring (vormgeving, veiligheid, kwaliteit, etc.) een belangrijk 
aspect wat effectiviteit en gebruik bepaalt.  
Apps en online interventies die gebaseerd zijn op het gedragsmodel van beredeneerd gedrag (Ajzen) zijn 
effectiever dan andere interventies. Interventies die meerdere gedragsinterventies combineren zijn 
effectiever dan interventies met slechts één type interventie. De effectiviteit neemt verder toe als de inhoud 
goed aansluit bij de gebruiker en praktisch toepasbaar is. Variatie in methodieken van 
informatieverstrekking bevordert de gebruiksduur. Een stimulerende context kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de effectiviteit van een app. 
Tiptrack bevat veel van de bovengenoemde elementen die bijdragen aan gedragsverandering en de 
effectiviteit van apps (gedragsmodel Ajzen, meerdere methodieken, aangrijpen op attitude, subjectieve 
norm, self-efficacy). De wetenschappelijke basis van Tiptrack vormt daarmee een goed fundament om 
succesvol te zijn. Vanuit dit literatuuronderzoek zijn nog enkele aanbevelingen voor doorontwikkeling van 
Tiptrack geformuleerd (in het algemeen en specifiek voor laagopgeleiden). 
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1. Inleiding 
Het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid van werkenden is groter dan ooit. Organisaties 
veranderen steeds sneller. Dit vraagt om wendbare werkenden, die mee willen en kunnen gaan met de 
ontwikkelingen. Werkenden met een laag opleidingsniveau hebben een verhoogd risico op een 
verminderde inzetbaarheid voor nu en in de toekomst (o.a. Sanders, 2016; Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 
2014). Dit geldt zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als op het gebied van gezondheid 
(Panteia, 2016).  

Uit recent onderzoek (Panteia, 2016) blijkt dat werkgevers in principe bereid zijn om te investeren in de 
duurzame inzetbaarheid van werkenden met een laag opleidingsniveau. Hierbij bepaalt de motivatie van de 
medewerker zélf in belangrijke mate of deze investering ook daadwerkelijk gedaan wordt. Het blijkt dat 
laagopgeleide werkenden weinig actief zijn op het gebied van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Ze tonen, 
zoals dat in de literatuur heet, weinig eigenaarschap. Om werkenden te activeren is dit eigenaarschap een 
belangrijke factor.  

AWVN ontwikkelt een interactief online concept (een app aangevuld met een website) om werkenden in 
Nederland te stimuleren eigenaarschap te tonen en zelf aan het roer te gaan staan van de eigen loopbaan: 
Tiptrack. Hiermee bevordert Tiptrack de duurzame inzetbaarheid van werkenden, zodat werkgevers kunnen 
beschikken over gemotiveerde, flexibele werkenden met up–to-date kennis en vaardigheden. Tiptrack 
draagt op deze manier bij aan de wendbaarheid en innovatiekracht van werkgevers.  

 

2. Het onderzoek 
2.1  Vraagstelling 

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: 

Wat zijn de factoren die de mate waarin laagopgeleiden eigenaarschap tonen op het gebied van 
hun eigen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden? 

Deze vraag zal worden beantwoord met behulp van de volgende deelvragen: 
• Wat is eigenaarschap? 
• Wat zijn stimulerende en belemmerde factoren voor het realiseren van eigenaarschap bij 

werkenden op het gebied van duurzame Inzetbaarheid? 
• Wat zijn specifieke kenmerken en aangrijpingspunten voor eigenaarschap bij werkenden met een 

laag opleidingsniveau?  

Om nader te onderzoeken hoe de app Tiptrack hier een rol in kan spelen, wordt ook een tweede 
onderzoeksvraag beantwoord: 

Kan een app zoals Tiptrack bij werkenden met een laag opleidingsniveau een rol in spelen in het 
vergroten van eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid? 

Deze vraag zal worden beantwoord met behulp van de volgende deelvragen: 
• Hoe succesvol zijn online tools en apps om (onderdelen van) duurzame Inzetbaarheid te 

beïnvloeden?  
• Welke factoren bepalen of een online interventie succesvol een gedragsverandering tot stand kan 

brengen? 
• Welke kenmerken heeft Tiptrack om succesvol te zijn voor werkenden? 
• Welke kenmerken heeft Tiptrack om eigenaarschap voor werkenden met een laag 

opleidingsniveau te bevorderen? 
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2.2 De doelgroep 

Volgens CBS-cijfers (CBS, 2016) is 30% van de beroepsbevolking laagopgeleid (vmbo, mbo-1 niveau of 
lager), 40% middelbaar opgeleid (mbo, havo of vwo) en 29% van de bevolking is hoogopgeleid (hbo of wo). 
Laagopgeleide werkenden hebben een aantal gemeenschappelijke eigenschappen (o.a. Panteia, 2016; 
Astrid, Sanders, Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011): 

• Meestal geen startkwalificatie (< MBO-2 niveau) 
• Laag inkomen 
• Slechtere gezondheid 
• Lagere levensverwachting. 

Het is de verwachting dat laagopgeleid werk zal blijven bestaan. Maar het wordt wel complexer. Hierdoor 
worden nieuwe en andere eisen gesteld aan de kennis en ervaring van laagopgeleiden (Astrid, Sanders, 
Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011). 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op specifieke eigenschappen van de groep laagopgeleiden in relatie 
tot duurzame inzetbaarheid. 

 

2.3 Leeswijzer 

Voordat deze rapportage dieper ingaat op de specifieke (deel-) vraagstellingen van dit onderzoek, zal eerst 
het algemeen theoretisch kader worden geschetst (hoofdstuk 3) en worden de relevante inzichten in de 
wetenschappelijke literatuur op het gebied van duurzame inzetbaarheid (3.1), gedragsmodellen (3.2) 
gedragsverandering (3.4) en eigenaarschap / eigen regie (3.3) beschreven. In hoofdstuk 4 worden 
vervolgens de specifieke situatie en kenmerken van lager opgeleiden op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid beschreven (4.1) en komen aspecten die specifiek van belang zijn om de duurzame 
inzetbaarheid van laagopgeleiden te beïnvloeden (4.2) aan de orde. Hoofdstuk 5 zoomt in op de literatuur 
rond online tools (5.1), de resultaten daarvan (5.2) en de factoren die van belang zijn voor de effectiviteit 
van dergelijke instrumenten op het gedrag van gebruikers (5.3).  
Hoofdstuk 6 geeft een korte beschrijving van de app Tiptrack en de manier waarop deze app het gedrag 
van gebruikers beïnvloedt.  
In hoofdstuk 7 wordt alle beschreven informatie met elkaar verbonden om de vraagstellingen van dit 
onderzoek te beantwoorden. Uiteraard bevat de rapportage een samenvatting, waarin het hele onderzoek 
kort wordt weergegeven. 
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3. Theoretisch kader 
3.1 Duurzame inzetbaarheid  

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Er zijn veel definities die worden gebruikt. Eén van de 
leidende definities is de definitie uit het programma ‘Participatie en gezondheid’ van ZonMW uit 2010 (van 
der Klink, et al., 2010): 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werkenden doorlopend in hun arbeidsleven over 
daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig 
en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

 
Duurzame inzetbaarheid is hiermee dus een dynamisch begrip, met invloed van de medewerker, maar in 
voorwaardelijke zin ook van de context waarin de medewerker het werk moet uitvoeren (werk, levensfasen, 
etc.). Omdat zowel de context van de medewerker als de context van de omgeving aan verandering 
onderhevig zijn, is een positieve attitude van de medewerker om zich te ontwikkelen een vereiste om 
duurzaam inzetbaar te zijn.  
 
In de literatuur worden factoren benoemd die de mate van inzetbaarheid van werkenden bepalen. 
Verschillende auteurs maken hierbij verschillende indelingen, maar er is wel consensus over de factoren of 
elementen van duurzame inzetbaarheid (onder meer Dollevoet, Dona, & Evers, 2012; Vos, et al., 2011; 
Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 2014; Ministerie SZW, 2012). Belangrijke factoren die genoemd worden zijn 
gezondheid, ontwikkeling en de werk-privé balans. Een gezonde leefstijl, leren en ontwikkelen, 
loopbaanplanning en keuzes rond werk-privé spelen hierbij een rol. We gaan in deze studie niet in op deze 
relaties. Voor deze studie volstaat de constatering dat deze factoren een belangrijke relatie hebben met het 
gedrag van werkenden. Een verandering van het gedrag heeft invloed op de duurzame inzetbaarheid en is 
hiermee de doelstelling van veel interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De mate waarin 
werkenden hierbij zélf een actieve en positieve rol spelen zal voor een groot deel bepalen of deze 
interventies effectief zijn. 
  

3.2 Gedragsmodellen 

Het gedrag van werkenden speelt een belangrijke rol in hun inzetbaarheid. Er is veel literatuur waarin 
aandacht wordt gegeven aan de verklaring van gedrag met gedragsmodellen. Er is een aantal modellen die 
dominant zijn in de literatuur. De modellen zijn vaak al wat ouder, maar staan nog altijd overeind en hebben 
zich bewezen. In deze paragraaf worden de belangrijkste gedragsmodellen en modellen van 
gedragsbeïnvloeding integraal beschreven op basis van overkoepelende literatuur (Tiggelaar, 2005; Zoon, 
2012; van der Hulst & Janssen, 2006; Renes, et al., 2011).  
 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in bewust en onbewust gedrag. Onbewust gedrag wordt ook wel 
gewoontegedrag genoemd. Verreweg het meeste gedrag (zo’n 95%) wat we als mens vertonen, valt onder 
deze categorie. Er zijn twee belangrijke principes die het ontstaan van gewoontegedrag verklaren. De 
eerste is het principe van belonen en straffen (theorie van bekrachtiging van Skinner). Er ontstaat een 
koppeling tussen het gedrag en datgene dat er direct ná dat gedrag gebeurt (stimulus-respons koppeling): 
Gedrag dat wordt beloond zal een grotere kans hebben om opnieuw vertoond te worden. Gedrag dat 
bestraft wordt, zal in de toekomst waarschijnlijk minder vaak voorkomen. Je leert op deze manier van je 
ervaringen van eerder gedrag. Dit kunnen ervaringen zijn van het eigen gedrag, maar ook van het gedrag 
van anderen.  
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Gedrag dat via deze ‘conditionering’ ontstaat, wordt op een gegeven moment automatisch (‘Pavlov-
reactie’). Belonen (‘positieve conditionering’) werkt op lange termijn beter dan straffen, maar op korte 
termijn werkt straffen beter (‘negatieve conditionering’). De effecten van een straf op het gedrag zijn in 
eerste instantie ongeveer vier keer zo sterk als het effect van belonen. Straffen leidt op langere termijn vaak 
tot gedrag om de straf te vermijden en niet altijd tot het gewenste gedrag. Het zogenaamde “flitspaal-effect”: 
mensen remmen af bij de flitspaal om de straf te vermijden, maar rijden vervolgens weer veel te hard door. 
Een probleem dat op iemand af komt (dreigende straf) is een krachtige motivatie om in beweging te komen. 
Dit is ook het mechanisme waardoor mensen hun gedrag vaak pas veranderen als er een concrete 
aanleiding is en ze urgentie ervaren. Als de urgentie weer verdwenen is, vallen mensen op basis van dit 
principe vaak terug in het oorspronkelijke gedrag. Dit maakt het moeilijk om een gedragsverandering vol te 
houden. Zeker als de voordelen van het gewenste gedrag zich pas op de langere termijn manifesteren.  
Naast het principe van conditionering kan gewoontegedrag ook ontstaan doordat er in het brein 
automatische verbindingen ontstaan. Het gewoontegedrag wordt hierdoor als ‘voorkeursgedrag’ 
geprogrammeerd. Emoties, associaties, overtuigingen en groepsnormen kunnen het ontstaan van 
voorkeursgedrag onbewust beïnvloeden. Door mensen te confronteren met negatieve overtuigingen over 
ongewenst gedrag en positieve overtuigingen van gewenst gedrag te benadrukken, wordt de kans vergroot 
dat het gewenste gedrag onbewust als voorkeur wordt geprogrammeerd. Deze techniek heet ‘priming’. Hoe 
overtuigender en sterker de argumenten zijn, hoe beter ‘priming’ werkt. 
 
Bewust, gepland gedrag wordt ook wel beredeneerd gedrag genoemd. Er is dan sprake van een bewuste 
afweging en intentie om gedrag te gaan vertonen. Vaak gaat het om nieuw gedrag; gedrag dat iemand nog 
niet gewend is om te vertonen. In essentie gaan mensen bepaald gedrag alleen vertonen als ze inschatten 
dat de voordelen van het vertonen van het gedrag groter zijn dan de nadelen.  
De theorie van gepland gedrag (Ajzen) is één van de wetenschappelijke standaarden op het gebied van het 
verklaren van beredeneerd gedrag. De theorie beschrijft dat gedrag vooraf wordt gegaan door een intentie 
om het gedrag te vertonen. De intentie wordt bepaald door de attitude, subjectieve normen en de ‘self-
efficacy’. Deze begrippen hebben ieder weer specifieke kenmerken: 
• Attitude 

Attitudes zijn het gevolg van de inschatting van de voor- en nadelen van het gedrag. Overtuigingen die 
iemand heeft over het gedrag spelen hierbij een belangrijke rol. Mensen maken de afweging tussen de 
voor- en nadelen op verschillende manieren. De één is vooral gericht op het optimaliseren van de 
voordelen, terwijl de ander zich juist richt op het verminderen van de bedreigingen. Weer anderen 
maken meer gevoelsmatig of op basis van emoties de afweging. Attitudes die gebaseerd zijn op 
positieve informatie hebben meer effect op de langere termijn, terwijl attitudes die gericht zijn op de 
negatieve aspecten van gedrag (kosten, mate van inspanning) meer effect hebben op korte termijn. 
Over het algemeen heeft negatieve informatie meer effect dan positieve. Hoe intensiever iemand de 
afweging van de voor- en nadelen maakt, hoe bestendiger de attitudes op lange termijn zijn.  
Voor gezondheidsgedrag werd dit vertaald in het zogenaamde Health Belief Model (HBM-model). De 
attitude rond gezondheidsgedrag wordt bepaald door de ervaren bedreiging van een ziekte/ 
gezondheidsprobleem, zoals iemand die ervaart en de ingeschatte kans dat iemand deze ziekte/dit 
gezondheidsprobleem daadwerkelijk krijgt door het ongezonde gedrag. 

 
• Subjectieve normen 

Subjectieve normen zijn de ervaren normen van mensen in de omgeving van het individu. Er wordt ook 
wel gesproken van sociale normen: de set normen en waarden van mensen in de omgeving. Het effect 
van deze normen is sterker naarmate de personen in de omgeving voor iemand belangrijker zijn. Het 
effect wordt ook sterker als iemand zich onderdeel voelt van een groep (‘sociale identificatie’, 
Bandura). Uiteraard speelt de mate waarin iemand zich wil confirmeren aan de normen van de anderen 
een belangrijke rol in de mate van het effect. 

  



 
 

 
 
 

  
 

Datum  21 december 2016 

Kenmerk  1679424 

Onderwerp  Duurzame inzetbaarheid bij laagopgeleiden 

Blad  10 van 40 

/ Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 10 

• Self-efficacy 
Self-efficacy is een term waar eigenlijk geen goede vertaling voor is. Daarom wordt in dit onderzoek de 
Engelse term gebruikt. Het gaat bij self-efficacy om de inschatting die iemand maakt van de kans dat 
hij/zij het gedrag succesvol uit kan voeren. Deze inschatting wordt gevoed door ervaringen van eerder 
gedrag (net als bij gewoontegedrag). Self-efficacy vormt de kern van de ‘sociaal cognitieve theorie ’van 
Bandura (Zimmerman B. , 2000). 
De mate van self-efficacy wordt beïnvloed door de ervaren belemmeringen om het gedrag te kunnen 
vertonen en de mate van vertrouwen in het eigen kunnen om het gedrag succesvol uit te kunnen 
voeren. Dit vertrouwen wordt gevoed door eigen ervaringen. Maar er is ook een effect van soortgelijke 
anderen (‘peers’) die het gedrag uitvoeren (“als hij het kan, kan ik het ook…”). 
Self-efficacy is de sterkste voorspeller van gedrag en heeft naast invloed op de gedragsintentie als 
enige parameter ook een rechtstreeks effect op het gedrag van mensen. De mate van self-efficacy 
bepaalt ook hoe ambitieus de doelen zijn die mensen stellen (moeilijkheidsgraad en type doelen) 
(Oude Essink, 2007). 
 

• Intentie 
De intentie is het voornemen om gedrag uit te gaan voeren. Dit voornemen leidt echter lang niet altijd 
tot het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag. Zo is er bij voorbeeld een groot verschil tussen de 
intentie om gezondheid te verbeteren en het daadwerkelijk gedrag (deelname aan een gezondheid-
interventie (Rongen, et al., 2014). Intenties verklaren uiteindelijk ongeveer 35% van het gedrag. In de 
literatuur spreekt men de ‘intention-behavior gap’. Deze kloof tussen de gedragsintentie en het feitelijke 
gedrag wordt verklaard in de theorie van zelfregulatie (zie paragraaf 3.4; de Ridder, 2003; Oude 
Essink, 2007).  
 
De intentie heeft een grotere voorspellende waarde als deze overeenkomt met de eigen normen en 
waarden van een persoon over het gedrag. Deze morele norm leidt tot een autonome motivatie om het 
gedrag te gaan vertonen. Hoe concreter en specifieker intenties worden geformuleerd, hoe sterker de 
intentie is.  
 

Kort gezegd, komt de Theorie van Gepland Gedrag van Ajzen erop neer dat mensen van plan zijn (intentie) 
bepaald gedrag te vertonen als zij dat willen (houding), denken dat te kunnen (gedragscontrole) en de 
steun van hun omgeving (sociale norm) daarvoor hebben (van Vuuren, Lub, & Marcelissen, 2016). 
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Voor dit literatuuronderzoek vatten we dit als volgt samen in een gecombineerd model:  

Integraal gedragsmodel     (op basis: van der Hulst & Janssen, (2006) en Zoon (2012) 

Vanuit de gedragsmodellen van Ajzen, Fishbein en Bandura 

Figuur 1: Een integraal gedragsmodel 
 

3.3 Eigenaarschap en eigen regie 

Rond duurzame inzetbaarheid stellen veel organisaties zich de vraag hoe ze de werkenden kunnen 
activeren om zelf regie te nemen. Het lijkt echter nog maar matig ingebed in onze cultuur om echt zelf regie 
te nemen op dit soort thema’s. Het tonen van eigenaarschap is echter wel een belangrijke voorwaarde voor 
de eigen duurzame inzetbaarheid; individuele sturing op de eigen inzetbaarheid veronderstelt gedrag om de 
eigen inzetbaarheid te stimuleren en te ontwikkelen (o.a. Van Vuuren, Lub, & Marcelissen, 2016; Raad voor 
volksgezondheid en zorg, 2010; Ministerie SZW, 2012). Eigenaarschap is te zien als een belangrijke zelf-
regulatievaardigheid die de ‘gap’ tussen gedragsintentie en feitelijk gedrag kan verkleinen (Oude Essink, 
2007). 
Eigenaarschap wordt in de wetenschappelijke literatuur vaak opgesplitst in formeel eigenaarschap en 
psychologisch eigenaarschap (Rook, 2007). Formeel eigenaar ben je van ‘iets’ wat je hebt; een ding, een 
voorwerp. Psychologisch eigenaarschap gaat over het voelen van verantwoordelijkheid ergens voor. Door 
dit gevoel ontstaat beschermend en verzorgend gedrag voor datgene waar men zich psychologisch 
eigenaar van voelt (een intrinsieke motivatie). Dit hoeft overigens niet iets te betreffen waar iemand ook 
formeel eigenaar van is. Mensen met een proactieve persoonlijkheid tonen meer psychologisch 
eigenaarschap. Psychologisch eigenaarschap leidt tot positieve effecten op de prestaties van mensen in 
organisaties (Avey, Avolio, Crossley, & Luthans, 2009). Voor duurzame inzetbaarheid is het psychologisch 
eigenaarschap van belang. Rook (2007) beschrijft drie manieren waarop psychologisch eigenaarschap kan 
ontstaan in relatie tot het werk: 
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1. Controle over het werk: hoe meer controle iemand zelf uit kan oefenen, hoe meer men het als 
onderdeel van zichzelf ervaart. Dit heeft te maken met meer autonomie én met het gevoel dit aan 
te kunnen: self-efficacy. 

2. Bekendheid met het werk: meer informatie hebben over het werk, bijvoorbeeld door een actieve rol 
te spelen/actief te participeren. 

3. Investeren van jezelf in het werk: innovatieve ideeën bedenken, tijd en energie erin steken, 
waarden die aansluiten (actieve participatie). 

 
Rook concludeert in zijn onderzoek dat autonomie, self-efficacy en actieve ‘participatie’ psychologisch 
eigenaarschap met betrekking tot het werk stimuleren. Hierbij is het van belang dat werkenden de 
autonomie en regelruimte ook daadwerkelijk bewust ervaren (Wijchgel, 2009). Ook betrokkenheid en een 
gevoel van verantwoordelijkheid hebben een relatie met psychologisch eigenaarschap. Een coachende stijl 
van leidinggeven (transformationele leiderschapsstijl) versterkt het psychologisch eigenaarschap.  
 
Recent beschreven Van Vuuren, Lub en Marcelissen (2016) een model voor de eigen regie op gezondheid, 
waarin de principes van gedrag en gedragsbeïnvloeding (paragraaf 3.2) concreet vertaald worden naar de 
situatie in organisaties. Het model beschrijft de aspecten die een rol spelen bij het nemen van regie op de 
eigen gezondheid zonder hier een volgtijdelijkheid in te veronderstellen (Figuur 2). Het model beschrijft 
zeven aspecten: 
Aan de kant van de werknemer: 
1. Bewustzijn van de noodzaak 

Net als in paragraaf 3.4 beschreven modellen (Health Belief Model, Prochaska) gaat het hier om de 
inschatting dat het nodig is om bepaald gezond gedrag te gaan vertonen.  

2. De ervaren verwachting het gedrag uit te kunnen voeren 
Hier gaat het om de self-efficacy. Ervaart iemand zelf dat hij/zij het vermogen en de capaciteiten heeft 
om het nieuwe gezonde gedrag uit te kunnen voeren. Hoe hoger de mate van self-efficacy, hoe groter 
de intentie om deel te nemen aan een gezondheidsprogramma. 

3. Motivatie (“ik wil”) 
De intrinsieke motivatie van de werknemer om gezond gedrag te gaan vertonen. 

4. Durven 
Durven gaat over het proactief kansen herkennen en er vervolgens naar handelen, initiatief laten zien 
en doorgaan tot het gelukt is. Proactieve werknemers gaan actief op zoek naar mogelijkheden om hun 
gezondheid te verbeteren in plaats van passief af te wachten.  

 
Aan de kant van de organisatie: 
5. Cultuur (‘sociale norm’): ‘mogen’ 

In welke mate is het sociaal geaccepteerd in de organisatie om het nieuwe gezonde gedrag te gaan 
vertonen? Wat vinden anderen daarvan? Is er sociale steun? 

6. De mogelijkheden die de organisatie biedt  
Hier gaat het om het pakket aan oplossingen en interventies die de organisatie aan werkenden 
aanbiedt om te werken aan hun gezondheid en de mate waarin werkenden hierover geïnformeerd zijn. 
Veel organisaties hebben een breed scala aan beleid en middelen voor de werkenden georganiseerd. 
Maar de middelen worden weinig gebruikt, omdat de werkenden er niet goed bekend mee zijn. 

7. De mate waarin werkenden de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan programma’s. 
Zijn er belemmeringen om het gedrag uit te voeren? Of worden er juist mogelijkheden voor gecreëerd 
door de organisatie? 
 

Wanneer het model van eigen regie op gezondheid naast het integraal gedragsmodel (figuur 1) wordt 
gelegd, is te zien dat het hier feitelijk gaat om de invulling van dit model voor gezondheidsbevordering in de 
werksituatie.  
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Interessant aan de studie van Van Vuuren, Lub en Marcelissen is dat het model ook getoetst is in de 
praktijk. Bij een steekproef bij Nederlandse organisaties in de zakelijke dienstverlening bleek 70 tot 75% 
van de werkenden regie te nemen op de eigen gezondheid. De zeven aspecten bleken ook in de praktijk 
een relatie te hebben met het nemen van eigen regie op de gezondheid. De onderzoekers concluderen dat 
de mate waarin werknemers eigen regie nemen het sterkst werd beïnvloed door bewust zijn, willen en 
mogen. Vertaald naar het integraal gedragsmodel van figuur 1 gaat het hier dus om de attitude (“bewust 
zijn”), de intentie (‘’willen’) en de sociale norm (‘mogen’). De factoren die het ontstaan van (gezond) gedrag 
verklaren spelen een belangrijke rol bij het nemen van eigen regie. Er zijn geen onderzoeken gevonden die 
specifiek ingaan op het psychologisch eigenaarschap en de relatie met opleidingsniveau. 

 
Figuur 2: Model eigen regie op gezondheid (Van Vuuren, Lub en Marcelissen 2016) 
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3.4 Gedragsverandering 

Een gedragsverandering kan tot stand komen door een aanpassing van het onbewust gedrag en door een 
aanpassing van het bewuste gedrag (Tiggelaar, 2005; Zoon, 2012; van der Hulst & Janssen, 2006). In veel 
gevallen wordt het aanpassen van onbewust gedrag vooraf gegaan door het vertonen van ander bewust 
gedrag (Renes, et al., 2011). Als het gedrag van iemand verandert, verandert het vaak in een aantal fasen. 
Een belangrijk model waarin dit wordt beschreven is het model van Prochaska. Prochaska onderscheidt vijf 
fasen van gedragsverandering: 

1. De fase vóór het overwegen van de verandering 
2. Het overwegen van de verandering  
3. Het voorbereiden van de verandering 
4. De actie / verandering  
5. Het onderhoud 

 
Een interventie tot gedragsverandering moet aansluiten bij de fase waarin de persoon zich bevindt. De 
kenmerken die de gedragsintentie bepalen, blijken dan een sterk effect op de intentie te hebben.  
Om het nieuwe gedrag te gaan vertonen moet er vaak gewoontegedrag worden doorbroken. Dat gebeurt 
alleen als de intentie heel sterk is. Sterker dan het gewoontegedrag. Het nieuwe gedrag moet continu 
bewust onder controle worden gehouden totdat de oude gewoontes zijn veranderd. Gewoontegedrag heeft 
op die manier een sterke voorspellende waarde voor het gedrag en zorgt vaak voor een ‘gap’ tussen de 
intentie en het daadwerkelijk vertoonde gedrag.  
Een gedragsverandering vereist dus het managen van zowel het gewoontegedrag als het beredeneerde 
gedrag. Het versterken van de verandering van gewoontegedrag is cruciaal om niet terug te vallen in het 
ongewenste oude gedrag.  
 
Om mensen aan te zetten het nieuwe gedrag te overwegen (fase 2) is communicatie vaak een belangrijk 
instrument. Er zijn hierbij verschillende aspecten van de communicatie van belang (Communication 
Persuasion Model (CPM)). Aspecten van de bron (o.a. macht, expertise), boodschap (o.a. relevantie, stijl, 
aantrekkelijk), ontvanger (intelligentie, ervaring, stemming o.a.), het medium (o.a. tempo van 
informatieverwerking, mate van interactie) en de context (o.a. individu of groep, rustige omgeving) spelen 
een rol bij de manier waarop de informatie effectief is. De informatie uit een boodschap komt het beste aan 
als deze aansluit bij de emotie waarin de ontvanger op dat moment zit. Blije mensen zijn gevoeliger voor 
een positieve boodschap, boze mensen voor een negatieve. Eén van de belangrijkste aspecten van de 
overtuigingskracht van informatie is de persoonlijke relevantie voor de persoon. Kennisoverdracht kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de vorming van de attitude rond het gedrag (Renes, et al., 2011). 
Elke omgeving zendt gedragsrelevante signalen uit en kan op deze manier gedrag beïnvloeden. Het 
strategisch ontwerpen van de omgeving kan een alternatief bieden voor gedragsbeïnvloeding door middel 
van belonen en straffen. Deze vorm van gedragsbeïnvloeding wordt ‘nudging’ genoemd. ‘Nudging’ betekent 
het geven van een duwtje in de juiste richting. Kleine (simpele) aanpassingen in de omgeving kunnen ertoe 
leiden dat mensen (onbewust) een duwtje in de goede richting krijgen. Zo kan het plaatsen van een vliegje 
in het glazuur van het urinoir ervoor zorgen dat mannen beter richten en zodoende tot minder 
schoonmaakwerk leiden (Renes, et al., 2011). Via sociale netwerken waar mensen aan deelnemen kan de 
vorming van attitudes worden beïnvloed. Bovendien worden er in sociale netwerken soms gezamenlijke 
normen bepaald en kunnen rolmodellen een plaats krijgen. 
 
Zoals gesteld wordt de intentie om gedrag te vertonen versterkt door de intentie concreet en specifiek te 
maken (fase 3). Bij een interventie van gedragsverandering kun je dit doen door concrete doelen te stellen. 
Het is een bekend fenomeen dat mensen gemotiveerd raken van het halen van doelen. Dus is het 
belangrijk om de doelen eenvoudig en vooral haalbaar te definiëren. Begin met stapjes naar het nieuwe 
gedrag waarvan iemand weet dat hij het kan en dus een positieve self-efficacy heeft. Het organiseren van 
sociale steun is in deze fase ook een belangrijke stap. 
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Wanneer iemand in actie komt op weg naar het nieuwe gedrag (fase 4), is directe feedback van belang. Het 
is moeilijk om het nieuwe gedrag vol te houden (fase 5). Eén van de manieren om dit te doen is het steeds 
opnieuw stellen van doelen. Steeds een stapje verder. Verder hebben mensen vaak een bepaald moment 
waarop ze terugvallen in het oude gewoontegedrag: de terugval-situaties. Door hier actief op te anticiperen 
en zich voor te bereiden kan de kans om het nieuwe gedrag vol te houden, stijgen met een factor 3 tot 4. 
Veel mensen weten zelf wel wat hun risicovolle momenten zijn. Periodes van vermoeidheid en of stress 
leiden voor veel mensen tot een terugval naar het oude gedrag. Verder zijn er wat ‘trucjes’ om 
terugvalmomenten de baas te blijven: 

• Geheugensteuntje: herinner je zelf aan je voornemens (voordat het misgaat) en vraag anderen om 
hulp om terugval te voorkomen (regel sociale steun). 

• Beloning: beloon jezelf direct (!) als je een moeilijk moment hebt overwonnen. Meet je 
gedragsverandering en positieve effecten om het nieuwe gedrag te belonen (en nog niet de 
nieuwe resultaten, want die komen pas later). 

• ‘Countering’: spreek jezelf letterlijk hardop toe, of iets minder: focus je gedachten, ga bewegen/ 
wordt lichamelijk actief. 

Gedrag dat is ontstaan vanuit een intrinsieke, eigen motivatie heeft meer kans om blijvend te zijn dan 
gedrag dat ontstaat vanuit een externe motivatie (Renes, et al., 2011).  
 
Een andere invalshoek van gedragsverandering wordt beschreven in de theorie van zelfregulatie (de 
Ridder, 2003). Deze theorie zoomt in op het automatische gedrag en de ‘gap’ tussen de gedragsintentie en 
het feitelijk gedrag (Oude Essink, 2007). De Ridder vraagt zich af hoe het komt dat van alle goede 
gezondheids-voornemens na de jaarwisseling er zo weinig succesvol zijn. Een kwart van de goede 
voornemens strandt al na een week en goede voornemens zijn vaak pas na 5 jaar hetzelfde voornemen 
succesvol.  
Een belangrijk aspect van dit falen, ligt in het feit dat gezondheidsgedrag pas in de verre toekomst tot 
voordelen leidt. Bovendien zijn deze voordelen niet 100% gegarandeerd (als je niet rookt, kun je nog steeds 
longkanker krijgen). Waar het effect van het gezonde gedrag in de verre toekomst ligt, moeten mensen het 
ongezonde gedrag met een positief effect op korte termijn opgeven en een inspanning leveren. Een 
vergelijkbaar mechanisme is voor te stellen bij het volgen van opleidingen. 
De theorie van zelfregulatie gaat uit van een succesvolle gedragsverandering als er sprake is van een 
gunstige balans tussen de (verre) doelen en de onmiddellijke frustraties/verleidingen. Om deze balans ten 
gunste van het gezonde gedrag (verre doelen) te beïnvloeden is wilskracht essentieel. Wilskracht kost 
energie. De energie om wilskracht te tonen kent beperkingen en is niet constant. De energie achter 
wilskracht zwakt af in de avond en nacht en bij stressvolle of negatieve situaties. Dit verklaart waarom er op 
die momenten vaak sprake is van terugval naar het ongezonde gedrag. De wilskracht is vaak pas sterk 
genoeg als er een échte noodzaak is. 
 
De Ridder adviseert om zuinig te zijn met de energie achter de wilskracht en om het ongezonde gedrag niet 
volledig af te zweren, maar vooral te doseren (‘geniet maar drink met mate‘). Verder is het van belang om 
op de juiste manier doelen te stellen. Doelen moeten realistisch en concreet zijn. Te ambitieuze doelen 
stranden vaak vroegtijdig. Een concreet actieplan kan helpen om de doelen te realiseren. Planning en self-
efficacy zijn belangrijke zelf-regulatievaardigheden (Oude Essink, 2007). Het besef van de dingen die je op 
moet geven is hierbij van groot belang. De attitude (kosten-baten afweging; HBM-model) rond gedrag wordt 
in de praktijk vaak gedomineerd door korte termijn aspecten. Gezondheidsvoorlichting moet zich niet alleen 
richten op de voordelen van het gezonde gedrag, want de voordelen daarvan zijn er vaak pas op lange 
termijn. Een te harde confrontatie met gezondheidsbedreigingen roept ontkenning op en werkt vaak zelfs 
contra-effectief. Boodschappen die een grote mate van angst oproepen en tegelijkertijd haalbare en 
effectieve gedragsaanbevelingen bevatten leiden tot de sterkste vermindering van het risicogedrag. Maar 
boodschappen die wel angst oproepen, maar waarbij de gedragsaanbevelingen onvoldoende haalbaar en 
effectief zijn, leiden juist tot sterke averechtse effecten: Er ontstaat weerstand en de boodschap wordt 
verworpen. Confrontatie met bedreigingen of negatieve gedragseffecten met weinig impact of zonder 
handelingsperspectief laten niet of nauwelijks effecten zien.  
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Al met al is het belangrijk om bij een dreigende gedrags-consequentie duidelijk het risico te laten zien, maar 
ook een aanpak of oplossing voor het risico te bieden. “Angstprikkels” hebben vooral impact in het eerste 
stadium van gedragsverandering (Renes, et al., 2011). 
Eyal (2013) stelt dat de mate van invloed die je als mens ervaart van belang is of je iets wel of niet doet. 
Het gaat erom dat je iets wílt doen in plaats van iets moet doen. Nieuw gedrag ontstaat alleen bij een vrije 
keuze om het gedrag wel of niet uit te voeren.  
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4. Duurzame inzetbaarheid bij 
laagopgeleiden 

4.1 Werkenden met een laag opleidingsniveau 

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar of hoger opgeleiden 
(CPB | SCP, 2015). Ze zijn vaker werkloos en werken vaker in relatief laagbetaalde of onzekere banen. 
Ook is er meer armoede onder hen dan bij de gemiddelde werkende en werkzoekende. De achterstand op 
de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door een combinatie van een lager niveau van kennis en vaardigheden 
en een minder goede gezondheid (de Beer, 2016). De achterstand van laagopgeleiden is gegroeid sinds 
1990. Hier liggen aan aantal ontwikkelingen aan ten grondslag: technologisering, digitalisering, 
globalisering. Als deze ontwikkelingen zich voortzetten, zal de achterstand van lager opgeleiden nog groter 
worden.  

Levenslang leren lijkt een uitgelezen kans voor vroegtijdige schoolverlaters om een kwalificatie te behalen 
en zodoende hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt dat hoogopgeleiden vaker 
deelnemen aan levenslang leren dan laagopgeleiden. Deze ongelijke deelname aan levenslang leren 
versterkt vervolgens de kloof tussen hoger en lager opgeleiden (Knipprath & De Rick, 2011). 
 
Paul de Beer beschreef onlangs een prognose voor de arbeidsmarkt in 2040 (de Beer, 2016). Het 
gemiddeld opleidingsniveau zal in de toekomst stijgen, maar het aandeel van laag opgeleide, elementaire 
banen zal naar verwachting redelijk stabiel blijven op zo’n 30%. Voor laag opgeleide werkenden in fysiek 
zware beroepen (bijvoorbeeld in de sectoren Bouw, Schoonmaak, Horeca) zou langer doorwerken weleens 
problematischer kunnen worden, geeft de Beer aan. 

In de onderzoeken worden verschillende kenmerken genoemd van deze werkenden met een laag 
opleidingsniveau. Er zijn specifieke kenmerken van de individuele werkenden zelf, maar ook de context van 
het werk heeft specifieke kenmerken. 

Persoonlijke kenmerken van werkenden met een laag opleidingsniveau 
De volgende individuele kenmerken van werkenden met een laag opleidingsniveau worden in de literatuur 
beschreven (vanuit: Astrid, Sanders, Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011; Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 
2014; Gründemann, Ybema, & Sanders, 2014; Sanders, 2016; Panteia, 2016; Markerink, 2015): 
• Men denkt niet of weinig na over hun eigen duurzame inzetbaarheid. 
• Gezondheid: 

o Een slechtere gezondheid. 
o Minder goed ervaren gezondheid. 
o Meer gedrags-/leefstijlgerelateerde gezondheid-issues . 
o Minder vertrouwen om in staat te zijn door te werken tot 65ste. 
o Lager niveau van gezondheidsvaardigheden. Dit gaat samen met een minder goede 

gezondheid en minder preventief handelen op het gebied van de gezondheid. Op hoge leeftijd 
nemen gezondheidsvaardigheden verder af (terwijl er juist meer chronische ziekten ontstaan 
waardoor er juist meer behoefte is aan goede gezondheidsvaardigheden (Jonker, 2012)). 

o Hoe hoger de opleiding, hoe meer eigen regie men neemt op gezondheid (van Vuuren, Lub, & 
Marcelissen, 2016). Dit zou bijvoorbeeld ook de lagere therapietrouw bij revalidatie van 
hartpatiënten met een lager opleidingsniveau kunnen verklaren(Oude Essink, 2007). 

• Scholing en ontwikkeling: 
o Hechten minder belang aan leermogelijkheden en scholing; ze hebben een lagere 

scholingsintentie. 
o Volgen minder scholing en vragen er minder om. 
o Ervaren belemmeringen voor scholing: scholingsangst, gebrek aan basiscompetenties 

(taalvaardigheid). 
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o Investeren zelf minder in ontwikkeling en scholing.  
o Lagere bereidheid tot het volgen van scholing in de eigen tijd. 

• Mobiliteit/loopbaan: 
o Vaak al jonger begonnen met werken. 
o Minder vertrouwen in kans om andere baan te vinden. 

• Motivatie: 
o Laagopgeleiden hechten meer waarde aan extrinsieke werkwaarden (werkzekerheid, salaris, 

goede arbeidsomstandigheden) dan aan intrinsieke werkwaarden zoals carrièrekansen, 
leermogelijkheden, uitdagend werk of mogelijkheden om zelf initiatief te nemen. 

o Willen minder lang doorwerken/eerder stoppen met werken dan hoog opgeleide werknemers. 
 

Kenmerken van de werkcontext  
De volgende kenmerken van het werk en de werkcontext van werkenden met een laag opleidingsniveau 
worden in de literatuur beschreven (Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 2014; Sanders, 2016; Astrid, Sanders, 
Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011). 

• Kenmerken van taak en functie: 
o Meer fysieke arbeidsbelasting, vaker werk met repetitieve kenmerken. 
o Vaker gevaarlijk werk. 
o Minder psychosociale belasting (minder cognitief- informatieve kenmerken zoals taakeisen, 

complexiteit, werkdruk).  
o Minder autonomie.  
o Minder afwisseling/diversiteit in het werk. 
o Weinig ontwikkelmogelijkheden.  
o Minder sociale kenmerken zoals sociale steun van de leidinggevenden en collega’s.  

Een toename van deze sociale aspecten van het werk bij lager opgeleide werkenden leidt tot 
meer arbeidsvermogen en arbeidsvreugde. 

o De (contextuele) werkkenmerken hebben een negatieve relatie met het arbeidsvermogen en 
de arbeidsvreugde van werknemers. 
 

• Werkcontext en perspectief van de werkgever: 
o Werkgevers met veel laagopgeleiden in dienst zijn minder tevreden over de bereidheid van 

personeel om nieuwe dingen te leren. 
o Werkgevers bieden minder vaak scholing aan. Als er al wordt geïnvesteerd in opleiding betreft 

het vaak een bedrijfsspecifieke of functiegerichte opleiding (veiligheid, technische 
vaardigheden). 

o Werkgevers ervaren een lage motivatie tot scholing bij werkenden met een laag 
opleidingsniveau. 

o Werkgevers zijn minder actief met het investeren in scholing bij werkenden met een laag 
opleidingsniveau Dit komt vooral omdat het financiële voordeel voor de werkgever lager wordt 
ingeschat. 

o Werkgevers zien de volgende voordelen van investeren in lager opgeleiden (Smit, Andriesen, 
& Stark, 2005): 

 Toename productiviteit, beter opgewassen tegen concurrentie. 
 Beter gemotiveerd personeel dat wil blijven leren. 
 Een goed imago als werkgever. 
 Personeel dat flexibel inzetbaar is. 
 Meer betrokkenheid bij de organisatie, minder verloop en lager verzuim. 

o Werkgevers ervaren soms weerstanden van lager opgeleide werkenden tegen scholing: 
werkenden hebben een negatieve houding tegenover leren omdat:  

 Niet durven (slechte ervaringen in verleden, weinig vertrouwen). 
 Niet weten: geen besef van sense of urgency. 
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 Niet kunnen: beperkte capaciteiten om te leren. 
 Niet willen: geen interesse in scholing, sociale omgeving stimuleert het niet (het is 

‘niet normaal’ om te leren’). 
 

4.2 Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid bij werkenden met een laag 
opleidingsniveau  

In de literatuur worden verschillende aspecten en kenmerken beschreven, die kunnen helpen bij het kiezen 
van een effectieve interventie op het gedrag met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. De 
onderzoeksliteratuur gaat hierbij vooral in op het thema opleiding, scholing en ontwikkeling. 
 
Gezien het ‘profiel’ van personen met een laag opleidingsniveau of opleiding is het wel duidelijk dat ze vaak 
wat extra hulp nodig hebben om met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Doordat het 
financieel belang bij werkgevers minder groot is (i.v.m. lagere lonen) wordt dit extra duwtje in de rug door 
werkgevers vaak niet gegeven. Dat het financiële belang voor werkgevers een belangrijke drijfveer is om te 
investeren in de duurzame inzetbaarheid van werkenden, blijkt –indirect- ook uit de mate waarin 
werkgevers investeren in de gezondheid van werkenden. De aanwezigheid van lichamelijke belasting en 
hoge werkdruk hangen sterk samen met de mate van investeringen in de gezondheid van werkenden. 
Investeren in arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid wordt door veel werkgevers nog wel als 
vanzelfsprekend ervaren. Hiermee wordt ziekteverzuim voorkómen en productiviteit bevorderd. Het 
investeren in de leefstijl van werkenden zien veel werkgevers niet als hun taak (Panteia, 2016). 
 
In de onderzoeksliteratuur blijken de theorieën over gedrag goed te gebruiken om de activiteiten op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid te verklaren. Er wordt hierbij in de onderzoeksliteratuur rond 
laagopgeleiden vooral ingegaan op het aspect scholing, maar gezien de consistentie en uniformiteit van de 
gedragsmodellen (paragraaf 3.2 en 3.4) is het te verwachten dat de mechanismen die hierbij naar voren 
komen ook toepasbaar zijn op ander gedrag met invloed op de inzetbaarheid. 
Op het gebied van scholing is het duidelijk dat scholing vooraf wordt gegaan door de intentie om scholing te 
volgen (Astrid, Sanders, Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011). De intentie om scholing te gaan volgen is 
een belangrijke eerste stap op weg naar daadwerkelijke deelname aan scholing. De scholingsintentie wordt 
beïnvloed door de mate van self-efficacy: de verwachting die de persoon heeft om het gedrag succesvol uit 
te kunnen voeren. Het vergroten van de self-efficacy op het gebied van scholing zal leiden tot een hogere 
scholingsintentie, waardoor de kans op daadwerkelijke deelname aan scholing toeneemt. De volgende 
factoren spelen een rol bij het beïnvloeden van de self-efficacy ten aanzien van leren: 

• Eerdere deelname aan scholing 
• Zelfvertrouwen 
• Inschatting van de eigen intelligentie 
• Steun van collega’s en leidinggevenden 
• Positieve leerervaringen. 

 
Leeftijd is een relevante factor: Werknemers boven de 50 jaar hebben een lagere self-efficacy ten aanzien 
van leren en een lagere scholingsintentie. Deelname aan scholing alleen is niet genoeg om een hogere 
self-efficacy te realiseren. Hier lijkt ook een positieve leerervaring voor nodig te zijn. Laagdrempelige 
opleidingen of trainingen kunnen deze positieve leerervaringen creëren (Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 
2014). 
 
Dit wordt bevestigd door Sanders in zijn proefschrift over laagopgeleiden (Sanders, 2016). Sanders laat 
zien dat intenties om opleidingen of trainingen te volgen, kunnen worden gestimuleerd door het verbeteren 
van iemands algemene houding ten aanzien van scholing en opleiding (‘positieve attitude’) en door het 
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versterken van het vertrouwen in het succesvol kunnen afronden van een opleiding. Positieve 
leerervaringen zijn hierbij van groot belang en Sanders adviseert om deze ervaringen te stimuleren.  
In dezelfde lijn hebben de intentie om van baan te veranderen en de feitelijke ‘baan tot baan mobiliteit’ een 
relatie met het vertrouwen in de eigen capaciteiten. Bij lager opgeleide (oudere) werknemers is dit 
vertrouwen lager dan bij hoger opgeleiden. Positieve ervaringen met loopbaanstappen zouden dit 
vertrouwen kunnen vergroten. Uit het proefschrift van Sanders kan worden geconcludeerd dat positieve 
ervaringen van groot belang zijn om activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid te stimuleren. 
Negatieve ervaringen hebben het tegenovergestelde effect. ‘Vertrouwen in het eigen kunnen’ (self-efficacy) 
is voor laagopgeleiden cruciaal om actief te worden. Het is dus belangrijk om kleine stappen te maken om 
positieve ervaringen te creëren. Een setting dichtbij de werkvloer (niet te schools i.v.m. mogelijk negatieve 
associaties) kan hierbij ondersteunen doordat dit vertrouwen stimuleert (Blatter, Dorenbosch, & Keijzer, 
2014). 
 
Om de intentie tot scholing te stimuleren speelt de leidinggevende van de werkende een belangrijke rol. 
Leidinggevenden kunnen een belangrijke initiator zijn tot het volgen van een opleiding. Leidinggevenden 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van de werkende en kunnen zorgen voor 
sociale steun aan de werkenden. Hiernaast kan de leidinggevende (directe of indirecte) invloed uitoefenen 
op een aantal andere elementen die de deelname aan scholing (mede) blijken te bepalen (Astrid, Sanders, 
Langelaan, Giesen, & Keijzer, 2011): 

• Het psychologisch contract: wat verwachten werkenden van de werkgever. 
• Informatie over het werk en het functioneren. 
• Subjectieve norm (gekleurd door de sociale omgeving en de mate waarin iemand zich wil 

conformeren). 
• Waarde toekennen aan scholing (‘valentie’). 
• Steun van collega’s. 
• Oriëntatie op loopbaanmogelijkheden. 

 
Astrid en collega’s geven als tip om regelmatig de loopbaanperspectieven te bespreken en om in 
gesprekken bij te dragen aan het zelfvertrouwen. 

Zoals beschreven in paragraaf 4.1 worden werkenden met een lager opleidingsniveau gemotiveerd door 
andere werkwaarden. Voor laagopgeleiden zijn dit de extrinsieke werkwaarden beloning en werkzekerheid 
(Gründemann, Ybema, & Sanders, 2014). Het vervullen van de werkwaarden leidt voor iemand tot langer 
willen doorwerken en gaat samen met een betere motivatie voor het werk. Dan zijn werkenden beter in 
staat om te blijven werken.  
 
Knipprath en De Rick (2011) passen in hun onderzoek over levenslang leren bij laagopgeleiden het model 
Van De Rick en Valckenborgh uit 2004 toe. Zij concluderen dat participatie aan levenslang leren afhankelijk 
is van factoren op micro (persoons), meso en macro-niveau. Op microniveau zijn de verschillende 
elementen van het gedragsmodel uit paragraaf 3.2 van belang: attitude (gepercipieerde voor- versus 
nadelen), subjectieve norm en sociale steun, verwachtingen over de effecten van het gedrag. Op het 
mesoniveau (organisatieniveau) wordt het leerklimaat bepaald door de beginsituatie en de afstemming van 
de leerinhouden op deze beginsituatie. Het leerproces kent hierbij een context waarin aspecten als kosten, 
taalgebruik en bereikbaarheid van belang zijn. Op macroniveau speelt ook de maatschappelijke context een 
rol. 
 
Smit, Andriesen en Stark (2005) maken ook gebruik van het model wat De Rick en Valckenborgh 
beschreven. Zij komen tot een pakket van aanbevelingen om lager opgeleiden te activeren en actief te 
houden in verschillende fasen: 
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Creëer bewustwording  
• Eisen aan communicatie bij laagopgeleiden: overzichtelijk, gemakkelijk, begrijpelijk, aantrekkelijk 
• Schriftelijk, maar ook mondeling 
• Eenvoudig taalgebruik 
• Duidelijk en consequent 
• Uitdragen van de boodschap 
• Lager opgeleiden betrekken en input laten geven 
• Bijvoorbeeld via werkoverleg, bedrijfstheater 

 
Plaats het leren in een positieve sfeer 
Na de fase van bewustwording komt de fase waarbij het leren in een positieve sfeer wordt geplaatst:  

 Is het haalbare kaart?  
• Aansluiten bij reeds verworven competenties (bijv. EVC) 
• Zelfvertrouwen stimuleren (moet vaak toenemen) 
• Sociale omgeving inzetten 
• Maak gebruik van ambassadeurs 
• Geef budget of vouchers en maak dit zichtbaar: Werknemer MAG kiezen (‘mogen’ en niet 

‘moeten’; dit stimuleert eigen verantwoordelijkheid)  
  
Effectief blijven leren 
Na deze fase kan het leerproces starten. Voor het daadwerkelijk leerproces geven ze vervolgens 
aanbevelingen om het effectief te houden en om te zorgen dat de werkenden blijven leren. 

• Kleine afstand tussen het leren en de werkvloer: praktisch 
• Laagdrempelig (onder werktijd) 
• Succeservaringen organiseren (belonen met bloemetje of aandacht) 
• Veilige leeromgeving (niet bedreigend)  
• Aandacht voor basisvaardigheden 
• Dichtbij brengen door training te laten geven door leidinggevenden en collega’s; mentoring 
• Niet te “schools” 
• Informeer leren op de werkplek 

 
Voor de begeleiding van het hele proces geven ze tenslotte de volgende aanbevelingen: 

• Rol voor direct leidinggevende (die ook moet blijven zorgen dat het werk gedaan wordt en dus in 
spanningsveld zit) 

• Ondersteunen en faciliteren van leidinggevenden! 
• Wegnemen belemmeringen 
• Steun (complimenten, positieve feedback) 
• Coachende stijl van leidinggeven stimuleert ontwikkeling 
• Belonen van ontwikkeling (én het stimuleren van ontwikkeling) 
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5. Gedragsbeïnvloeding en online tools  
 
De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. We werken meer en meer ‘in the cloud’, online 
diensten schieten de pan uit en de digitale economie groeit harder dan de traditionele economie. Het 
gebruik van smartphones is in Nederland gestegen van 70% in 2014 naar 86% van de bevolking in 2016 
(zie Figuur 3). In de leeftijdscategorie 50-59 maakt 86% van de Nederlandse bevolking gebruik van een 
smartphone en in de leeftijd van 60-69 en 70-79 is dat respectievelijk 72% en 55%.  
Van de laagopgeleiden maakt 
81% gebruik van een 
smartphone. Bij hoogopgeleiden 
ligt dit op 88%. 
In dit hoofdstuk gaan we in op het 
gebruik van online tools, 
waaronder apps, voor het 
veranderen of beïnvloeden van 
gedrag (Bosman & de Bruyckere, 
2016). 
 

5.1 Apps op mobiele apparaten 

De digitalisering van de maatschappij heeft meer en meer vorm gekregen in toepassingen via internet. In 
eerste instantie werkten deze toepassingen op computers of laptops, maar het toepassen op mobiele 
apparatuur (smartphones, tablets) 
neemt snel toe. De mogelijkheden van 
gebruik van smartphones en tablets 
groeit hard en het aantal apps (de 
afkorting voor ‘applicatie’) maakt een 
indrukwekkende groei door (zie Figuur 
4). De variatie aan toepassingen van 
apps is eindeloos. De meest populaire 
app-categorie bestaat uit apps bedoeld 
voor tijdverdrijf en amusement, maar er 
zijn steeds meer apps die ondersteunen 
bij serieuzere doelen zoals gezondheid 
en welbevinden (Zijlstra, 2015). Daar 
waar het toepassingen betreft, die zich 
richten op de gezondheid van de 
gebruiker wordt dit E-health genoemd.  
 
De hoeveelheid wetenschappelijke 
onderzoeken die de effectiviteit van apps voor dergelijk doeleinden onderzoeken neemt de laatste jaren toe.  
Het gebruik van internet en online methodieken heeft als voordeel dat er tegen lage kosten een groot bereik 
kan worden gerealiseerd. Ook is er vaak sprake van een hoog niveau van gebruikersgemak (Markerink, 
2015). 
Er is de laatste jaren een transitie gaande van E-health naar M-health (Perera, 2012) (Markerink, 2015): 
apps voor mobiele apparaten (smartphone en tablet). Jongeren geven de voorkeur aan mobiele 
toepassingen vanwege anonimiteit en persoonsgerichte aanpak (Markerink, 2015). 

Figuur 2: De groei van het aantal Apps van 2009 tot 20016 (in 
dit geval voor Android) (Statistica, 2016) 

Figuur 1: Smartphone gebruik in Nederland naar leeftijd 
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Er is in de wetenschappelijke literatuur consensus over de voordelen van een smartphone in aanvulling op 
bovengenoemde voordelen van E-health (Perera, 2012; van Genugten, Dusseldorp, Webb, & van Empelen, 
2016; Markerink, 2015; Donker, et al., 2013) 

 Draagbaar en flexibel (altijd bij je) 
 Directe beschikbaarheid (bijvoorbeeld voor het direct geven van feedback) 
 Persoonlijk 
 Goedkoop 
 Altijd internet verbinding 
 Technisch vermogen om apps te draaien 
 Het kunnen leveren van gepersonaliseerde feedback. Hierdoor is de retentie-graad bij interventies 

met mobiele telefoons hoger dan bij andere online interventies. 
 Grote potentie in verbinden met automatische trackers zoals stappentellers en andere interventies.  

 
Er zijn verschillende opties die veel gebruikt worden in apps (Markerink, 2015): 

• Text messaging (30%) 
• Registreren van gedrag (23%) 
• Sociale media/ community (16%) 
• Op zichzelf staande app 12%) 
• Game (8%) 
• Video’s (4%). 

 

5.2 De resultaten van online interventies en apps 

Onderzoek naar de effectiviteit van online interventies en apps op gedrag staat nog in de kinderschoenen. 
Een relatief groot deel van de onderzoeken die er zijn, is helaas kwalitatief zwak. 
Er zijn geen apps gevonden die het werken aan duurzame inzetbaarheid in de volle breedte ondersteunen. 
Een groot deel van de bestaande onderzoeken gaat in op gezondheids-gerelateerde online platforms en 
apps. De resultaten in de literatuur zijn wisselend en langetermijneffecten zijn (nog) onbekend (Free, et al., 
2013). Het gemiddelde effect van online interventies op gezondheidsgedrag is laag (al zijn er ook 
interventies met wat meer effect), maar een kleine gedragsverandering kan veel impact hebben op 
gezondheid (Webb, Judith , Lucy, & Michie, 2010). Bovendien heeft gezond gedrag invloed op meerdere 
ziektebeelden (Free, et al., 2013), waardoor er een brede bijdrage kan worden geleverd aan de 
volksgezondheid (Padmasekara, 2014).  
Ondanks de wisselende resultaten is er in de literatuur redelijk consensus dat online interventies veel 
potentie hebben en in meer of mindere mate effectief zijn om gezond gedrag te bevorderen (Hurling, et al., 
2007; van Genugten, Dusseldorp, Webb, & van Empelen, 2016; Wantland, Portillo, Holzemer, Slaughter, & 
McGhee, 2004; Padmasekara, 2014; Webb, Judith , Lucy, & Michie, 2010; Donker, et al., 2013; Dennison, 
Morrison, Conway, & Yardley, 2013; Thiart, Lehr, Berking, & Riper, 2015; Kolk, 2016). De volgende effecten 
zijn in het onderzoek onder meer naar voren gekomen: 

 Toename lichamelijke activiteit 
 Reductie van overgewicht. 
 Vermindering roken 
 Vermindering depressie 
 Verminderen van slaapproblemen 
 Afname van stress en ervaren werkstress 
 Verbeteren van het herstel van werkbelasting 
 Afname van angst 
 Toename therapietrouw 
 Afname van mentale problemen. 

 
Naast de onderzoeken naar online gezondheidsplatforms en apps is er een stroom onderzoeken naar leren 
en ontwikkelen met online ondersteuning. Deze onderzoeken hebben ‘e-learning’ als primair onderwerp.  
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E-learning blijkt een effectieve leer-methodiek om in te zetten (zelfstandig of naast een ‘klassiek’ 
leerprogramma (Dankbaar M. , 2009).De leerresultaten met online instructie kunnen even goed zijn als met 
traditionele instructievormen (Dankbaar M. , 2012). 
Online ondersteuning met een smartphone-app kan bij het leren een belangrijke stimulans zijn voor de 
betrokkenheid bij het leerprogramma (Woodcock, Middleton, & Nortcliffe, 2012). E-learning programma’s 
kunnen de ontwikkeling naar een lerende organisatie versnellen (Yoo & Huang, 2015). 
 

5.3 Factoren van belang voor effectiviteit van online interventies en apps 

Het succes van een app wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van basis-acceptatie van 
technologie door de gebruikers. Rongen ziet een soortgelijke relatie tussen de deelname aan 
gezondheidsprogramma’s en de attitude ten opzichte van dergelijke programma’s (Rongen, et al., 2014)). 
Kolk (2016) geeft aanvullend hierop aan dat de technische vaardigheden van de gebruiker een belangrijke 
voorwaarde zijn. Om succesvol te zijn met een app is vervolgens een bepaalde mate van intrinsieke 
motivatie van de gebruiker een voorwaarde (Haan, 2013; Yoo & Huang, 2015). Zonder een basis-motivatie 
wordt een app snel als irritant ervaren (Dennison, Morrison, Conway, & Yardley, 2013).  
De mate van self-efficacy van de gebruiker heeft een grote voorspellende waarde voor de intrinsieke 
motivatie en is een voorspeller voor activiteiten en gedrag (Zimmerman B. , 2000; Rongen, et al., 2014). 
Ook de mate van eigen keuze en controle over het wel of niet uitvoeren van het gebruik is van groot belang. 
Hiernaast is de vrijheid van een keuze een sleutel-aspect voor het vasthouden van de motivatie (Eyal, 
2013). Gebruikerstevredenheid is een voorwaarde voor langdurige participatie (Haan, 2013). 
Worm en Buch beschreven in hun studie vier factoren die de individuele motivatie om te leren bepalen 
(Worm & Buch, 2014): 

a) Uitdaging 
b) Nieuwsgierigheid 
c) Controle  
d) Fantasie. 

 
Kenmerken van de gebruiker spelen ook een rol bij het ontstaan van gebruikerstevredenheid (Haan, 2013) 
van apps. Haan noemt vooral de basis-attitude, mate van angst voor verandering en technische 
vaardigheid van de gebruiker als kenmerken.  
In de literatuur worden verschillende kenmerken van de online omgeving of app genoemd die maken of 
deze in meer of in mindere mate succesvol is. De onderzochte kenmerken zijn te groeperen naar: 

• Gebruikservaring 
• Theoretische achtergrond en technieken van gedragsbeïnvloeding 
• Functionaliteiten en inhoud  
• Context. 

 
Gebruikservaring 
Factoren die te maken hebben met gebruiksvriendelijkheid van online interventies op gedrag hebben 
invloed op de effectiviteit ervan. Zo hangt de frequentie van het gebruik van apps sterk samen met de 
vormgeving (Zijlstra, 2015).  
 
Interventies die eenvoudig zijn om te begrijpen, zijn effectiever dan interventies die meer tijd vragen om te 
begrijpen. Het geven van structuur en flexibiliteit in het gebruik zijn belangrijk (van Genugten, Dusseldorp, 
Webb, & van Empelen, 2016). Voorwaarde voor succes van online interventies is dat de gebruiker de 
interventie kan aanpassen aan de eigen behoefte (Wantland, Portillo, Holzemer, Slaughter, & McGhee, 
2004). De mate van autonomie die je ervaart bij het gebruik is bepalend voor de mate van plezier van de 
ervaring (Eyal, 2013).  
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In een kwalitatief onderzoek komen Dennisson en collega’s tot de volgende aspecten in de 
gebruikerservaring als voorwaarden voor het succes van een app (Dennison, Morrison, Conway, & Yardley, 
2013): 
• Een app moet zeer eenvoudig en snel werken en leuk zijn om mee te werken. Gebruikers blijken heel 

erg weinig geduld te hebben. 
• Plezier is belangrijk voor het blijven gebruik van de app.  
• De gebruiker moet het gevoel hebben dat de app betrouwbaar is (zie ook Haan, 2013). 
• De gebruiker moet het gevoel hebben dat de app absoluut veilig is (privacy). 
• De app moet de verwachtingen van de gebruiker waarmaken (verwachtingen managen). 
• Het is belangrijk dat de gebruiker het idee heeft dat de inhoud door échte experts is geschreven. 

 
Haan (2013) adviseert om altijd ervaringen van gebruikers te gebruiken voor de doorontwikkeling van online 
interventies/apps. 
 
Theoretische achtergrond en technieken van gedragsbeïnvloeding 
Online interventies die gebaseerd zijn op de theorie van gepland gedrag (Ajzen; zie paragraaf 3.2) blijken 
effectiever in gedragsverandering dan andere interventies (Webb, Judith , Lucy, & Michie, 2010). In de 
literatuur zijn verschillende methodieken van gedragsbeïnvloeding beschreven. Interventies die gebruik 
maken van meerdere technieken van gedragsbeïnvloeding blijken effectiever dan interventies die weinig 
technieken gebruiken. De volgende technieken zijn effectief om te combineren (Webb, Judith , Lucy, & 
Michie, 2010; Haan, 2013): 
• Technieken van stress management  
• Sturen van algemene communicatieve vaardigheden 
• Doelen stellen 
• Sociale vergelijking 
• Preventieve coping 
• Het geven van feedback. 
 
Doelgerichtheid en focus zijn bij gedragsverandering belangrijk. Het effect van online interventies/apps is 
groter als er het veranderen van één gedragsaspect wordt gestuurd in vergelijking tot sturen op meerdere 
gedragseffecten. In deze wetenschap is het opvallend dat er (bijna) geen apps zijn die bij het stellen van 
doelen gebruik maken van beproefde technieken zoals de SMART-methode, die stelt dat effectieve doelen 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn (Zijlstra, 2015).  
 
Zijlstra gaat in haar onderzoek over het behalen van persoonlijke doelen met behulp van een smartphone 
dieper in op een aantal overtuigingstechnieken uit verschillende apps om gedrag te beïnvloeden. In 
aanvulling op bovengenoemde van Webb en collega’s noemt zij:  
• Aanpassen van de primaire taak/het gewenst gedrag: 

o Ondersteunen om de uit te voeren taak eenvoudiger te maken 
o Repetitie/ herhaling  
o Reductie/vereenvoudigen 
o Succesverhalen (simulatie). 

• Ondersteunende dialoog: 
o Feedback 
o Loven (woorden) 
o Beloning 
o Herinnering/ reminders 
o Suggesties. 
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• Geloofwaardigheid:  
o Betrouwbaarheid 
o Deskundigheid 
o Geloofwaardigheid (bronvermeldingen, gebruikte theorieën),  
o Expertise (bijv. website met extra info), 
o Mogelijkheid om kritiek of feedback te leveren. 

• Sociale steun:  
o Sociale invloed 
o Concurrentie 
o Sociale vergelijking (benchmark) 
o Sociaal leren. 

In steeds meer online interventies /apps wordt gebruik gemaakt van positieve psychologie. Positieve 
psychologie richt zich op versterken van welbevinden, doordat positieve emoties kunnen bijdragen aan 
veerkracht en levensgeluk. Het welbevinden is een belangrijke factor voor de fysiek en geestelijke 
gezondheid. Positieve emoties zorgen bovendien voor meer lerend en onderzoekend gedrag en het 
opbouwen van hulpbronnen (Kolk, 2016). 
 
Functionaliteiten en inhoud 
Ook de inhoud en functionaliteiten van een online interventie/app zijn uiteraard van belang voor het effect 
ervan. Om de motivatie en deelname vast te houden moet de inhoud aansluiten bij de situatie van de 
gebruiker en functie-gerelateerd zijn. De informatie dient relevant, direct bruikbaar en inzetbaar te zijn 
(Haan, 2013). Ook dient de interventie zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaand gedrag (Eyal, 
2013). De wijze van kennisoverdracht dient gevarieerd te zijn om de aandacht vast te houden: korte 
teksten, foto’s, filmpjes, gamification, actualiteit. Ook kan een competitie-element zorgen voor meer 
activiteit en betere resultaten bij een online training (Worm & Buch, 2014). 
 
Online interventies zijn effectiever als er extra communicatie is naar de gebruikers (bijv. SMS of 
pushberichten) (Webb, Judith , Lucy, & Michie, 2010). Herinneringen/berichten vanuit een app hebben 
echter wel het risico als vervelend/stalken te worden ervaren. Berichten met een beloning dat het goed gaat 
worden wél gewaardeerd door de gebruikers (Dennison, Morrison, Conway, & Yardley, 2013) en leiden tot 
een groter effect van de interventie (van Genugten, Dusseldorp, Webb, & van Empelen, 2016). 
Een goede app geeft feedback en begeleiding in het veranderen van gedrag (Dennison, Morrison, Conway, 
& Yardley, 2013). Feedback is effectiever als het op maat is / aangepaste informatie bevat en niet alleen op 
een algemeen proces stuurt (Webb, Judith , Lucy, & Michie, 2010). 
 
Er zijn aanwijzingen dat interventies op gedragsverandering die sociale netwerken incorporeren 
effectiever zijn dan interventies die dat niet doen. Het samen optrekken met gelijkgestemden is een 
belangrijke functie van een online community en werkt stimulerend (Eyal, 2013). Eigen ‘stand-alone’ 
netwerken zijn minder effectief dan bestaande netwerken zoals Twitter of Facebook. Gebruikers haken 
daarbij eerder af/houden minder lang vol (Maher, et al., 2014). Sociale netwerken vragen aandacht voor 
privacy en sociale wenselijkheid (Markerink, 2015). Openbare community’s (zoals Facebook) worden door 
gebruikers niet als gepast ervaren voor gezondheid gerelateerde doelen (Dennison, Morrison, Conway, & 
Yardley, 2013). 
 

Context 
De omgeving waarbinnen een interventie om gedrag te beïnvloeden, wordt ingezet heeft veel invloed op het 
succes van die interventie. Stansfeld en collega’s (2015) concluderen dat het volgen van alleen een 
opleiding leidt tot onvoldoende resultaat bij het veranderen van het gedrag van managers. Het opleiden 
dient te worden ondersteund met omgevingsinvloeden en sociale interactie. Sociale factoren zijn naast de 
effectiviteit ook van groot belang bij het volhouden van het gebruik van diensten/een app (Eyal 2013).  
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Normaal is er een vrij snelle afname van het effect van een training/opleiding. Een positieve werkomgeving 
kan dit effect verminderen. Het behoud van het effect van een onlinetraining in de toekomst wordt bepaald 
door 7 aspecten van de werkomgeving (Profijt, 2015) : 

1. Feedback van collega’s 
2. Ondersteuning/support van collega’s 
3. Betrokkenheid van management. 
4. Het uitwisselen van informatie met collega’s 
5. Mogelijkheden om dingen uit te proberen 
6. Experimenten 
7. Tijd en andere bronnen. 
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6. Tiptrack 
Tiptrack is een persoonlijke en interactieve online tool voor alle 
werkenden in Nederland. Tiptrack stimuleert hen om eigenaarschap te 
tonen en zelf aan het roer te gaan staan van de eigen loopbaan. Hiermee 
bevordert Tiptrack de duurzame inzetbaarheid van werkenden. 
Werkgevers kunnen zo beschikken over gemotiveerde, flexibele 
werkenden met up to date kennis en vaardigheden. Tiptrack bestaat uit 
een app en wordt ondersteund door een online platform. Tiptrack is 
gebouwd op vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, 
gezondheid en financiën.  

6.1 Functionaliteiten 

Tiptrack bevat verschillende functionaliteiten die de gebruiker kunnen ondersteunen om meer inzicht te 
krijgen en om actief te werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid.  
 
Dagbeoordeling 
In Tiptrack worden werkenden gevraagd om elke dag hun werkdag te beoordelen op de vier thema’s: werk, 
ontwikkeling, gezondheid en financiën. Ze geven aan wat positief of negatief was. Hiermee bouwen ze aan 
inzicht in hun functioneren op deze thema’s. Dit inzicht wordt in Tiptrack versterkt via trendlijnen van zijn 
dagbeoordelingen. Hiermee bouwt de gebruiker als het ware een dagboek op. In de trendlijnen kan de 
gebruiker zich in de toekomst ook vergelijken met anderen (benchmark). Na het beoordelen van de 
werkdag krijgt de gebruiker een tip, die aansluit bij de situatie die de gebruiker heeft aangegeven. 
 
Tips 
Tiptrack bevat zo’n 1200 tips die de gebruiker ondersteunen bij het voeren van eigen regie op de duurzame 
inzetbaarheid. De tips bestaan uit informatieve teksten, video’s, tools en adviezen. De gebruiker ontvangt 
de tip die past bij de situatie van dat moment. Hiertoe geeft de gebruiker in een beoordeling van de 
werkdag aan wat positief of negatief was op de thema’s werk, ontwikkeling, financiën en gezondheid. 
Doordat deze beoordeling van de werkdag wordt vastgelegd ontstaat een ‘dagboek’. De gebruiker krijgt 
hiermee inzicht in de eigen situatie op de vier thema’s en wordt zich bewust van de sterke punten en de 
ontwikkelpunten. De tips zijn activerend en positief en zijn oplossingsgericht (en niet probleemgericht). De 
tips zijn opgesteld vanuit de zeven principes van veranderen uit de positieve psychologie (de Jong & Berg, 
2004; Schlundt Bodien & Visser, 2009): 

1. Verhelderen van de veranderbehoefte 
2. Definiëren van de gewenste toestand 
3. Vaststellen van het platform 
4. Analyseren van eerder succes 
5. Eén stapje vooruit zetten 
6. Vooruitgang monitoren 
7. Vaststellen van verdere veranderingsbehoefte. 

 
Tools en scans 
Naast de tips bevat Tiptrack een groot aantal tools en scans. Deze tools en scans geven de gebruiker de 
mogelijkheid tot zelfreflectie, een realistisch beeld van de eigen situatie en een verdieping in het inzicht over 
de eigen duurzame inzetbaarheid. Als een gebruiker belangstelling heeft voor zwaardere testen, trainingen 
of offline persoonlijk advies, dan wordt hij doorverwezen naar een “webshop”. In de webshop worden 
dienstverlening en producten aangeboden van professionele organisaties, zoals psychologische bureaus, 
opleidingsinstituten en loopbaanadviesbureaus. Alleen in de praktijk bewezen tools en advies worden 
toegelaten tot dit platform. AWVN benut daarbij de kennis en ervaring uit haar netwerk van branches en 
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bedrijven en maakt gebruik van gerenommeerde bureaus. In de webshop maakt Tiptrack voor de gebruiker 
op dit moment onder meer e-coaching toegankelijk. 
 
Doelen stellen 
Om inzichten om te zetten tot actie kan de gebruiker in Tiptrack een doel stellen. Op dit moment is dat doel 
feitelijk een “tip” die wordt omgezet tot een actie. Deze functionaliteit wordt nog uitgebreid naar een 
methodiek waarin het formuleren van doelen wordt ondersteund om te komen tot concrete realistische 
stappen met een positieve beschrijving en een concreet tijdspad. 
 
Actieplannen 
Door ‘tips’ om te zetten tot acties kan de gebruiker een actieplan opstellen. Ook bevat Tiptrack in de 
toekomst op ieder van de vier thema’s een stappenplan dat de gebruiker kan vullen.  
 
Achtergrondinformatie en artikelen 
Tiptrack bevat op de vier thema’s artikelen met achtergrondinformatie en handvatten om te verbeteren. 
 
Forum  
De gebruiker kan via een forum vragen stellen aan andere gebruikers en reageren op berichten van 
anderen. Tiptrack plaatst ook regelmatig vragen en tips in het forum om werkenden te inspireren de regie 
over de eigen loopbaan te nemen.  
 
Vacatures 
Tiptrack bevat een grote vacaturebank. Hiermee is de gebruiker uiteraard in staat om een baan te zoeken, 
maar het geeft de gebruiker ook een belangrijk inzicht in de eigen positie - en dus inzetbaarheid - op de 
arbeidsmarkt. 
 
Persoonlijk profiel 
De gebruiker kan zijn inzichten bijhouden en terugvinden met behulp van een persoonlijk profiel. Dit profiel 
bouwt zich op met informatie uit de verschillende inhoudelijke stappen van Tiptrack (zie boven; in 
ontwikkeling). 
 

6.2 De werking van Tiptrack  

Tiptrack bevindt zich op dit moment nog in een pilotfase. Tijdens de pilotfase vinden verschillende 
gebruikersonderzoeken plaats om te leren van de ervaringen van de gebruikers en op basis hiervan 
Tiptrack door te ontwikkelen. Hiervoor worden enquêtes afgenomen en bijeenkomsten met gebruikers en 
werkgevers georganiseerd. 

Tiptrack voldoet aan alle geldende veiligheids- en privacy-eisen en bevat tips en instrumenten van experts 
en gerenommeerde interventie-bedrijven. De app kan op dit moment nog niet door de gebruiker zelf worden 
aangepast. Er is één primaire flow door het systeem (de dagbeoordeling). Een mogelijkheid om hier per 
gebruiker of per moment in te variëren met andere workflows is in ontwikkeling. Deze doorontwikkeling 
wordt getoetst bij gebruikers. 

Het gedragsmodel van beredeneerd gedrag zoals weergegeven in figuur 1 (paragraaf 3.2) blijkt de 
theorieën rond gedragsverandering goed samen te vatten. Bovendien zijn de onderdelen van het model ook 
de elementen die bepalen of iemand eigenaarschap/eigen regie vertoont. “Last but not least” blijken 
gedragsveranderings-apps die gebaseerd zijn op dit model effectiever dan andere apps.  
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Tiptrack bevat elementen op verschillende niveaus en onderdelen van het gedragsmodel dat is beschreven 
in paragraaf 3.2 (figuur 1):  
• Het geeft op verschillende manieren inzicht zodat de gebruiker zijn attitude kan vormen: 

dagbeoordeling (is ook dagboek), tips, scans, achtergrondartikelen, trends en benchmarks. Hierbij 
wordt ingegaan op de voordelen van het gewenst gedrag en de nadelen van het ongewenste gedrag. 
Ook worden handelingsalternatieven beschreven. 

• Door middel van de trends (benchmark) kan de gebruiker kennisnemen van de ‘sociale norm’: hoe 
doen anderen het? Hierover krijgt de gebruiker ook informatie via de nieuwsbrief en als informatie in de 
tips. De nieuwsbrief gaat bijvoorbeeld in op verhalen van ‘ambassadeurs’. Het forum kan voor de 
gebruiker een sociale norm vormen met andere gebruikers. 

• De tips zijn in veel gevallen positief geformuleerd om het zelfvertrouwen van de gebruiker te stimuleren 
en ervaren barrières weg te nemen. Hiermee wordt de self-efficacy van de gebruiker positief 
beïnvloed. Er worden voorbeelden genoemd van andere gebruikers die succesvol een 
gedragsverandering hebben doorlopen. Verder is er op elk thema de mogelijkheid om een stappenplan 
in te vullen. Ook gaan de tips uit van kleine stapjes. 

• Tiptrack ondersteunt de intrinsieke motivatie van de gebruiker. De gebruiker heeft volledig de vrije 
keuze. Ook reflecteert de gebruiker zelf via zijn dagbeoordeling en het invullen van de scans. Het feit 
dat de gebruiker in Tiptrack alles zélf bepaalt helpt om de intentie te versterken en de gap tussen 
intentie en gedrag te verkleinen. Door middel van het stellen van concrete doelen kan deze gap nog 
verder verkleind worden (en de intrinsieke motivatie verhoogd). 

 
Tiptrack maakt gebruik van meerdere methodieken om het gedrag te beïnvloeden. De tips bevatten 
feedback op de situatie, suggesties voor ander, gewenst gedrag (handelingsperspectief) en suggesties voor 
een concrete aanpak. De tips die Tiptrack geeft worden door de methodiek van de dagbeoordeling zo veel 
mogelijk aangesloten bij de ervaring die de gebruiker op dat moment aangeeft. Positief of negatief. En op 
welk vlak? Dit helpt om de overtuigingskracht van de informatie te vergroten. De tips zijn praktisch 
geformuleerd.  
Via de dagbeoordeling krijgt de gebruiker directe feedback op het eigen gedrag van die werkdag. Er zijn 
tips die het zoeken van sociale steun stimuleren, De gebruiker kan ook sociale steun zoeken in het forum. 
Via de trends kan de gebruiker zich vergelijken met anderen (in ontwikkeling). Door middel van push-
berichten wordt de gebruiker eraan herinnerd dat er een dagbeoordeling moet worden ingevuld of een scan 
moet worden gedaan. De gebruiker kan de push-berichten op dit moment qua frequentie nog niet zelf 
instellen. Dit wordt wel mogelijk in de doorontwikkeling van Tiptrack. 
Tiptrack bevat een feedback-knop waarmee de gebruiker kritiek of opmerkingen kan geven. Ook kan de 
gebruiker de ontvangen tips beoordelen (nuttig – niet nuttig). Het doelen stellen is in Tiptrack aanwezig, 
maar zal nog verder doorontwikkeld worden.  

Tiptrack heeft een persoonlijk profiel in ontwikkeling. Met het persoonlijk profiel kan de interactie optimaal 
bij de gebruiker aansluiten. In de nabije toekomst wordt de gebruiker doorgeleid naar concrete oplossingen 
in de vorm van interventies die specifiek passen bij de aangegeven situatie. De herinneringen (push-
berichten) als extra communicatie zijn momenteel nog niet positief geformuleerd.  

Tiptrack bevat nu nog geen competitie-element. Het toevoegen van spel- en competitie-elementen 
(‘gamification’) wordt onderzocht. Er is enige variatie in de manier waarop informatie wordt verstrekt, maar 
de informatie bestaat nu nog vooral uit tekst (in de tips en artikelen). Tiptrack bevat een forum. In potentie 
kan de gebruiker hiermee (sociaal) netwerken. Het forum wordt nog verder doorontwikkeld. 

Tiptrack is in de pilotfase geïmplementeerd bij een aantal organisaties. De manier van implementeren en de 
effectiviteit daarvan worden vanuit Tiptrack onderzocht. Tiptrack is door de werkgevers naar eigen inzicht 
geïmplementeerd. Er is soms wel en soms geen aandacht voor de context waarbinnen Tiptrack wordt 
neergezet. Gezien het belang van de context van de implementatie van Tiptrack ontstaat hiermee een 
afbreukrisico. 
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7. Bevindingen en conclusies 
In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de voorgaande hoofdstukken van dit literatuuronderzoek met elkaar 
verbonden en geïnterpreteerd. In paragraaf 7.1 tot en met 7.4 wordt ingegaan op gedrag, eigenaarschap en 
de beïnvloeding van beiden in de context van laagopgeleiden (de eerste hoofdvraag van dit onderzoek). 
Paragraaf 7.5 en 7.6 bespreken de mogelijkheden om online tools en apps hiervoor te gebruiken en in 
paragraaf 7.7 wordt hiervoor specifiek gekeken naar de app Tiptrack. 

7.1 Gedrag en eigenaarschap 

Vanuit de literatuur is een model voor het verklaren van gedrag en gedragsbeïnvloeding geformuleerd in 
hoofdstuk 3. Met wat aanvullingen blijkt het model van beredeneerd gedrag (Ajzen) breed toepasbaar 
(Figuur 1). Het model beschrijft dat een drietal factoren de intentie tot het vertonen van gedrag bepalen: 

• Attitude: de inschatting van de voor- en nadelen en de weging daarvan. 
• Subjectieve normen: de sociale normen van anderen in de omgeving en de mate waarin iemand 

zich daaraan wil confirmeren. 
• Self-efficacy: het vertrouwen dat iemand inschat dat hij/zij het nieuwe gedrag succesvol kan 

vertonen. 
De mate van self-efficacy is hiervan de sterkste voorspeller van het gedrag en heeft invloed op de intentie, 
maar ook rechtstreeks op het gedrag. De intentie is het voornemen om het gedrag uit te voeren en verklaart 
zo’n 35% van het gedrag.  
 
Psychologisch eigenaarschap gaat over de mate waarin iemand ergens verantwoordelijkheid voor voelt. De 
mate waarin iemand daar dan vervolgens naar handelt is de ‘eigen regie’. De factoren die het ontstaan van 
gedrag verklaren (self-efficacy, attitude, subjectieve norm, intentie / motivatie) spelen ook een belangrijke 
rol bij het nemen van eigen regie. Hoe sterker de intrinsieke motivatie (intentie) hoe groter de kans dat 
iemand eigenaarschap op nieuw gedrag toont.  
Het tonen van eigenaarschap is in de context van duurzame inzetbaarheid te omschrijven als het 
individueel sturen op de eigen inzetbaarheid. Dit doet iemand door daadwerkelijk het gedrag te vertonen 
dat de inzetbaarheid verbetert. Bij het tonen van eigenaarschap ‘overwint’ iemand dus de gap tussen 
intentie en gedrag. 
 

7.2 Het veranderen van gedrag en het realiseren van eigenaarschap  

In paragraaf 3.3 en 4.2 worden verschillende aspecten beschreven van effectieve interventies om het 
gedrag rond duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Vaak wordt het leren van aanpassen van onbewust 
gedrag (95% van het gedrag) vooraf gegaan door het vertonen van nieuw, bewust gedrag.  
 
Interventies die inzetbaarheid van werknemers proberen te verhogen, richten zich erop om dit gedrag te 
verbeteren. Rond het begin van een gedragsverandering speelt communicatie een belangrijke rol. De mate 
waarin de informatie die wordt gecommuniceerd aansluit bij de ontvanger en diens situatie bepalen het 
effect daarvan. Ook is invloed van signalen uit de omgeving van belang. Deze invloed speelt een rol bij het 
vormen van de attitude, maar ook bij de subjectieve norm. Met technieken als ‘nudging’ en ‘priming’ kan dit 
onbewust beïnvloed worden. De self-efficacy wordt onder meer beïnvloed door positieve en negatieve 
ervaringen uit het verleden. Ook ervaringen van relevante, soortgelijke anderen (‘peers’) kunnen de mate 
van self-efficacy beïnvloeden. De intentie van het tonen van nieuw gedrag kan worden versterkt door het 
nieuwe gedrag concreet als doel te formuleren. De mate van self-efficacy bepaalt ook de hoogte van de 
doelen die iemand zichzelf stelt. Hoe hoger de self-efficacy hoe verder de doelen weg kunnen liggen. Het 
realiseren van doelen is een belangrijke motivator bij gedragsverandering. Té ambitieuze doelen stranden 
vroegtijdig en het niet halen van doelen is een reden om af te haken.  
 



 
 

 
 
 

  
 

Datum  21 december 2016 

Kenmerk  1679424 

Onderwerp  Duurzame inzetbaarheid bij laagopgeleiden 

Blad  32 van 40 

/ Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 32 

 
Er zijn verschillende redenen dat een intentie niet leidt tot het uitvoeren van het gedrag; er is een ‘gap’ 
tussen intentie en gedrag. Hoe meer de intentie vanuit intrinsieke motivatie gevormd wordt, hoe sterker 
deze het gedrag voorspelt en hoe kleiner de ‘gap’ is. Voor een blijvende gedragsverandering moet er 
sprake zijn van een ‘willen’ veranderen en niet van een ‘moeten’. 
Korte en lange termijn voor- en nadelen van het ‘oude’ gedrag en nieuwe gedrag en de moeite die er nodig 
is om nieuwe gedrag te vertonen zijn hierbij belangrijk. Het oude ongewenste gedrag waar een 
automatische neiging toe is moet worden onderdrukt. Menselijk gedrag en de gedragsintentie worden in 
principe gedomineerd door kortetermijndoelstellingen. Lastig fenomeen is dat de voordelen van een 
verandering van het gedrag rond duurzame inzetbaarheid vaak pas op lange termijn een effect hebben. 
Nadruk op de negatieve aspecten van het ongewenst gedrag wordt hierdoor vaak ‘overruled’ door de korte 
termijn voordelen van het ongewenste gedrag. Om blijvende gedragsverandering te realiseren moet de 
informatie daarom niet alleen een negatieve boodschap over het ongewenste gedrag bevatten. Het 
aanbieden van oplossingen, een handelingsperspectief of een aanpak is dan effectiever.  
 
In relatie tot het tonen van eigenaarschap wordt in de literatuur een aantal stimulerende factoren in de 
werkcontext genoemd, die het realiseren van eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid bevorderen:  

• Het ervaren van autonomie en regelruimte 
• Actieve participatie 
• Veel informatie en kennis over het werk 
• Betrokkenheid 
• Coachende leiderschapsstijl van de leidinggevende. 

 
Naast het beïnvloeden van het nieuwe bewuste gedrag kan ook de drang om het ongewenste, onbewuste 
gedrag uit te voeren worden beïnvloed. Hiermee wordt de kans om terug te vallen in het onbewuste, 
gewoontegedrag verkleind. Negatieve overtuigingen rond het ongewenst gedrag en positieve overtuigingen 
en argumenten rond het gewenste gedrag kunnen onbewust invloed uitoefenen op het vertoonde gedrag. 
Door mensen bloot te stellen aan dergelijke overtuigingen en argumenten kan het (onbewuste) gedrag wat 
bij voorkeur door iemand wordt vertoond worden beïnvloed. Deze techniek heet ‘priming’. 
Een andere techniek die ingrijpt op het onbewuste gedrag is ‘nudging’. Nudging wordt vaak gebruikt in grote 
campagnes om het gedrag een onbewust ‘duwtje’ in de gewenste richting te geven door het gewenst 
gedrag aantrekkelijk te maken. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld rolmodellen worden gebruikt of wordt het 
gewenst gedrag beloond (Holle Bolle Gijs in de Efteling die “Dank U” zegt als je er papier in gooit). 
 
Het tonen van het nieuwe gedrag en het onderdrukken van het automatische ongewenste gedrag vraagt 
energie en wilskracht. Sociale steun kan een rol spelen om de terugval te voorkómen. Ook het direct 
belonen van het nieuwe gedrag of van het overwinnen van een moeilijk moment kunnen het risico op 
terugval verminderen. 
Het vraagt een krachtige intentie en interne motivatie om hierbij het onbewuste (gewoonte-)gedrag te 
doorbreken. Door actief te anticiperen op zogenaamde terugvalsituaties kan het terugvallen in het 
ongewenste gewoontegedrag worden voorkómen en kan het nieuwe gewenste gedrag beter worden 
volgehouden. Bij terugval is er vaak sprake van een (tijdelijke) afname van de wilskracht om het nieuwe 
gedrag vol te houden. Vermoeidheid, stress of negatieve situaties kunnen deze afname veroorzaken.  
 

7.3 Specifieke kenmerken van werkenden met een laag opleidingsniveau  

Het aandeel van banen voor laagopgeleiden zal naar verwachting de komende decennia redelijk stabiel 
blijven (rond de 30%). Vanuit de informatie in paragraaf 4.1 kan worden geconcludeerd dat laagopgeleiden 
slechtere uitgangspunten hebben op het gebied van hun duurzame inzetbaarheid. Dit zit enerzijds in de 
laagopgeleiden zélf en anderzijds in hun werk en werkomgeving.  
Laagopgeleiden hebben een slechtere gezondheid en een lager niveau van gezondheidsvaardigheden. Dit 
probleem neemt toe op hogere leeftijd. Laagopgeleiden nemen minder regie en verantwoordelijkheid voor 
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hun gezondheid dan hoger opgeleiden en hebben meer leefstijl- en gedrag-gerelateerde 
gezondheidsproblemen. Het investeren in de leefstijl van werkenden zien werkgevers veelal niet als hun 
taak. 
Laagopgeleiden volgen minder scholing en zijn hier moeilijker toe aan te zetten. Dit komt onder meer 
doordat laagopgeleiden belemmeringen ervaren om aan scholing deel te nemen (o.a. lage self-efficacy, 
gebrek aan basiscompetenties). Bovendien hechten laagopgeleiden minder waarde aan leren en 
ontwikkelen; ze hebben een lagere scholingsintentie. Laagopgeleiden hechten meer aan extrinsieke 
werkwaarden zoals beloning en werkzekerheid en goede arbeidsomstandigheden. 
Werkgevers blijken minder in opleiding van laagopgeleiden te investeren. Laagopgeleiden hebben relatief 
vaak fysiek zwaar werk met minder autonomie, minder sociale steun en minder afwisseling. Het werk kent 
gemiddeld weinig ontwikkelmogelijkheden.  
 
Laagopgeleiden tonen minder eigenaarschap op hun duurzame inzetbaarheid. Lager opgeleiden hebben 
immers minder gezondheidsvaardigheden, minder behoefte aan scholing, scholingsangst een lagere self-
efficacy. Bovendien hechten laagopgeleiden minder aan autonomie en ontwikkeling. Gezien de 
overeenkomsten in de theoretische achtergronden van eigenaarschap en gedragsbeïnvloeding is te 
verwachten dat de aangrijpingspunten voor eigenaarschap vergelijkbaar zijn met die van 
gedragsbeïnvloeding.  
 

7.4 Specifieke aangrijpingspunten voor het beïnvloeden van gedrag en 
eigenaarschap bij werkenden met een laag opleidingsniveau  

De eerste onderzoeksvraag van dit literatuuronderzoek is: 

Wat zijn de factoren die de mate waarin laagopgeleiden eigenaarschap tonen op het gebied van 
hun eigen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden? 

Deze vraag wordt in deze paragraaf beantwoord. Er kan onderscheid worden gemaakt in aandachtspunten 
bij de laagopgeleiden zelf en die van de context. 

Aandachtspunten bij laagopgeleiden  
De self-efficacy van laagopgeleiden is lager dan die van middelbaar en 
hoger opgeleiden. Bij ouderen is dit effect sterker. Hierin ligt een 
belangrijk gegeven voor de gedragsverandering bij laagopgeleiden: er 
moet gewerkt worden in kleine, laagdrempelige stapjes. Het 
ondersteunen en vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen is van 
groot belang. Steun van collega’s, het stimuleren en creëren van 
positieve ervaringen en het vermijden van negatieve leerervaringen 
kunnen helpen om de self-efficacy van laagopgeleiden te vergroten. Om 
deze positieve ervaringen daadwerkelijk op te doen is activatie van 
belang. Hierbij kan begonnen worden op basaal niveau door goed aan 
te sluiten bij reeds verworven kennis en vaardigheden. 
Een concreet actieplan met kleine (tussen-)stapjes kan een belangrijk 
hulpmiddel zijn om de uiteindelijke gedragsverandering succesvol te 
realiseren. Rond duurzame inzetbaarheid is het belemmerend dat 
effecten van ander gedrag op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
meestal pas op langetermijneffect hebben. Dit kan voor laagopgeleiden 
“te ver weg” zijn. 
Aandachtspunt hierbij is om een praktische insteek te kiezen (kleine 
afstand tot de werkvloer). Naast de self-efficacy bepaalt ook de mate 
waarin iemand in staat is te plannen of deze de stapjes richting 
gedragsverandering gaat doorlopen.  
 

Tips voor gedragsverandering en 
eigenaarschap bij laagopgeleiden 
• Stel realistische haalbare 

doelen (niet te ambitieus en niet 
te lange termijn) 

• Formuleer kleine praktische 
stapjes 

• Activeer, stimuleer en creëer 
positieve ervaringen (de 
leidinggevende kan hierbij 
cruciale rol spelen) 

• Ondersteun het vertrouwen/ 
self-efficacy 

• Sluit in communicatie aan bij 
werkwaarden als 
werkzekerheid en beloning 

• Communiceer eenvoudig, 
aantrekkelijk en helder 

• Verlaag drempels en neem 
belemmeringen weg 
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Overtuigende (‘persuasieve’) communicatie en informatie kan vooral een bijdrage leveren aan de vorming 
van de attitude. Hierbij is het van belang dat de informatie een persoonlijke relevantie heeft voor de 
ontvanger.  
Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door aan te sluiten bij de situatie en emotie van de ontvanger van dat 
moment. Voor lager opgeleiden zijn andere werkwaarden van belang dan voor middelbaar en hoger 
opgeleiden (beloning, werkzekerheid). De communicatie is effectiever als er wordt aangesloten bij deze 
werkwaarden. Verder is het uiteraard van belang dat informatie afkomstig is van een betrouwbare bron 
(expert), aantrekkelijk wordt gepresenteerd en de ontvanger ook daadwerkelijk bereikt (welk medium 
gebruik je?). De communicatie aan lager opgeleiden stelt hogere eisen op het gebied van begrijpelijkheid, 
overzichtelijkheid, gemak en aantrekkelijkheid. 
 
Aandachtspunten in de context  
Bij het stimuleren van de laag opgeleide werknemer speelt de leidinggevende een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld door regelmatig over de inzetbaarheid van nu en in de toekomst met de werknemer in gesprek 
te gaan. De leidinggevende kan de werknemer activeren en ondersteunen om zo de mate van self-efficacy 
te vergoten. Door middel van het creëren van een ‘teamspirit’ kan de leidinggevende bovendien ook de 
subjectieve norm beïnvloeden (“sociale druk” ontwikkelen). De leidinggevende kan waarde toekennen aan 
de activiteiten die de werknemer ontplooit (valentie) en deze (belonen). Een coachende stijl van 
leidinggeven is succesvoller in het stimuleren van duurzame inzetbaarheid dan een traditionele.  
Naast de leidinggevende zijn er ook andere aspecten van de omgeving van de laagopgeleide werknemer, 
die een rol spelen in de mate waarin een gedragsverandering succesvol is. Om de laagopgeleide 
werknemer over een drempel te helpen is het van belang dat er zo veel mogelijk belemmeringen worden 
weggenomen. Verder zijn een informele setting en een niet te schoolse omgeving van belang en moet de 
leeromgeving als veilig worden ervaren. 
 

7.5 Resultaten van online tools en apps 

In Nederland gebruikt bijna iedereen een smartphone (86% gemiddeld). Steeds meer worden er apps 
ontwikkeld met ‘serieuze’ doeleinden zoals gezondheid en welbevinden. Er zijn veel voordelen van het 
gebruik van online methodieken en meer specifiek van apps op mobiele apparaten. Veel genoemde 
voordelen zijn:  

• Relatief lage kosten 
• Groot bereik 
• Hoog niveau van gebruikersgemak 
• Anonimiteit van de gebruiker 
• Draagbaar en flexibel 
• Persoonlijk. 

 
Er zijn geen apps gevonden die het werken aan duurzame inzetbaarheid in de volle breedte ondersteunen. 
Wel zijn er apps die gebruikers ondersteunen op het gebied van gezondheid en die gebruikt worden bij 
scholing (e-learning). De resultaten van deze apps tonen op deze thema’s een positief beeld. Er is geen 
onderzoek gevonden naar de effecten in relatie tot het opleidingsniveau. 

7.6 Succesfactoren voor gedragsbeïnvloeding met online tools en apps 

De effectiviteit en het succes van online interventies en apps worden bepaald door kenmerken van de 
gebruiker, kenmerken van de app zelf en kenmerken van de context. 
 
Kenmerken van de gebruiker 
Om effectief te zijn, zijn de basis-attitude, minimale technische vaardigheid en acceptatie van de gebruiker 
voor apps van belang. Een bepaalde minimale intrinsieke motivatie zal in basis aanwezig moeten zijn om 
met de app aan de slag te gaan. Deze motivatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van 
de self-efficacy van de gebruiker. De mate waarin de gebruiker nieuwsgierig is en op zoek is naar nieuwe 
uitdagingen zijn persoonlijke kenmerken met invloed op de motivatie. In hoeverre de gebruiker ervaart dat 
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hij zelf keuzes kan maken en daarmee controle heeft op de manier waarop hij de app wil gebruiken bepaalt 
de mate waarin iemand de motivatie vast kan houden. Gebruikerstevredenheid is een belangrijke 
voorspeller van het gebruik van een app. 

Er zijn geen onderzoeken gevonden die het gebruik en/of de effectiviteit van apps relateren aan het 
opleidingsniveau van de gebruikers. 
 
Kenmerken van de app 
De gebruikerservaring is een belangrijk aspect van een app die de mate van gebruik en de effectiviteit 
bepaalt. Naast een aantrekkelijke vormgeving en eenvoud in gebruik is ook de mate waarin je de app kan 
aanpassen (‘autonomie’) belangrijk. Uiteraard moet de app de gebruiker voldoende comfort geven over 
veiligheid en kwaliteit van de inhoud (‘experts’). 
Een app kan gebruik maken van verschillende theorieën en technieken om het gedrag te beïnvloeden. De 
effectiviteit van online interventies is hoger als de interventie gebaseerd is op de theorie van gepland 
gedrag (zie par. 3.2). Interventies die meerdere methodieken gebruiken blijken effectiever dan interventies 
die één methodiek gebruiken. Een combinatie van methodieken zoals ondersteunende communicatie 
(feedback, herinneringen, suggesties), het organiseren van sociale steun en vergelijking, herhaling en 
vereenvoudiging van de taak en de mogelijkheid om kritiek/feedback te geven kan de effectiviteit vergroten. 
Daarnaast zijn doelgerichtheid en focus belangrijk. 

De inhoud van een app heeft de grootste effectiviteit als deze goed aansluit bij de gebruiker en diens 
situatie en daarbij praktisch toepasbaar is. Feedback op het gedrag moet zo veel mogelijk op maat zijn. De 
extra communicatie (zoals herinneringen) die er naast de informatie wordt verstrekt dient positief geladen te 
zijn (beloning).  
Variatie in de manier van het verstrekken van informatie kan helpen om de aandacht vast te houden. Een 
competitie-element kan helpen om de activiteit van de gebruikers te verhogen. Er zijn indicaties dat 
interventies die sociale netwerken bevatten effectiever zijn dan interventies die dat niet doen. 

Context 
Aspecten van de sociale werkomgeving (collega’s en leidinggevenden) kunnen bijdragen aan het 
volhouden van het gebruik van een app. Ook kan dit positief bijdragen aan mate waarin de resultaten van 
de interventie duurzaam zijn. 
 

7.7 De app ‘Tiptrack’ en eigenaarschap bij laagopgeleiden 

De tweede centrale onderzoeksvraag van dit literatuuronderzoek is:  
Hoe kan een app zoals Tiptrack bij werkenden met een laag opleidingsniveau een rol spelen in het 
vergroten van eigenaarschap op duurzame inzetbaarheid? 

In deze paragraaf wordt deze vraag beantwoord. 

De app Tiptrack bevat veel van de elementen waarvan in de literatuur bekend is dat deze positief bijdragen 
aan gedragsverandering en effectiviteit van een app (zie par 6.2) en kent daarmee een sterke basis om de 
doelstelling “het stimuleren van eigen regie zodat werkenden zelf aan het roer gaan staan van de eigen 
loopbaan “te realiseren. De app sluit aan bij het gedragsmodel van 
beredeneerd gedrag en bevat diverse elementen die aangrijpen op 
de vorming van de attitude, subjectieve norm en self-efficacy. 
Tiptrack maakt gebruik van meerdere methodieken om gedrag te 
beïnvloeden.  

De lagere self-efficacy en het feit dat laagopgeleiden minder gericht 
zijn op het zoeken van uitdaging, zou kunnen betekenen dat 
laagopgeleiden minder gemotiveerd zijn om met een app te 
werken. Dit is echter niet onderzocht. Doordat de app veel keuzen 
aan de gebruiker laat en voor een groot deel uitgaat van 

De app Tiptrack kent een sterke 
basis met veel aansluiting op 
wetenschappelijke principes. Voor 
de effectiviteit zijn er enkele 
aandachtspunten van 
doorontwikkeling te benoemen 
met specifieke aandachtpunten 
voor de toepassing bij 
laagopgeleiden. 
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zelfreflectie, zal de intentie die ontstaat om nieuw gedrag te gaan vertonen meer intrinsiek gevormd zijn, 
waardoor de gap tussen intentie en gedrag kleiner is.  

Zoals voor alle tools geldt, is het succes ook grotendeels afhankelijk van de context waarin de app wordt 
geïmplementeerd. Sociale steun om te komen tot een stimulerende omgeving is van belang. Uiteraard 
zullen belemmeringen voor het nieuwe gedrag moeten worden weggenomen als voorwaarde voor 
gedragsverandering.  

Aanbevelingen Tiptrack  
Op een aantal vlakken zijn er naar aanleiding van het literatuuronderzoek aanbevelingen te formuleren om 
de effectiviteit van Tiptrack nog verder te verhogen: 
• Tiptrack kan explicieter benadrukken dat de inhoud ontwikkeld is door experts (bijvoorbeeld door 

bronvermeldingen te plaatsen). 
• Om de gebruiker meer autonomie te geven en beter aan te sluiten bij de specifieke wensen van de 

specifieke gebruiker is een ontwikkeling van verschillende ‘workflows’ in het systeem aan te raden. 
Momenteel is de workflow van de dagbeoordeling dominant. 

• Eén van deze workflows zou het werken met stappenplannen kunnen zijn. Stappenplannen kunnen 
gebruikers ondersteunen om aan het gedrag te werken. 

• Met een persoonlijk profiel dat gevormd wordt door alle dingen die de gebruiker in Tiptrack doet zou 
Tiptrack nog meer maatwerk kunnen leveren aan de gebruiker, waardoor de effectiviteit zal toenemen. 

• De gebruiker heeft in de methodiek van de dagbeoordeling altijd te maken met vier thema’s. In de 
ontwikkeling van de nieuwe workflows en methodiek van doelen stellen moet rekening worden 
gehouden met het aanbrengen van focus (één ding tegelijk). 

• Tiptrack wordt gedomineerd door informatie in teksten. Meer variatie in de manier van het geven van 
informatie (filmpjes, plaatjes, gesproken tekst, etc.) kan het gebruik vergroten. 

 

Specifiek voor laagopgeleiden 
Specifiek voor laagopgeleiden zijn voor Tiptrack de volgende aandachtspunten van belang: 
• Specifiek voor laagopgeleiden zou informatie moeten worden beoordeeld en waar nodig aangepast op 

eenvoud, begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid. 
• Voor laagopgeleiden dient de informatie aan te sluiten bij andere werkwaarden en context (in de tips en 

artikelen). 
• Om de self-efficacy te vergroten kan voor laagopgeleiden extra sociale steun door specifieke 

rolmodellen (‘peers’) ondersteunend zijn. 
• Om de self-efficacy te vergroten is het voor laagopgeleiden van belang om specifiek te sturen op 

vertrouwen en het realiseren van positieve ervaringen. Ervaren belemmeringen moeten worden 
gereduceerd. 

• Voor laagopgeleiden zullen er bij het opstellen van actieplannen en doelen kleinere stapjes (niet te 
ambitieuze doelen) moeten worden geformuleerd. 

• Laagopgeleiden zullen meer aansluiting vinden als er sprake is van een praktische, laagdrempelige 
insteek. Het is goed te onderzoeken hoe Tiptrack nu ervaren wordt. 

• Meer aandacht voor de context. 
De context van een interventie is cruciaal voor het succes. Ondersteuning bij de implementatie van 
Tiptrack kan een belangrijke bijdrage leveren om de gewenste stimulerende context te creëren en kan 
bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen. Omdat het succes van Tiptrack voor een 
substantieel deel afhankelijk is van de context is het aan te bevelen om hier specifiek aandacht aan te 
besteden. 
Om de laag opgeleide werknemer te stimuleren speelt de leidinggevende een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld door regelmatig over de inzetbaarheid van nu en in de toekomst met de werknemer in 
gesprek te gaan. De leidinggevende kan de werknemer activeren en ondersteunen om zo de mate van 
self-efficacy te vergroten. De invulling van de rol van leidinggevenden in het stimuleren van de 
duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden valt buiten de scope van dit literatuuronderzoek, maar is 
wel dusdanig relevant dat nader onderzoek naar deze rol zeer wenselijk is.  
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