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1 Hoe vitaal is de Flevolandse 
 werknemer?  
De gemiddelde werknemer heeft een ongezonde leefstijl. Een flink deel 
van de Nederlandse bevolking leeft ongezond, ondanks dat er veel gezegd, 
geschreven en voorgelicht wordt over gezond leven. Hoewel veel 
Nederlanders de gezondheid het belangrijkste in het leven vinden, lukt het 
velen maar niet om een gezonde leefstijl te onderhouden; dat wil zeggen: 
niet roken, voldoende bewegen, matig met alcohol, gevarieerd eten met 
voldoende groenten en fruit.  
 
 

 

De Flevolandse werknemer is hierop geen uitzondering. Integendeel zelfs: 
Flevoland scoort op veel leefstijlindicatoren minder goed dan het landelijk 
gemiddelde. Dit is niet alleen nadelig voor de gezondheid van de 
Flevolanders, maar een ongezonde levensstijl brengt ook 
maatschappelijke kosten met zich mee. Zo leidt een ongezonde leefstijl tot 
hogere kosten voor de gezondheidszorg, lagere pensioenuitkeringen en 
een verminderde productiviteit. Daarnaast veroorzaakt een ongezonde 
levensstijl meer ziekteverzuim en vergroot het de kans op 
arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid. 
 
Onder leefstijl verstaan we het individuele gedrag van mensen dat van 
belang is voor de gezondheid. Belangrijke leefstijlfactoren en -thema’s zijn 
bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, drugsgebruik, lichamelijke 
(in)activiteit, seksueel gedrag, omgaan met stress, etc.  
 
In deze notitie wordt meer inzicht verschaft in de gezondheid en leefstijl 
van de Flevolandse werknemer en wat een gezonde werknemer op kan 
leveren.  
 

Bewegen 
Bewegen is een belangrijke factor die bijdraagt aan een gezonde 
levensstijl, zo benadrukt ook het ministerie van VWS (2011). Uit figuur 1 is 
af te leiden dat Flevoland ten opzichte van het landelijk gemiddeld slecht 
scoort op de indicator bewegen. 17% van de Flevolanders tussen de 19 en 
64 jaar voldoet aan de fitnorm (3x per week 20 min. inspanning), terwijl 
dit percentage in Nederland gemiddeld 21% is. Ook het percentage 
inwoners tussen de 19 en 64 dat aan de beweegnorm voldoet (5x per 
week 30 min. matig intensief bewegen) ligt in Flevoland lager dat het 
Nederlands gemiddelde. Het percentage Flevolanders tussen de 19 en 64 
jaar dat wekelijks sport is eveneens lager dan het gemiddelde in 
Nederland.  
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Figuur 1: Beweegnorm per GGD-regio 

 

Op de kaart van figuur 1 is goed te zien dat Flevoland vergeleken met 
andere regio’s in Nederland laag scoort op het voldoen aan de 
beweegnorm. De andere figuren geven dit ook duidelijk weer.  

 

Figuur 2: Bewegen volwassen tussen 19 en 64 (2016) 

Figuur 3: Beweegnorm per gemeente Flevoland 
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Overgewicht 
Het aantal mensen met matig overgewicht in Flevoland ligt met 36% net 
boven het landelijk gemiddelde van 35%. Ook het percentage van de 
mensen tussen de 19 en 64 met ernstig overgewicht ligt met 15% net 
boven het landelijk gemiddelde van 14%.  

De figuren 4 en 5 laten duidelijk zien dat Flevoland vergeleken met andere 
regio’s in Nederland slecht scoort op de leefstijl indicator overgewicht. 
Flevoland behoort ook hier bij de minst gunstige categorie; de categorie 
met regio’s waar relatief gezien het meeste overgewicht is.  

Figuur 4: Ontwikkeling overgewicht 2001 - 2016 

 

 

 

 

Figuur 5: Overgewicht per GGD-regio 
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Roken en alcohol 
Uit de gegevens van GGD Flevoland blijkt dat Flevolanders minder roken 
en (zwaar) drinken dan het gemiddelde in Nederland. Met 18% rokers ligt 
Flevoland onder het landelijke gemiddelde van 21%.  

Het alcoholgebruik ligt Flevoland lager dan gemiddeld in Nederland. 
Daarnaast is er relatief weinig overmatig alcoholgebruik in Flevoland (6% 
tegenover 11% landelijk), alhoewel dit verschilt per gemeente: in de 
Noordoostpolder zijn er relatief veel zware drinkers. Dit vereist lokaal 
daarom ook aandacht.  

Figuur 6: Roken en zwaar roken bij volwassenen en zware rokers Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: GGD Flevoland (2016) 

 

 

Figuur 7: Alcohol gebruik en zware drinkers tussen 19 en 64 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: GGD Flevoland (2016) 
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Burn-out  
In Nederland kampt 14,7% van de werknemers met burn-out klachten. In 
Flevoland is dit percentage hoger, namelijk 17, 3%. Alleen in Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam is het percentage van de mensen dat met burn-
out klachten kampt hoger.  

Figuur 8: Burn-out klachten  

Ziekteverzuim 
Ziekteverzuim wordt mede beïnvloed door de behandelde 
leefstijlindicatoren. In het licht van de slechte score van Flevoland op deze 
indicatoren is het dan ook niet geheel verassend dat het percentage 
ziekteverzuim in Flevoland relatief hoog ligt. Met een percentage 
ziekteverzuim van 5,2% in 2016 is het ziekteverzuim in Flevoland hoger 
dan gemiddeld in Nederland (4,4%) en is Flevoland zelfs de provincie met 
het hoogste percentage ziekteverzuim.  

Onder ziekteverzuim wordt hierbij het aantal verzuimde kalenderdagen 
per verzuim in 2016, gedeeld door de personeelsomvang (in fte) 
vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in 2016 verstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bron: Personeelsmonitor A+O fonds Gemeenten (2016) 
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Figuur 9: Ziekteverzuim per provincie  

 

 

Bron: NEA, TNO/CBS (2016) 
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2 Wat levert een gezonde 
 levensstijl op? 
Tegenwoordig  is er meer dan voorheen aandacht voor preventie gericht 
op leefstijlfactoren. De zorgkosten blijven groeien en de financiering van 
de zorg staat nog steeds onder druk, onder andere door de toename van 
het aantal ouderen en chronisch zieken en mensen met een minder 
gezonde leefstijl. Flevoland vergrijst nog sneller dan de rest van 
Nederland. Het aantal ouderen groeit tot 2025 met maar liefst 79 procent. 
Dat is fors hoger dan het landelijke percentage van 40 procent. Ook de 
groep chronisch zieken in Flevoland groeit. Hierdoor wordt het behoud van 
gezondheid en zelfredzaamheid belangrijker, in plaats van te focussen op 
behandeling van zieken en langdurige zorg. Het streven is gericht op een 
verschuiving van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag). 
 
Eerder werd al geschetst dat een ongezonde levensstijl kosten voor de 
maatschappij met zich mee brengt in de vorm van hogere kosten voor de 
gezondheidszorg, lagere pensioenuitkeringen en een lagere productiviteit. 
Daarnaast veroorzaakt het meer ziekteverzuim en vergroot het de kans op 
arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid.  
 
Naast de maatschappelijke kosten, kost een zieke werknemer de 
werkgever ook geld, gemiddeld €230 per dag. Investering en aandacht 
voor vitaliteit van werknemers kan dus naast besparing van 
maatschappelijke kosten ook leiden tot kostenvoordelen op bedrijfsniveau. 
 

 

 

Maatschappelijke kosten 
De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met ongezond gedrag zijn 
hoog. Zo leidt een ongezonde leefstijl tot hogere kosten voor de 
gezondheidszorg en uitkeringen en lagere pensioenuitkeringen (de 
belangrijkste kostenkosten zijn uitgelicht in het kader links). Verder 
vermindert ongezond gedrag de productiviteit en veroorzaakt het meer 
ziekteverzuim. Het vergroot de kans op arbeidsongeschiktheid en 
langdurige werkloosheid en heeft daarom een negatief effect op de 
arbeidsparticipatie.  

De maatschappelijke kosten van ongezond gedrag omvatten 
onder andere: - hogere kosten voor de gezondheidszorg; - hogere 

sociale zekerheidsuitkeringen vanwege het hogere ziekte en 
arbeidsongeschiktheidsrisico dat mensen met een ongezonde 

levensstijl lopen; - hogere uitkeringen voor levensverzekeringen 
aan nabestaanden; - lagere pensioenuitkeringen door de kortere 

levensverwachting door ongezond gedrag. 

Bron: ‘De economische effecten van (on)gezond gedrag’ 

Maatschappelijke baten 
Gezonde mensen zijn gelukkiger, leven langer en dragen meer bij aan 
economie. Daarnaast zorgt een goede gezondheid voor een hogere 
inzetbaarheid en arbeidsparticipatie en verbeterde productiviteit (CPB, 
2013). Gezonde werknemers zijn 18% productiever dan ongezonde 
werknemers, zo blijkt uit onderzoek van World Health Organisation. Dit 
onderzoek laat tevens zien dat vitale werknemers 27% minder verzuimen 
dan ongezonde werknemers.  

Verbetering van de gezondheid levert de maatschappij al gauw 
honderden miljoenen euros besparingen op zoals de volgende figuur 
weergeeft.  
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Baten voor de werkgever  
De maatschappij heeft dus baat bij vitale werknemers. Hoewel vitaliteit 
grotendeels de eigen verantwoordelijkheid is, kunnen werkgevers hier 
ook een rol in spelen.  

Vitalere werknemers leveren  voor de werkgever voordelen op. Aandacht 
voor vitale werknemers door de werkgever zorgt voor een verhoging van 
de productiviteit met 5% (World Economic Forum, 2014). Daarnaast 
verzuimen gezonde werknemers minder vaak. Dit kan werkgevers veel 
geld besparen.  

De kosten van een zieke werknemer zijn namelijk gemiddeld €230,- per 
dag (TNO, 2016). De kosten van ziekteverzuim zijn voor werkgevers in 
totaal 11,5 miljard euro per jaar: 4% van de totale loonkosten. Door te 
investeren in de gezondheid van de werknemer kunnen werkgevers 
hierop besparen: iedere euro die een werkgever investeert  in de leefstijl 
van een werknemer levert 3 euro op aan besparing op 
ziekteverzuimkosten (WEF, GGZ).  

Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de met verzuim gemoeide 
kosten: 71% van de werkgevers schat verzuimkosten te laag in. En het 
speelt bij veel bedrijven. Maar liefst 29% van de in een TNO-studie uit 
2016 ondervraagde bedrijven had in dat jaar te maken gehad met 
langdurig ziekteverzuim (> 4 weken). 

 

Figuur 10: Opbrengsten verbetering gezondheid   

Bron: Xpert hr actueel.nl   

Figuur 11: Opbrengsten/kosten  gezondheid werknemers voor werkgevers   

Bron: Xpert hr actueel.nl   
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Figuur 12: Infographic opbrengsten gezonde leefstijl 

 

Bron: o.a. WEF, GGZ Nederland, Rijk en Manifest Duurzaaminzetbaarheid 

 

Urgentie gezondheid werknemers 
De urgentie om aandacht te besteden aan dit onderwerp neemt de 
komende jaren niet af. Steeds meer Nederlanders worden chronisch ziek 
en het aantal mensen met diabetes neemt toe. Ook neemt de gemiddelde 
leeftijd op werk toe waardoor de verzuimduur toeneemt. 

Zeker in Flevoland is het urgent om aan een meer gezonde leefstijl te 
werken. Flevoland scoort op een aantal belangrijke leefstijlindicatoren 
lager dan het landelijk gemiddelde en behoort hierbij tot de regio’s die 
het minst gunstig scoren. Op het gebied van roken en (overmatig) drinken 
scoort Flevoland relatief goed, maar vooral op het gebied van bewegen en 
overgewicht valt er in Flevoland het nodige te winnen. Zowel organisaties 
als bedrijven kunnen - en moeten - hierbij een belangrijke rol spelen.  
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