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Samenvatting
In dit proefschrift worden de resultaten van de ‘Shift Your Work’ studie beschreven. Deze 
studie heeft als doel een bijdrage te leveren aan kennis over duurzame inzetbaarheid van 
oudere ploegendienstwerknemers. In deze studie worden twee hypotheses onderzocht. De 
eerste hypothese is dat ploegendienst zwaarder wordt met toenemende leeftijd (Deel I). De 
tweede hypothese is dat het ontwerp van een ploegendienstrooster kan bijdragen aan duur-
zame inzetbaarheid (Deel II). 

Deel I: De ouder wordende ploegendienstwerknemer
De aanname dat ploegendienst zwaarder wordt met toenemende leeftijd is gebaseerd op 
de nadelige effecten van ploegendienst op gezondheid, productiviteit en het sociale leven 
door de verstoring van biologische en sociale ritmes. Oudere werknemers zouden hiervan 
minder goed kunnen herstellen vanwege afnemende gezondheidsreserves. Voor deze aan-
name is echter nog weinig wetenschappelijk bewijs. De doelstelling van Deel I is daarom 
het onderzoeken van de effecten van ploegendienst op gezondheid, productiviteit en werk-
privé balans in diverse ploegendienstroosters, waarbij er specifiek gekeken is naar verschil-
lende leeftijdsgroepen.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over de achtergrond van ploegendiensten, met 
definities, prevalenties en trends in Nederland. Daarna volgt een beschrijving van mogelijke 
mechanismes waardoor het werken in ploegendienst kan leiden tot een slechtere gezond-
heid, lagere productiviteit en verstoorde werk-privé balans, afgesloten met de afzonderlijke 
aanleidingen en doelstellingen voor Deel I en Deel II . 
In Hoofdstuk 2 wordt uitval uit werk (uitstroom, langdurig verzuim en tijdelijk ander werk) 
onderzocht in een cohort studie bestaande uit 5640 ploegendienst- en dagdienstwerkne-
mers van een grote Nederlandse staalfabrikant. Individuele (gezondheidsstatus en leefstijl) 
en werkkenmerken (psychosociale en fysieke taakeisen), afkomstig uit periodiek medische 
onderzoeken, zijn als nulmeting gebruikt. De deelnemers zijn vervolgens gedurende vijf 
jaar gevolgd aan de hand van bedrijfsregistratiegegevens, met de vragen of ze 1) de organ-
isatie hadden verlaten, 2) meer dan 6 maanden hadden verzuimd, of 3) tijdelijk in mind-
er zwaar werk waren geplaatst. De individuele en werkkenmerken bleken in relatie tot de 
uitkomsten nauwelijks te verschillen in grootte of richting, noch tussen oudere en jongere 
ploegendienstwerknemers, noch tussen ploegendienst- en dagdienstwerknemers.
Hoofdstuk 3 gaat in op de relatie tussen chronotype en leeftijd met slaap en herstelbehoefte. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat oudere werknemers korter slaper, slechter slapen 
en een hogere herstelbehoefte hebben. Daarnaast worden werknemers met toenemende 
leeftijd meer een ochtendpersoon; een zogenoemde vroeger chronotype. Vroege chrono-
types hebben vaak meer slaapproblemen na nachtdiensten, terwijl late chronotypes juist 
meer slaapproblemen ervaren voor ochtenddiensten. In een cross-sectionele studie onder 
265 ploegendienstwerknemers stellen we de vraag wat het meeste verschil uitmaakt wat 
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betreft slaapduur, slaapkwaliteit en herstelbehoefte: leeftijd of chronotype? We hebben geen 
verbanden gevonden voor leeftijd, maar we vonden wel dat late chronotypes voor ochtend-
diensten korter slapen en meer problemen met wakker worden ervaren. Deze resultaten 
suggereren dat individuele verschillen in slaap vooral lijken samen te hangen met chrono-
type en niet zozeer met leeftijd.
In Hoofdstuk 4 wordt de herstelbehoefte tijdens een periode van consignatiediensten 
onderzocht. Consignatiediensten zijn diensten tijdens de avonden en weekenden waarin 
werknemers beschikbaar moeten zijn om in geval van onvoorziene calamiteiten zo snel mo-
gelijk terug te kunnen keren naar de werkplek. Consignatiediensten zijn volgens de Neder-
landse arbeidstijdenwet rusttijd. In deze cross-sectionele studie onder 169 werknemers met 
consignatiediensten, bleek de herstelbehoefte tijdens een periode van consignatiediensten 
hoger ten opzichte van de reguliere werktijden. De herstelbehoefte was ook hoger dan tij-
dens reguliere werktijden als men niet was gebeld tijdens de consignatiedienst. Werknemers 
met een slechte mentale gezondheid en een verstoorde werk-privé balans rapporteerden 
een hoge herstelbehoefte, onafhankelijk of ze consignatiedienst hadden of niet. Werkne-
mers met een hoge werkdruk rapporteerden alleen een hoge herstelbehoefte als ze een con-
signatiedienst hadden. Ook in deze studie hebben we geen verschillen gevonden tussen 
oudere en jongere werknemers.

Deel II: Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door middel van nieuwe ploe-
gendienstroosters
Het ploegendienstrooster is één van de sleutelvariabelen om de nadelige effecten van ploe-
gendiensten zoveel mogelijk te beperken. Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar 
het optimale rooster, is nog niet duidelijk welke roosterkenmerken, en in welke configuratie, 
de nadelige effecten het beste kunnen minimaliseren. Daarnaast is er nog weinig structu-
reel onderzoek gedaan naar het implementatieproces van een nieuw ploegendienstrooster. 
Ook het verband tussen de attitude van werknemers ten opzichte van een nieuw rooster en 
hoe zij deze ervaren is nog niet direct onderzocht. De doelstelling van Deel II is dan ook 
het onderzoeken van de verbanden tussen het ontwerp van een ploegendienstrooster met 
gezondheids- en werkuitkomsten en het in kaart brengen van het implementatieproces van 
een nieuw ploegendienstrooster.
Hoofdstuk 5 gaat over het ontwerp van een ploegendienstrooster. Achttien roosters zijn 
beoordeeld op acht roosterkenmerken. Deze roosterkenmerken zijn gebaseerd op ergon-
omische roostercriteria en expertoordelen, te weten: 1) aantal opeenvolgende diensten, 
2) starttijd van de ochtenddienst, 3) aantal opeenvolgende werkdagen, 4) rotatierichting 
(voorwaarts, d.w.z. O(chtend), M(iddag), N(acht) of achterwaarts NMO), 5) aantal week-
enden vrij (d.w.z. zaterdag en zondag), 6) aantal hersteldagen, 7) aantal rustdagen voor een 
nachtdienst en 8) gemiddelde werkweek in uren. Vervolgens is onderzocht welke rooster-
kenmerken een verband hebben met slaapkwaliteit en herstelbehoefte apart voor de och-
tend-, middag- en nachtdienst en meer generieke maten zoals vermoeidheid, ervaren ge-
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zondheid en werkfunctioneren. We hebben relatief weinig verbanden gevonden voor de 
roosterkenmerken noch met dienstspecifieke slaapkwaliteit en herstelbehoefte, noch met 
vermoeidheid, ervaren gezondheid en werkfunctioneren. Het merendeel van de weinige 
verbanden ondersteunden de ergonomische roostercriteria waarop de roosterkenmerken 
waren gebaseerd. Selectie-effecten, kleine verschillen tussen de roosterontwerpen en het 
cross-sectionele design van de studie zijn mogelijke verklaringen voor het geringe aantal 
gevonden verbanden.
In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het implementatieproces van een nieuw ploegendien-
strooster bij zes bedrijven. In een kwalitatieve studie onderzoeken we de bevorderende en 
belemmerende factoren bij het implementeren van een nieuw rooster. Hiervoor zijn in dit 
onderzoek interviews gehouden met productiemanagers, vakbonden en werknemers van 
deze bedrijven. Bij drie van deze bedrijven is een rooster geïmplementeerd en bij drie ande-
re bedrijven is het proces voor de daadwerkelijke implementatie afgebroken. Een bevorder-
ende factor voor implementatie was wanneer een nieuw rooster bijdraagt aan het behalen 
van productiedoelstellingen. Een belemmerende factor was wanneer er een verandering 
van de arbeidsvoorwaarden nodig was. Verder bleek een participatieve aanpak geen garan-
tie voor succes te zijn.
In Hoofdstuk 7 wordt het verband onderzocht tussen de attitude van 59 werknemers ten 
opzichte van een roosterwijziging vóór implementatie op veranderingen in ervaren gezond-
heid, werkvermogen, werkfunctioneren en werk-privé conflict 6-8 maanden ná implemen-
tatie. Uit de resultaten bleek dat een meer positieve attitude ten opzichte van de rooster-
wijziging vóór implementatie gerelateerd is aan een betere ervaren mentale gezondheid, 
toegenomen werkvermogen en verminderd werk-privé conflict ná implementatie. De reden 
voor het nieuwe rooster en het proces vóór implementatie speelt kennelijk een belangrijke 
rol in de vorming van de attitude ten opzichte van de roosterwijziging. Verschillen in atti-
tude konden namelijk niet verklaard worden door verschillen in leeftijd, ervaren gezond-
heid, werkvermogen, werkfunctioneren en werk-privé conflict.

In Hoofdstuk 8 volgt een discussie van de belangrijkste bevindingen van de verschillende 
deelstudies, samen met methodologische overwegingen en implicaties voor de wetenschap 
en de praktijk.
In dit proefschrift is geen overtuigend bewijs gevonden voor het bevestigen dan wel weer-
leggen van de eerder beschreven hypotheses. In Deel I hebben we nauwelijks verschillen 
gevonden tussen verschillende leeftijdsgroepen in gezondheid, productiviteit en werk-privé 
balans. In Deel II blijken ergonomische roostercriteria slaapkwaliteit, herstelbehoefte, ver-
moeidheid, ervaren gezondheid en werkfunctioneren te ondersteunen, hoewel het bewijs 
zwak is en nieuwe roosters lastig te implementeren zijn. Verscheidene verklaringen kun-
nen aan deze bevindingen ten grondslag liggen. Ten eerste kunnen andere persoonlijke 
kenmerken dan leeftijd (bijvoorbeeld chronotype) een grotere rol spelen in het verklaren 
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van individuele verschillen in duurzame inzetbaarheid. Ten tweede liggen selectie-effecten 
voor de hand, dat wil zeggen dat alleen die werknemers in ploegendienst blijven werken die 
daar het beste tegen kunnen en zich kunnen aanpassen. Ten derde hadden de meeste deel-
nemende bedrijven ploegendienstroosters die al grotendeels voldeden aan ergonomische 
roostercriteria, waardoor de mogelijkheid voor optimalisatie klein was. De kleine verschil-
len tussen leeftijdsgroepen, een relatief gezonde populatie en roosters die al goed voldeden 
zouden redenen kunnen zijn tot weinig noodzaak om te veranderen.
De bevindingen in dit proefschrift kunnen vertaald worden naar concrete implicaties voor 
wetenschap en praktijk. Voor de wetenschap ligt er nog een grote uitdaging om de prob-
lemen, behoeften en uitdagingen van oudere werknemers in de ploegendienst te onder-
zoeken. In de komende jaren zal namelijk een steeds groter aandeel van ploegendienst-
werknemers langer door (moeten) werken. Niet alleen vanwege een verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd, maar ook omdat allerlei ontziemaatregelen onder druk staan. 
In algemene zin blijkt het vooral in zware beroepen (inclusief ploegendienst) niet eenvoud-
ig om door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. De opgedane kennis dient ver-
volgens vertaald te worden in nieuwe interventies en beleid en deze in de praktijk te testen. 
Een mogelijke ontwikkelstrategie hiervoor is het personaliseren van ploegendienstroosters, 
bijvoorbeeld naar chronotype. Alternatieve onderzoeksmethoden anders dan een RCT zijn 
daarbij nodig om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan logistieke en tijdsgebonden eisen 
van de praktijk. 
Voor de praktijk betekent bovenstaande het volgende. Wanneer een rooster niet voldoet aan 
ergonomische roostercriteria, kan de invoering van een nieuw rooster dat wel voldoet aan 
ergonomische roostercriteria bijdragen aan de inzetbaarheid van ploegendienstwerkne-
mers. Zijn er echter al ergonomische roosters in gebruik, is er weinig gezondheidswinst te 
verwachten van het verder fijn slijpen van een rooster. In dat geval is er waarschijnlijk meer 
winst te behalen door het personaliseren en individualiseren van roosters. In alle gevallen 
dient men in het achterhoofd te houden dat het proces voorafgaand aan de implementatie 
van een nieuw ploegendienstrooster minstens zo belangrijk is als het ontwerp zelf. Het im-
plementeren van een nieuw rooster vraagt om een zorgvuldig proces vooraf, bij voorkeur in 
samenwerking met werknemers en werkgever voor het vergroten van het draagvlak.








