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Het vraagt om een grondige herinrichting van ons publieke gezondheidsapparaat. Alleen zo is het mogelijk
om het potentieel genoemd in het Preventieakkoord
te waarborgen en ongelijkheid te verminderen.
Prof. dr. ir. Hinke Haisma is adjunct hoogleraar population and child health aan het Population Research
Centre van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Vitaal en bevlogen
werknemers?
Een pleidooi voor
etnografischparticipatiefonderzoek
Klasien Horstman, Agnes Meershoek
Omdat we steeds ouder worden en langer door
moeten werken,staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Er wordt geïnvesteerd
in programma's die ervoor moeten zorgen dat
werknemers langer vitaal en gezond blijven.
Maar waarom lukt dit voor hoogopgeleide werknemers beter dan voor andere werknemers? Is
gangbaar wetenschappelijk onderzoek hier de
oplossing of het probleem?
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werkplek'. Iedereen moet langer werken en het is dus
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zetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Het blijkt echter
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steeds weer dat gezonde leefstijl-interventies (sporten, stoppen met roken acties, gezonde kantine) voor-

Wagemakers, A.(2013) Gezondheidsrace Laar-

al succesvol zijn in arbeidsorganisaties waar mensen

beek. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen.

werken die al leven volgens de normen van gezond
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leven. Lager opgeleide werknemers doen niet mee
met activiteiten of stoppen snel (Burdorf et al., 2016;
Teuscher, 2017). In organisaties met veel praktisch
opgeleide werknemers en organisaties met kwetsbare
werknemers zoals bijvoorbeeld Sociaal Werk-bedrijven kunnen gezondheidsprogramma's bij deze werknemers op weinig deelname en draagvlak rekenen.

Waarom bereiken we ze niet?
In de wereld van gezondheidsbevordering wordt dit
fenomeen gezien als een 'problem ofreach': de gedachte is dat er veel kennis over gezondheid en evidencebased interventies beschikbaar zijn, maar dat een be-
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paalde groep daar niet mee wordt bereikt. Deze logica

van het perspectief en de ervaringen van vrachtwa-

leidt dan tot een volgende stap: het bedenken van

genchauffeurs. Ze deed interviews met chauffeurs en

strategieën om deze werknemers wel te bereiken, en

- bijzonder - ze reed met hen mee. Uit haar onder-

dan wordt bijvoorbeeld ingezet op motivatie-technie-

zoek blijkt dat chauffeurs genieten van het werk, maar

ken of verbeterde communicatie (bijvoorbeeld Jip en

wijzen op de mentale belasting: hetverkeervraagt een

Janneke-taal). Deze aanpak verhult echter dat er meer

continue alertheid. Ze zien wel de negatieve effecten

aan de hand is dan `moeilijke bereikbaarheid'. Het hui-

op hun gezondheid, maar proberen deze - door zich

dige gezondheidsdiscours belichaamt de leefwereld

te vergelijken met andere groepen - in perspectief te

en ervaringen van hoger opgeleiden en past niet bij

plaatsen en niet uit te vergroten: het kan nog erger. Ze

ervaringen van lager opgeleiden.

zouden wel gezonder willen leven, motivatie is niet

Er zijn verschillende, samenhangende, verkla-

het probleem. Ze kunnen zich dan ook niet vinden in

ringen voor dit `probleem van bereikbaarheid'. Ten

het clichébeeld van de vrachtwagenchauffeur met de

eerste is de wetenschappelijke kennis van de wereld

gehaktballen, maar ze zien weinig mogelijkheden om

van praktisch opgeleide werknemers uitermate be-

te bewegen en ervaren veel fastfoodverleidingen. Toen

perkt. Vaak zijn kwantitatieve gezondheidsrisico-

Boeijinga meereed op een vrachtwagen, zag ze hoe

inventarisaties op basis van gezondheidsmetingen en

vrachtwagenchauffeurs niet eenvoudig een ommetje

voorgestructureerde vragenlijsten de basis voor ge-

kunnen maken als ze stilstaan omdat ze bijvoorbeeld

zondheidsinterventies. Een antropologie van gezond-

op de auto moeten letten: er wordt veel ingebroken op

heid die aandacht schenkt aan de manieren waarop

parkeerplaatsen en het is dure vracht. Het onderzoek

werknemers betekenis geven aan werk en gezondheid

van Boeijinga laat zien dat veel interventies gebaseerd

ontbreekt (Meershoek & Horstman, 2016). Ten twee-

zijn op onterechte aannames over gebrekkige motiva-

de worden werknemers met weinig formele opleiding

tie en kennis van lager opgeleide werknemers en niet

niet beschouwd als een serieuze gesprekpartner als het

gebaseerd zijn op goed onderzoek van de alledaagse

gaat om duurzame inzetbaarheid en ze worden niet

realiteit van werknemers.

betrokken bij de ontwikkeling van maatregelen die
gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid be-

Geen interventies, maar dialoog

vorderen (Teuscher, 2017). Tenslotte zijn gezondheids-

We zijn de afgelopen jaren in een pilot-onderzoek in

interventies op de werkplek sterk gericht op individu-

gesprek gegaan met praktisch opgeleide werknemers

eel gedrag van werknemers en wordt weinig aandacht

in een fabriek met ploegendiensten en met werkne-

besteed aan de aard van het werk, de bedrijfscontext

mers met een afstand tot de arbeidsmarkt in een so-

en het sociale leven van werknemers.

ciaal werkbedrijf(Aert, van 2018; E.Breugelmans 2017;
M.Schroeters, 2017). In termen van het gezond leven-

Het perspectief van werknemers

discours gaat het hier om werknemers die niet voldoen

Onderzoek van Boeijinga et al (2016) laat zien hoe

aan de normen van gezond leven: er wordt relatief veel

het anders kan. Zij starten bij het gegeven dat vracht-

gerookt, relatief weinig bewogen, en er is relatief veel

wagenchauffeurs (ca. 90.000 in Nederland) vaak een

overgewicht. Toch waren gezondheidsbevorderende

ongezonde leefstijl hebben: weinig beweging, weinig

interventies in deze organisaties weinig succesvol. Dat

groente en fruit. Hun werkomstandigheden zijn uit-

was voor ons een reden om het perspectief van werk-

zonderlijk: onregelmatig, vaak veel uren achtereen

nemers op werk en gezondheid te onderzoeken. Daar-

achter het stuur, onverwachte vertragingen, lang van

bij nemen we het sociologische Thomas-theorema als

huis. Het is niet verrassend dat onder deze groep over-

uitgangspunt: "If men define situations as real, they

gewicht, hoge bloeddruk en hoge cholesterolwaarden

are real in their consequences' Met andere woorden,

relatief veel voorkomen. Interventies en voorlichting

het is belangrijk om te begrijpen hoe mensen beteke-

die beogen ontspanning, beweging en gezonde voe-

nis geven aan hun wereld, omdat ze op basis daarvan

ding te stimuleren, hebben echter weinig effect gesor-

handelen. Dat betekent niet dat deze betekenissen als

teerd. Boeijinga startte daarom met een verkenning

een vast gegeven moeten worden gezien. Het Thomas-
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theorema sluit niet uit dat betekenissen bevraagd kun-

niet serieus te worden genomen en niet gerespecteerd

nenwordenen datgebeurtin hetalledaagseleven ook:in

te worden, heeft naar hun idee veel invloed op hun
welzijn en op de neiging om open te staan voor initia-

gezinnen en families en onder vrienden vindt continue
uitwisseling plaats van betekenissen (Schnabel, 2003).

tieven van de werkgever."Ik vind, ook al werkje boven,

Om een duurzame, gezonde maatschappij te creëren,

dan kun je ons nog wel respecteren. Je kunt wel goeie

moeten gezondheidsbevorderaars hun definitie van
de situatie echter niet als vanzelfsprekend aannemen

morgen zeggen alsje binnen komt. ... niet doen alsofwe
lucht zijn. Sommigen van kantoor hebben een air van,

en aan anderen opleggen, maar ruimte creëren voor
uitwisseling van ervaringen en gesprekken. Gezond

ik ben van kantoor en jij bent maar van de productie."
Voor het ontwerpen van duurzame gezondheidsbe-

leven is een 'contested concept' en volgens Buchanan
(2002)is `de interventie'dan ook geen goed model voor

vorderingsinitiatieven op werkplekken voor mensen
die praktisch zijn opgeleid, zijn deze inzichten cruci-

gezondheidsbevordering en zou dat vervangen moeten worden door 'de dialoog'. Om zo'n dialoog over

aal: ze zijn het startpunt om samen met deze werknemers experimentele activiteiten te bedenken, uit te

gezondheid op de werkplek mogelijk te maken, is het
belangrijk om `verschillende definities van de situatie'

voeren en te evalueren.

in beeld brengen.

Slow science, no magic bullets
Deze pilotonderzoeken vormden de opmaat voor een

Respect is belangrijk
Net als in het onderzoek van Boeijinga laten interviews

groter etnografisch actieonderzoek dat nu wordt uit-

met werknemers in ons onderzoek zien dat gezondheid

gevoerd.' Het huidige onderzoek heeft een etnografisch karakter: de werkplek wordt beschouwd als een

niemand onverschillig laat. Terwijl veel interventies
zich richten op lichamelijke gezondheid, benadruk-

plek waar verschillende 'tribes' (Braun, 2015) elkaar
tegenkomen en we moeten hun `cultuur' goed ken-

ken veel werknemers ook het belang van mentale veerkracht. "Ja, die balans moet er altijd zijn, als die er niet

nen. Het onderzoek houdt in dat we - in werlddeding meelopen in bedrijven om gevoel te krijgen voor de

is dan heb je kans op ziektes. Krijg je verstoringen, blok-

context van de werkplek, veel aanwezig zijn, veel in-

kades, en blokkades veroorzaken altijd ziektes." Een
andere werknemer zegt: `Als je je mentaal niet goed

formele gesprekken voeren en interviews afnemen.
Het betekent dat we onze bevindingen delen en aan-

voelt, zul je ook meer lichamelijke klachten hebben en
dat beïnvloedtje vitaliteit. Zo werkt dat." Velen merken

scherpen op basis van de feedback van werknemers,
samen ideeën genereren voor activiteiten op het snij-

op dat ze lijden onder stress. Hoewel veel gezond-op-

vlak van gezondheid, werk en sociale relaties en deze

de werkplek interventies zich richten op individueel
gedrag zoals bewegen,roken en eten, hebben veel geïn-

samen uitvoeren en evalueren. Deze methodiek resul-

terviewden het ook over werkomstandigheden. Zo wij-

teert niet in 'one sizefits all', 'magic bullets'en 'quick
fixes' voor gezondheid en vitaliteit. Ze draagt wel bij

zen sommige werknemers op "een stoffige fabriek" en

aan robuuste en realistische inzichten en aan instru-

anderen vertellen "de hele dag zitten, daar krijg ik geen

menten voor gezondheidsbevordering onder werkne-

energie van. Steeds dezelfde houding, dan krijg ik een
zere nek en zere schouders van. Veel mensen hier hebben

mers die gezondheid belangrijk vinden maar weinig
boodschap hebben aan een gezondheidsdiscours dat

rugpijn'. Weer anderen vertellen over verveling en lang

van hun alledaagse leefwereld losgezongen is.

moeten wachten op nieuwe opdrachten.
Een onderwerp dat veel geïnterviewden aansnij-

Prof. dr. Klasien Horstman is hoogleraar Filosofie van

den, is de werksfeer: werknemers vinden het fijn als
collega's elkaar helpen, als een leidinggevende een

Zij onderzoekt de relatie tussen wetenschap, politiek

luisterend oor biedt en als er gelachen wordt. Sociale

en maatschappij in praktijken van gezondheidsbevor-

verschillen zijn een teer punt. Praktische opgeleide
en kwetsbare werknemers tonen een groot besef van

dering, infectieziekten-bestrijding (preventie antibio-

sociale verschillen en sociale scheidslijnen. Het gevoel

klasienhorstman.nl. www.universiteitmetdebuurt.nl

de Publieke Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht.

tica resistentie & vaccinatie), zorgvernieuwing. www
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