
Gezonde School-aanpak  
biedt  kansen voor   
duurzame  inzetbaarheid 
van  mede werkers  
in het  middelbaar beroeps onderwijs 

Gezonde en fitte medewerkers halen meer voldoening 
uit hun werk, zijn productiever en hebben een hogere 
motivatie. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers is belangrijk. Zeker in het onderwijs waar 
de werkdruk hoog is. In tijden van vergrijzing en langer 
doorwerken, is het een uitdaging om werknemers 
mentaal en fysiek gezond te houden. Zowel medewerkers 
zelf als de werkgever zijn hiervoor verantwoordelijk. 

In Nederland werken ongeveer 420.000 mensen in het 
onderwijs en in de kinderopvang. Een grote groep mensen 
bij wie het verzuimpercentage relatief hoog is. Medewerkers 
binnen het onderwijs verzuimden anderhalf keer zo vaak als 
het landelijke gemiddelde van alle bedrijfstakken. Uit een 
verzuimanalyse onder medewerkers in het mbo blijkt dat in 
2015 127,7 miljoen euro is uitgegeven aan verzuimkosten, 
waarvan ongeveer 120 miljoen euro gerelateerd is aan het 
eerste ziektejaar (MBO Raad, 2015). Om de gezondheid van 
medewerkers in het onderwijs te verbeteren en het ver-
zuimpercentage terug te dringen, biedt de Gezonde School-
aanpak kansen voor medewerkers van alle leeftijden. Het 
werken aan gezondheid heeft namelijk een positieve 
invloed op arbeidsparticipatie, het verzuim en de producti-
viteit (Van der Lucht & Polder, 2010). Daarnaast kunnen 
gezonde medewerkers in het onderwijs een voorbeeld zijn 
voor leerlingen.

De Gezonde School-aanpak 

De Gezonde School-aanpak helpt scholen om structureel  
te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen en 
studenten. Een aanpak waarbij vier praktische pijlers 
centraal staan: gezondheidseducatie, fysieke en sociale 
omgeving, signaleren en beleid. De Gezonde School-aanpak 
is uit gewerkt voor het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs en richt zich nu vooral op het bevorderen 
van de gezondheid van leerlingen en studenten. 

Onderzoek naar vergroten duurzame 
inzetbaarheid mbo-medewerkers

De hoge verzuimcijfers in het onderwijs gaven aanleiding 
voor het RIVM Centrum Gezond Leven om onderzoek uit  
te voeren naar de mogelijkheden om de Gezonde School-
aanpak uit te breiden naar medewerkers. Besloten is om te 
starten bij het mbo. Uit een TNO-Rapport van Schokker 
(2014) blijkt dat medewerkers als doelgroep gemist worden 
binnen de Gezonde School in het mbo. Het RIVM stelde als 
doel om te bepalen of het verder uitwerken van de 
Gezonde School-aanpak gericht op medewerkers meer-
waarde biedt en welke aspecten van de aanpak hierbij van 
belang zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Tuijtel (2016). De kwantitatieve gegevens over gezonde 
medewerkers uit het onderzoek van Roorda & Duijvestijn 
(2016) zijn een waardevolle aanvulling op de kwalitatieve 
uitkomsten van het onderzoek van Tuijtel. 



Draagvlak voor het bevorderen van een 
gezonde leefstijl bij mbo-medewerkers

Er is groot draagvlak voor het bevorderen van de  gezond-
heid van medewerkers via de Gezonde School-aanpak.
Mbo-instellingen zijn bereid om te werken met de aanpak. 
Zij willen dat deze aanpak aansluit bij wat er al is en bij hun 
wensen en behoeften (Tuijtel, 2016). Draagvlak is daarbij een 
essentiële succesfactor voor het werken met Gezonde School 
(Schokker et al., 2010). 

Wat mbo-instellingen al doen aan 
gezondheidsbevordering

Het bevorderen van de gezondheid van medewerkers is een 
actueel thema waar al veel aandacht aan wordt besteed 
door mbo-instellingen. Twee derde van de mbo- instellingen 
geeft aan dat er binnen hun mbo-instelling aandacht is voor 
gezondheidsbevordering van mede werkers (Roorda & 
Duijvenstijn, 2016). In figuur 1 wordt de wijze waarop een 
gezonde leefstijl van medewerkers van mbo-instellingen 
wordt bevorderd, weergegeven. 

Belangrijkste onderzoeksresultaten:

• Mbo-instellingen benadrukken het belang van 
gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim 
(Tuijtel, 2016).

• Iets meer dan drie kwart van de ondervraagde 
mbo-instellingen geeft aan dat zij plannen heeft  
op het gebied van het bevorderen van een  
gezonde leefstijl van medewerkers (Roorda & 
Duijvestijn, 2016). 

• Een positieve benadering is van belang. 
De  activiteiten mogen niet opgelegd worden en 
medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen (Tuijtel, 2016).

• Het bevorderen van de gezondheid van mede-
werkers is een hot thema binnen het mbo.  
Echter is het wel verstandig om klein te beginnen 
(Tuijtel, 2016).

Figuur 1 Wijze waarop gezonde leefstijl van medewerkers van mbo-instellingen wordt bevorderd (Roorda & Duijvenstijn, 2016).
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Ondersteuningswensen en -behoeften 
medewerkers mbo

Om structureel aan de slag te kunnen gaan met gezond-
heidsbevordering, is er bij mbo-instellingen behoefte aan 
extra handvatten. Zo blijkt uit figuur 2 dat ze behoefte 
hebben aan checklists of een stappenplan, goede voor-
beelden van geslaagde activiteiten en informatie over 
de meerwaarde van het werken aan de gezondheid van 
medewerkers. Mbo-instellingen geven verder aan dat er 
‘aanjagers’ en ‘bevlogen ambassadeurs’ nodig zijn. 
Sleutelpersonen die de aanpak samen met de medewerkers 
willen uitdragen en ondersteuning bieden bij het creëren 
van draagvlak. Bovenal geven mbo-instellingen aan dat er 
ondersteuning nodig is in de vorm van kennis, middelen en 
instrumenten (Tuijtel, 2016; Roorda & Duijvestijn, 2016). 

Doorontwikkeling Gezonde School-
aanpak biedt kansen

De Gezonde School-aanpak biedt kansen om de gezond-
heid van medewerkers in het onderwijs te verbeteren en 
het verzuimpercentage terug te dringen. De aanpak kan 

mbo-instellingen hulp bieden bij het structureel bevorderen 
van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Onderzoek toont aan dat activiteiten voor 
het bevorderen van gezondheid het meest effect hebben 
als ze structureel ingezet worden (Langford et al., 2014). 
Andere aspecten die bepalend zijn voor het succes van 
Gezonde School zijn: klein beginnen, aansluiten bij de 
wensen en behoeften van medewerkers op alle niveaus in 
de organisatie, zorgen voor de goede randvoorwaarden 
(financiën, tijd, een aanjager) en zorgdragen voor  
structurele borging. 

Figuur 2 Ondersteuningswensen en -behoeften bij mbo-instellingen (Roorda & Duijvestijn, 2016).
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Om mbo-instellingen structureel te ondersteunen bij het 
werken aan de gezondheid van medewerkers, kan een 
Gezonde School-adviseur van de GGD hulp bieden. 
Daarnaast kan een Gezonde School-coördinator binnen 
de school een belangrijke ambassadeur en aanjager zijn 
om intern draagvlak te verkrijgen. Op gezondeschool.nl 
is meer informatie te vinden. Hier staat ook informatie 
gericht op het bevorderen van de gezondheid van 
medewerkers in het mbo (Gezonde School, 2016). 
Uitbreiding van deze infor matie is echter nodig om 
mbo-instellingen voldoende handvatten te geven om de 
gezondheid van mede werkers te bevorderen. 
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