
WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

CORRESPONDENTIE 
Mirjam.Steenstra@han.nl

SAMENVATTING

Introductie
Een gezonde leefstijl heeft voordelen voor werknemers en werkgevers. Werknemers voelen zich gezonder en 
de kwaliteit van leven neemt toe. Voor werkgevers tellen de grotere productiviteit, minder verzuim en de 
 kleinere kans op arbeidsongeschiktheid. Een diëtist heeft specifieke kennis over leefstijlgedrag, is gespecia-
liseerd op het gebied van gedragsverandering en kan worden ingezet bij leefstijlbevordering op de werkvloer. 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Wat zijn de wensen en behoeften van bedrijven omtrent de 
inzet van de diëtist bij leefstijlbevordering?”

Methoden
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld via twaalf semi-gestructureerde interviews met werkgevers 
en medewerkers verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid van twaalf grote, middelgrote en kleine 
 bedrijven in Nederland. De uitgeschreven interviews zijn geanalyseerd via open coderen.

Resultaten
Uit de kwalitatieve analyse komen twee thema’s naar voren: thema 1) ‘gezondheidsmanagement’,  met de 
subthema’s ‘leefstijlbevordering op de werkvloer’, ‘bespreekbaar maken van leefstijl’ en ‘veranderde wet-
geving’; thema 2) ‘diëtist in bedrijf’,  met de subthema’s ‘samenwerken’, ‘taken en werkzaamheden’, ‘meer-
waarde diëtist’, ‘verwachtingen diëtist’ en ‘inbedding in de organisatie’.
Belangrijke bevindingen bij thema 1 waren: binnen bedrijven is leefstijlbevordering divers georganiseerd 
en heeft in verschillende mate prioriteit, onder andere afhankelijk van leeftijd en gezondheidsprofiel van de 
werknemers. Belangrijke bevindingen bij thema 2 waren: 1) slechts een enkel bedrijf werkt samen met de 
diëtist. Redenen om niet samen te werken zijn: de diëtist is niet zichtbaar en financiën, 2) bedrijven lijken 
een eenzijdig en soms negatief beeld te hebben van de taken en werkzaamheden van de diëtist, 3) de toe-
gevoegde waarde van de diëtist voor bedrijven is onduidelijk; deze zou kunnen zitten in imagoversterking 
en aantoonbare gedragsverandering van werknemers, 4) voorwaarden voor succes zijn dat de diëtist het 
product moet kunnen afstemmen op het bedrijf en dat zij hierbij creatief en benaderbaar is, en 5) bedrijven 
willen het liefst samenwerken met de diëtist op projectbasis. 

Conclusie
In het bedrijfsleven is behoefte om samen te werken met een deskundige, maar alleen bij bedrijven waarbij 
het risicoprofiel op het gebied van leefstijl voor werknemers ongunstig is. Bedrijven zien vooral een rol voor de 
diëtist bij het uitvoeren van voedingsinterventies, maar ook als aanspreekpunt voor werknemers over 
 gezondheid en voeding. Belangrijk is dat de diëtist laagdrempelig is, werknemers kan aanspreken en daad-
werkelijk het verschil kan maken in gedragsverandering bij leefstijl.  

Trefwoorden
Leefstijlbevordering, arbeid, diëtist. 
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Inleiding
Een goede mentale en fysieke gezondheid is een voor-
waarde voor het verrichten van arbeid; een verminderde 
gezondheid is een constante risicofactor voor de ar-
beidsproductiviteit en inzetbaarheid.1,3,4 Bij bedrijven 
verschuift de focus van verzuim- en gezondheidsma-
nagement steeds meer naar duurzame inzetbaarheid.2,5 
Naast het werk (inhoud, omstandigheden, voorwaarden 
en verhoudingen) is leefstijl een determinant van duur-
zame inzetbaarheid. Werknemers die zich gezond en fit 
voelen, zijn over het algemeen productiever, tevredener 
en verzuimen minder.6,7 

Er is nog veel verbetering mogelijk in de leefstijl van 
 werkenden, uitgaande van de zogenoemde BRAVO- 
factoren (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspan-
ning).4 Van de werknemers voldoet 73% aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen en 24% aan de 
fitnorm.8 Werknemers die sporten,  melden zich minder 
vaak ziek en verzuimen korter.9 Van de werknemers 
heeft 44% overgewicht, van wie 10% obesitas.6 Werk-
nemers met overgewicht verzuimen vaker dan werkne-
mers met een normaal gewicht; werknemers met 
obesitas verzuimen gemiddeld 1,8 keer meer werkda-
gen.10-12 Ook is de productiviteit minder: mensen met 
obesitas zijn een half jaar meer arbeidsongeschikt dan 
mensen met een normaal gewicht.13-15 Van de werkne-
mers rookt 28%.6 Roken is een belangrijke factor  
bij verminderde arbeidsproductiviteit, arbeidsonge-
schiktheid en werkloosheid.3 Rokende werknemers 
verzuimen gemiddeld 1,5 keer meer dagen dan 
niet-rokers en verlaten de werkvloer eerder door ziekte, 
arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden.12,13 
Het inkomen van rokende werknemers is lager, net als 
van werknemers met (ernstig) overgewicht of een 
chronische ziekte of beperking.1 21% van de beroeps-
bevolking drinkt excessief (wekelijks twintig of meer 
alcoholische consumpties) en 5% is probleemdrinker. 
Naar schatting hangt 20-25% van de bedrijfsongeval-
len samen met alcoholgebruik.16 Stress heeft invloed 
op alle leefstijlfactoren en vergroot de kans op gezond-
heidsrisico’s. De relatie tussen de verschillende leef-
stijlfactoren en stress is echter niet eenduidig. Dat 
komt ook doordat persoonlijke en werkgerelateerde 
externe factoren een rol spelen.13

Goed beschreven interventies voor bedrijven zijn onder 
andere themaweken rondom de BRAVO-factoren, bij-
voorbeeld interventies rond bewegen (zoals bedrijfs-

sport), voeding (gezondere voeding in het 
bedrijfsrestaurant, fruit op de werkvloer) en ontspanning 
(zoals cursussen tai chi, mindfulness).16 Bedrijven kun-
nen zelf interventies aanbieden, of zorgverzekeraars, 
 arbodiensten of particuliere aanbieders inschakelen, 
 onder wie diëtisten. Grote bedrijven nemen vaker maat-
regelen dan kleinere en maatregelen worden vooral 
 genomen in non-profit organisaties.6 

Eerder onderzoek
Onduidelijk is hoeveel diëtisten werkzaam zijn in een be-
drijf.17,18 Een beperkt aantal diëtisten werkt buiten de 
zorg, bijvoorbeeld als bedrijfsdiëtist, hoewel steeds meer 
diëtisten in andere settingen gaan werken.19 Uit eerder 
praktijkgericht onderzoek binnen het lectoraat Arbeid & 
Gezondheid van de HAN blijkt dat diëtisten die zich rich-
ten op de bedrijfsdiëtetiek veelal een eigen praktijk heb-
ben, waarmee ze zich profileren naar het bedrijfsleven.20 
Ze bieden modules aan gericht op het verbeteren van de 
leefstijl en op het verbeteren van het voedingsaanbod. 
Tevens bieden ze individuele begeleiding aan werk-
nemers met een chronische aandoening. Het lijkt erop 
dat diëtisten vaker met hetzelfde bedrijf samenwerken 
op projectbasis, maar niet duidelijk is in hoeverre dit ver-
band structureel is. De bedrijven waarvoor diëtisten wer-
ken, zijn gevarieerd qua omvang en soort: van MKB tot 
grote multinationals, van kinderdagverblijven, transport-
bedrijven en vleesbedrijven tot zorgverzekeraars en 
 hogescholen.20 Uit een rapport van de EFAD blijkt dat in 
Europa diëtisten worden ingezet in organisaties zoals 
scholen, universiteiten, de politie, de brandweer, het ge-
vangeniswezen en defensie, maar ook bij fabrieken en in 
de productontwikkeling.21 Opvallend is dat bedrijven uit 
de horeca, handel en financiële en zakelijke dienstverle-
ning ontbreken.8,9 Er is weinig literatuur beschikbaar over 
de inzet van diëtisten in bedrijven, de samenwerking en 
de meerwaarde.  

Huidige studie
De diëtist zou kunnen worden ingezet bij bevordering van 
een gezonde leefstijl op de werkvloer.22 In dit onderzoek 
zijn de volgende vragen aan bedrijven voorgelegd: 

1 Welke redenen heeft een bedrijf om met een diëtist 
samen te werken aan leefstijlbevordering op de 
werkvloer? 

2 Welke taken en werkzaamheden kan de diëtist 
 hebben? 

3 Wat kan de meerwaarde van de diëtist zijn? 
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4 Welke verwachtingen heeft een bedrijf over de 
 c ompetenties van de diëtist? 

5 Hoe zou de diëtist kunnen worden ingebed in de 
 organisatie? 

Methoden

Deelnemers
Tussen juni 2013 en juni 2014 zijn werkgevers of mede-
werkers verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid 
van 40 bedrijven in Nederland telefonisch benaderd.  
We vonden hen via een samenwerkingsverband met 
bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen en via internet. 
Voorwaarde voor opname in dit onderzoek was dat het 
bedrijf een commercieel doel heeft, omdat dit een niche 
in de markt voor diëtisten kan zijn. Om een maximale 
verscheidenheid aan data te verkrijgen, is geen onder-
scheid gemaakt in de grootte van het bedrijf en de regio 
in Nederland. 

Interviews
Gegevens zijn verzameld door semi-gestructureerde 
interviews aan de hand van een interviewguide (hand-
leiding).23 Het interview ging over de huidige situatie 
rondom leefstijlbevordering en de vraag in hoeverre hier 
een diëtist bij betrokken was. Verder is gevraagd hoe de 
functie van de diëtist eruit kan zien binnen bedrijven, 
welke meerwaarde de diëtist kan hebben, hoe de 
 samenwerking met een bedrijf eruit kan zien en welke 
eigenschappen de diëtist nodig heeft om in een com-
mercieel bedrijf goed te functioneren. Om de interview-
guide te toetsen, is het eerste gesprek gebruikt als 
pilot.23 Hieruit bleek dat de vragen veel in elkaar over-
liepen. Hierop is per onderzoeksvraag één interview-
vraag geformuleerd. 

Procedure
De interviews werden face-to-face afgenomen, zodat 
ook kon worden doorgevraagd op basis van non-verba-
le  communicatie.23 De gesprekken zijn opgenomen met 
behulp van een voicerecorder. Er is gestreefd naar verza-
diging, wat wil zeggen dat interviews werden gehouden 
totdat geen nieuwe informatie meer naar boven kwam.24 
De gesprekken duurden een half uur tot een uur. 

Gegevensverwerking
De interviews werden getranscribeerd (woordelijk uitge-
schreven) en geanalyseerd met behulp van open code-

ring.23 Daarbij werd het programma ATLAS Ti 7 gebruikt. 
De eerste interviews zijn door twee onderzoekers onaf-
hankelijk van elkaar gecodeerd. Verschillen in toegeken-
de codes werden door consensusbesprekingen 
opgelost. Dit is gedaan om de inter-beoordelaarbe-
trouwbaarheid te vergroten.23 Vervolgens heeft één 
onderzoeker het coderen afgerond . Uit deze open code-
ring kwam een codelijst, waarvan thema’s en subthema’s 
zijn gemaakt. Vervolgens is gekeken naar verbanden 
 tussen de verschillende (sub)thema’s en eventuele ver-
klaringen daarvoor.23

Resultaten

Deelnemers
40 bedrijven zijn benaderd voor deelname aan het onder-
zoek. 26 daarvan hadden geen tijd of interesse in deel-
name. Van de 14 resulterende bedrijven vielen er 2 uit:  
1 vanwege tijdgebrek, 1 bedrijf zag van de afspraak af.  
De kenmerken van de 12 deelnemende bedrijven en res-
pondenten staan in Tabel 1. Het aantal deelnemers was 
onvoldoende om verzadiging te bereiken. 

Thema’s
Het onderzoeksteam heeft uit de interviews twee 
hoofdthema’s gedestilleerd: 1) ‘gezondheidsmanage-
ment’ en 2)  ‘diëtist in bedrijf’, met acht subthema’s (zie 
Tabel 2). In de tabel staat per subthema een aantal quotes.

Hoofdthema 1:  
gezondheidsmanagement

Subthema 1.1  
Leefstijlbevordering op de werkvloer
Er zijn verschillen in aantal en soort leefstijlinterventies die 
door de bedrijven worden aangeboden. Bij 7 deelnemers 
wordt periodiek de mogelijkheid geboden tot een vrijwilli-
ge gezondheidscheck. Onderzochte waarden zijn onder 
andere  BMI, vetpercentage, cholesterolgehalte en bloed-
druk. Na analyse van deze gegevens wordt het beleid 
rondom gezondheidsbevordering bepaald (Tabel 2: Q1).
Andere initiatieven zijn: een gezonde week, een fietsplan 
(n=3), een sportdag, fitness op locatie, een check van het 
bedrijfsrestaurant, een hardloopclub of een combinatie 
(n=2). Minder voorkomende initiatieven (n=1) zijn: een 
column over leefstijl in een huisblad, een traploopweek, 
massages en een strippenkaart voor verschillende acti-
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Respondent Geslacht Leeftijd Functie Aantal  Soort bedrijf
    werknemers

1 Man 31 Manager HRM >250 Leverancier keukenapparatuur
2 Man  45 Hoofd P&O >250 Bouwbedrijf
3 Man 63 Manager P&O >250 Afval- en reinigingsbedrijf
4 Man  55 Directeur <50 Technische concepten voor energie
5 Vrouw 42 Manager HD >50-<250 Videotechnologie
6 Man 27 Directeur <50 Zonne-energie
7 Vrouw 45 Senior HR-adviseur >250 Ingenieursbureau
8 Vrouw 51 Medewerker HRM >50-<250 Bouwbedrijf
9 Man 38 Hoofd P&O >250 Bouwbedrijf
10 Vrouw 48 HR Adviseur >250 Bank
11 Man 61 Senior HR-medewerker >50-<250 Afval- en reinigingsbedrijf
12 Man 46 Medewerker P&O >50-<250 Bouwbedrijf

Totaal  8 mannen  Gem. 46  6 x >250
 4 vrouwen (range 27-63)   4 x >50-<250
    2 x <50

Tabel 1. Kenmerken van de doelgroep.

viteiten. Hoe groter het bedrijf, hoe meer wordt aange-
boden en gefaciliteerd. Bij kleine bedrijven is dit vaak 
maatwerk: het bedrijf regelt het zelf of besteedt het uit 
(Tabel 2: Q2).

Subthema 1.2 
Bespreekbaar maken van leefstijl
Bedrijven vinden het bespreekbaar maken van leefstijl 
van werknemers moeilijk. De meeste respondenten 
(n=10) vinden dat ze dit in ieder geval mogen doen wan-
neer de veiligheid of productiviteit van de werknemer in 
het geding is en wanneer iemand veel verzuimt. Ook 
verwachten ze dat een werknemer hierin zijn eigen ver-
antwoordelijkheid neemt (Tabel 2: Q3).

Het verschilt per bedrijf hoe leefstijl bespreekbaar wordt 
gemaakt. De meeste respondenten (n=8) bespreken 
het eerst zelf met de werknemer, en als dit niet werkt, 
wordt de werknemer verwezen naar de bedrijfsarts.  
2 respondenten zeggen dat leefstijl een standaardon-
derwerp is in het jaarlijkse beoordelings- of functione-
ringsgesprek (Tabel 2: Q4). Bij 1 respondent wordt de 
leefstijl alleen door de bedrijfsarts besproken. 3 bedrij-
ven zien leefstijl als de eigen verantwoordelijkheid van 
de werknemers. Zij hebben geen beleid voor leefstijlbe-
vordering. Wel bieden deze bedrijven activiteiten aan 
voor het bevorderen van de werksfeer en om iets extra’s 
te bieden aan de werknemers. 5 respondenten willen 
de leefstijl graag preventief bespreken, maar stuiten op 
weerstand van de werknemer. Werknemers vinden dit 

een privézaak, krijgen het gevoel dat de werkgever hen 
hierop beoordeelt en dat wellicht daardoor hun con-
tract niet wordt verlengd  (Tabel 2: Q5). 

Subthema 1.3  
Veranderde wetgeving
Veranderde wetgeving rondom vroegpensioen en AOW 
is voor 4 respondenten een belangrijke factor om aan-
dacht te besteden aan leefstijlbevordering. De werkne-
mers van deze bedrijven doen zwaar fysiek werk: ze doen 
lang hetzelfde werk, zijn honkvast en verouderd. Door de 
veranderde wetgeving moeten deze mensen langer in-
zetbaar blijven. De populatie van 45+ wordt gezien als 
een grote risicogroep. De respondenten kampen vooral 
met de vraag hoe ze hun werknemers kunnen stimuleren 
tot blijvende gedragsverandering op leefstijlgebied. Het 
valt de respondenten op dat mensen die dit het meest 
nodig hebben, het minst meedoen met interventies 
 (Tabel 2: Q6/7). 

Hoofdthema 2: 
diëtist in bedrijf

Subthema 2.1 
Samenwerken 
Slechts 1 bedrijf werkt samen met een diëtist bij leefstijl-
bevordering. De meeste deelnemers zeggen nog nooit  
te hebben nagedacht over de inzet van een diëtist: de 
 diëtist is niet een persoon die direct in het hoofd opkomt 
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THEMA Gezondheidsmanagement 
Subthema 1.1  Leefstijlbevordering op de werkvloer

Q1: “Dus bij iedereen vindt om de twee jaar zo’n keuring plaats... van hoe is het 

nou eigenlijk gesteld met de gezondheid van de medewerkers… in ver gelijking 

met de landelijke cijfers… dat zijn signalen waar je wat mee moet doen als 

werkgever… dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor de gezonde week... 

maar ook om er het hele jaar door aandacht aan te blijven geven...” (R9)

Q2: “We kunnen dingen wel aanbieden of regelen, maar we zijn vrij klein en 

mensen doen het veelal zelf… we hebben geen actief beleid...  We hebben  

het ook uitbesteed… we hebben een medische dienst en daar ligt het in 

 principe...” (R4)

THEMA Gezondheidsmanagement
Subthema 1.2  Bespreekbaar maken van leefstijl

Q3: “Een fitte medewerker is een randvoorwaarde om je werk te kunnen uit-

voeren, dan mag je daar in je privétijd best tijd in investeren.” (R1)

Q4: “Wij hebben die vraagstelling ook opgenomen in onze beoordelings- en 

functioneringsgespreken. Het is een terugkomend item om toch te spreken 

met medewerkers over hun gezondheid.” (R8) 

Q5: “Als het om leefstijl gaat, kom je heel snel in de privésfeer. De mensen 

willen dat heel graag weghouden van de werkgever, want stel dat de werk-

gever kan zeggen: het feit dat jij ziek bent, komt door jouw ongezonde leefstijl. 

Dat is lastig.” (R4)

THEMA Gezondheidsmanagement 
Subthema 1.3  Veranderde wetgeving

Q6: “De gemiddelde leeftijd is 49, dus we steken op dit moment in op hoe we 

een bijdrage kunnen leveren om mensen gezond 67 te laten worden… We 

moeten mensen verleiden tot gezondheid... want hoe je het ook wendt, het 

gaat om gedragsverandering… je kunt mensen niet verplichten…” (R2) 

Q7: “ … we hebben ook gemerkt dat we niet de groep bereiken die we willen 

bereiken... je kunt niet iemand dwingen mee te doen, je kunt alleen wijzen op 

verantwoordelijkheid…” (R12)

THEMA Diëtist in bedrijf 
Subthema 2.1  Samenwerken

Q8: “Ik heb de diëtist helemaal niet op mijn netvlies.” (R3)

Q9: “We doen het zoveel mogelijk zelf…. we kunnen altijd kijken naar (naam 

bedrijf) of daar ontwikkelingen zijn of dat zoiets al eens binnen de organisatie 

is geweest.” (R10)

THEMA Diëtist in bedrijf 
Subthema 2.2  Taken en werkzaamheden

Q10: “De diëtist komt niet direct in me op als ik denk aan gezondheidsma-

nagement. Voeding wel.” (R3)

Q11: “Je reist, je leeft uit de koffer en je bent continu weg en ik moet zalm eten 

en geitenkaas. Dat zijn allemaal van die exclusieve producten. Ik ben al blij als 

ik de hersenen van een schaap kan eten.” (R4)

Q12: “Een diëtist zou zich veel meer moeten richten op gedragsverande-

ring.” (R2)

Q13: “Misschien is het wel handig om een diëtist te koppelen aan je bedrijf, 

waar mensen met vragen terecht kunnen.” (R9)

THEMA Diëtist in bedrijf 
Subthema 2.3  Meerwaarde diëtist

Q14: “Je zult mij moeten overtuigen van je bijdrage aan die gedragsverande-

ring, en dat je mee kunt helpen verleiden, dat die medewerkers zich gezond 

gedragen. Dat de diëtist de meerwaarde kan bieden: ik beïnvloed daadwer-

kelijk het gedrag en die gezondheid.” (R2)

Q15: “Je kunt zeggen, ik wil als werkgever aantrekkelijk zijn en bied daarom 

dit soort faciliteiten aan; een luxe artikel, ik wil mij profileren.” (R6)

THEMA Diëtist in bedrijf 
Subthema 2.4  Verwachtingen t.a.v. competenties diëtist

Q16: “Dat medewerkers er echt iets aan hebben.” (R9)

Q17: “Maar het hangt er ook vanaf wie je tegenover je hebt. Wat voor per-

soon, hoe zet hij zich in, hoe benadert hij de mensen, hoe gaat hij er op af, hoe 

promoot hij zichzelf, hoe haalt hij mensen binnen, hoe actief is hij zelf, hoe 

fantasierijk? Hij zal zelf ook initiatief moeten nemen. Nou ja, wel zelf creatief 

ook, dingen verzinnen dan.” (R11)

THEMA Diëtist in bedrijf 
Subthema 2.5  Inbedding diëtist in organisatie

Q18: “Nee, geen loondienst, dat zou echt betekenen dat ze een paar uur be-

taald krijgt, zoals je een bedrijfsarts inhuurt , dus meer op projectbasis.” (R11)

Q19: “De bedrijfsarts is gewoon een zelfstandige die we voor 4 uur in de 

week inhuren. En wij bepalen zijn agenda. In zo’n constructie zou ik wel wat 

zien.” (R1)

Tabel 2. Thema’s, subthema’s en quotes (Q) van respondenten (R)
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bij het begrip leefstijlbevordering op de werkplek (Tabel 
2: Q8). 

Een aantal deelnemers organiseerde een project rond-
om voeding, maar betrok hier geen diëtist bij. Wanneer 
ze een externe kracht bij zo’n project willen betrekken, 
spreken ze het eigen netwerk of het netwerk van de 
werknemer aan, of ze zoeken op internet. Belangrijke 
voorwaarden lijken: goede profilering op het gebied 
van kennis over voeding en leefstijlbevordering op de 
werkvloer, aansluitend bij de wensen en behoeften van 
het bedrijf, ervaring met projecten in bedrijven en voor-
al het kunnen aanspreken van medewerkers. Het be-
drijf dat wel samenwerkt met een diëtist vond deze via 
het eigen netwerk.

3 deelnemers noemen financiën als factor om niet sa-
men te werken met de diëtist. Het budget voor gezond-
heidsmanagement is meestal beperkt. Daarom wordt 
vaak intern geprobeerd om zaken te regelen  (Tabel 2: 
Q9). Tot slot vinden 2 deelnemers dat het inzetten van 
een diëtist wellicht te veel in de persoonlijke levenssfeer 
van werknemers komt.

Subthema 2.2 
Taken en werkzaamheden
De werkzaamheden van de diëtist zijn niet altijd be-
kend bij deelnemers of ze hebben daarvan een eenzij-
dig beeld, waardoor zij niet denken aan inzet van de 
diëtist. Respondenten denken dat diëtisten zich alleen 
bezighouden met voeding, diëten en overgewicht, en 
niet met andere facetten van leefstijlbevordering als 
bewegen, roken, ontspanning en stress of het aanbod 
in de kantine (Tabel 2: Q10). Verder denken deelne-
mers dat de adviezen van de diëtist niet aansluiten bij 
de belevingswereld van de werknemer (Tabel 2: Q11). 
Ook wordt gedacht dat diëtisten alleen zeggen wat 
mensen níet moeten eten. 

Een aantal deelnemers heeft behoefte aan meer 
 psychologische begeleiding en focus op gedrags-
verandering als ze een diëtist zouden inzetten. Ze 
 vinden dat de diëtist hier nu geen aandacht aan be-
steedt. 2 deelnemers baseren dit op eigen ervaring 
(Tabel 2: Q12). 2 respondenten zien wel een taak voor 
de  diëtist in het beantwoorden van gezondheids-
vragen (Tabel 2: Q13). 

Subthema 2.3 
Meerwaarde diëtist
Deelnemers kennen niet goed de toegevoegde waarde 
van de diëtist. 1 respondent zag vooral een meerwaarde 
voor grote bedrijven, omdat een diëtist kostendekkend 
moet zijn. Dit zou ook kunnen door een diëtist aan een 
cluster van bedrijven te koppelen. De diëtist kan inspelen 
op duurzaamheid, het imago van het bedrijf en het wel-
bevinden van de werknemer. Een andere respondent zag 
de meerwaarde van de diëtist bij gedragsverandering en 
het inzichtelijk maken van het effect. Een derde respon-
dent zag ook de meerwaarde in het profileren van het 
bedrijf (Tabel 2: Q14/15).

Subthema 2.4 
Verwachtingen t.a.v. competenties diëtist
Er wordt vakkennis van de diëtist verwacht: voedings-
inhoudelijk en op het gebied van psychologie en het be-
invloeden van gedrag. Een diëtist moet in een organisatie 
professioneel, proactief, commercieel, creatief, benader-
baar en overtuigend zijn en empathisch vermogen heb-
ben. Er wordt verwacht dat de diëtist meedenkt met de 
wensen en belangen van het bedrijf, en dat zij hierop haar 
product afstemt. Ze moet aanspreekbaar zijn voor werk-
nemers en goed aansluiten bij de vragen uit deze groep. 
Verder moet ze kunnen samenwerken met de bedrijfsarts 
en met andere disciplines (Tabel 2: Q16/17). 

Subthema 2.5
Inbedding diëtist in organisatie
8 bedrijven gaven aan dat als ze met een diëtist gaan 
 samenwerken, dit op projectbasis zou zijn. Bedrijven 
denken dat een diëtist verbonden kan zijn aan meerdere 
bedrijven, zodat die samen de kosten voor hun rekening 
kunnen nemen. Een maximum van vier uur per week per 
bedrijf, net als de inzet van de bedrijfsarts, lijkt een optie. 
Het lijkt erop dat alleen grote bedrijven met een duidelijk 
gezondheidsrisicoprofiel baat denken te hebben bij een 
structurele samenwerking met de diëtist (Tabel 2: 
Q18/19). 

Discussie
Uit de interviews blijkt dat bedrijven niet of nauwelijks 
samenwerken met diëtisten. Redenen zijn dat de diëtist 
niet zichtbaar is, maar ook financiën spelen een rol. 
Daarnaast hebben bedrijven een eenzijdig beeld van 
werkzaamheden van de diëtist. Bedrijven zien vooral 
een rol in de uitvoering van interventies rond voeding. 
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Een paar bedrijven zien de diëtist als aanspreekpunt 
voor vragen. Het beeld van de diëtist is niet altijd posi-
tief (‘die zegt alleen maar wat niet mag’). Ook kennen 
bedrijven de meerwaarde van de diëtist niet. Volgens 
hen ligt de meerwaarde in imagoverbetering van het 
bedrijf en het bewerkstelligen van gedragsverandering 
op leefstijlgebied. Om de diëtist in te zetten, moet de 
diëtist vooral commercieel, creatief en benaderbaar 
zijn. De meeste bedrijven hebben een voorkeur voor 
werken op projectbasis. 

Er zijn geen andere studies gedaan naar de wensen van 
bedrijven wat betreft samenwerking met de diëtist. Wel 
zijn er verschillende studies gedaan naar de  eff ectiviteit 
van leefstijlinterventies op metabolische  parameters bij 
werknemers, waarbij diëtistische begeleiding is inge-
zet.24-27 Deze interventies hadden een  significant posi-
tief effect op BMI/lichaamsgewicht en op verschillende 
bloedwaarden, zoals cholesterol en bloeddruk.25-27 Dit 
kan erop duiden dat de inzet van de diëtist een verschil 
maakt. Dit wordt ondersteund door onderzoek waaruit 
blijkt dat de diëtist kosten effectief is en meer gezond-
heidswinst behaalt dan  andere hulpverleners.28 
Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat de meerwaarde 
van de diëtist vooral gelegen is in de voedingskundige 
en dieetkennis, en in de vaardigheid om wetenschap-
pelijke informatie praktisch toe te passen.29 Diëtisten 
 worden gezien als volwaardig gesprekspartners voor 
andere (para)medici binnen en buiten het bedrijf. On-
derzoekers geven aan dat bedrijven voordeel kunnen 
hebben van interventies die opgezet zijn door een multi-
disciplinair team, waar de diëtist deel van uitmaakt. Zo 
komen zowel de visie van de organisatie als de behoef-
ten van de werknemers tot hun recht.20 Tevens geeft de 
diëtist, werkzaam in of voor het bedrijf, het imago van 
een bedrijf een boost.29 Tot slot kan de diëtist, als ex-
terne deskundige, een positieve rol spelen bij het be-
spreekbaar maken van de leefstijl.30 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen: er waren 
weinig respondenten en er is geen verzadiging bereikt. 
Elk gesprek leverde nieuwe inzichten op. Het is niet 
duidelijk of er binnen bedrijven nog meer meningen 
zijn over de inzet van de diëtist. Het animo van bedrij-
ven om mee te doen met dit onderzoek was gering. 
Daarom is na een jaar werving besloten om de resulta-
ten van deze pilotstudie te laten zien. Ook is de verhou-
ding tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven 
onevenwichtig en kan dus niet gezegd worden dat er 

daadwerkelijk verschillen zijn, samenhangend met de 
grootte van bedrijven.  

Conclusie
Bij bedrijven met werknemers met een ongunstig risi-
coprofiel op het gebied van leefstijl is behoefte aan sa-
menwerking met een deskundige. Belangrijk is dat de 
deskundige kennis heeft over voeding en leefstijl, laag-
drempelig is, kan aansluiten bij de wensen en behoef-
ten van het bedrijf, werknemers kan aanspreken en 
daadwerkelijk het verschil kan maken bij gedragsveran-
dering. Bedrijven denken niet meteen aan een diëtist. 
Hierbij speelt het imago van de diëtist een rol, maar ook 
is vaak de meerwaarde van de diëtist voor het bedrijf 
niet duidelijk. Bedrijven zien vooral een rol voor de dië-
tist bij het uitvoeren van voedingsinterventies, en als 
aanspreekpunt voor voorwerknemers over gezondheid 
en voeding. De diëtist in loondienst lijkt vooral geschikt 
voor grote bedrijven. 

Aanbevelingen
Voor diëtisten is het belangrijk om zichzelf te profileren en 
hun meerwaarde kenbaar te maken bij leefstijlbevorde-
ring op de werkvloer. De diëtist kan een rol spelen bij het 
bespreekbaar maken van leefstijl en het vormen van be-
leid, naast het uitvoeren van interventies, eventueel in 
samenwerking met de bedrijfsarts en -fysiotherapeut. 
Gezien de hoge kosten bij uitval of verzuim van een 
werknemer en de gezondheidswinst die behaald kan 
worden met de inzet van een diëtist, kan verwacht wor-
den dat diëtisten in loondienst bij een (groot) bedrijf of 
meerdere bedrijven zichzelf snel terugverdienen. Voor-
alsnog zijn daar geen gegevens over bekend. Door op 
projectbasis als extern deskundige bij een bedrijf aan 
de slag te gaan, kan de diëtist fungeren als aanspreek-
punt voor leefstijlbevordering op de werkvloer. Onder-
zoek naar de ervaringen van bedrijven met de inzet van 
een diëtist is wenselijk, evenals onderzoek naar het ef-
fect van de diëtist op gedragsverandering ten aanzien 
van leefstijl. 
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BESCHOUWING

Bedrijfsleven op de gezonde tour!

Jaren geleden zat ik in een bus waarvan de chauffeur achter het 
stuur in slaap viel. Waarom viel deze man in slaap?! Dit was voor mij 
de aanleiding om me als diëtist toe te leggen op het coachen van 
medewerkers naar een gezondere leefstijl: hoe zorgen we voor 
energieke medewerkers? De resultaten uit dit onderzoek zijn voor 
mij herkenbaar. Het is duidelijk dat we als diëtisten nog slagen 
moeten maken wat betreft onze profilering in het brede speelveld 
van vitaliteit. Zorg dat je als bedrijfsdiëtist met je verhaal aansluit op 
de waarden van een bedrijf. Bij de buschauffeur uit mijn voorbeeld 
zijn die waarden bijvoorbeeld veiligheid en kostenbesparing. De 
 inzet van een diëtist kan daar op termijn voor zorgen. 

De beperkte zichtbaarheid van de diëtist is ook een herkenbare con-
clusie. Laat dus regelmatig je gezicht zien, gebruik humor en spreek 
werknemers proactief aan op de mogelijkheden die jij biedt! Wees 
creatief en lok contact uit door workshops te organiseren, kookpre-
sentaties te geven of gezonde hapjes uit te delen. Wijs ook op de 

uiteindelijke financiële voordelen van de inzet van een diëtist. Een 
zieke medewerker kost immers al snel zo’n 250 euro per dag. Ik ben 
ervan overtuigd dat de inzet van de diëtist zich terugbetaalt. Gebruik 
dit argument dan ook om managers of bestuurders te overtuigen. 
Onderbouw het met  succesverhalen uit de praktijk van medewer-
kers die zich fitter voelen, van verzuimpreventie of van werk nemers 
die medicatie konden stoppen of afbouwen. Ik begrijp de wens van 
bedrijven om op projectbasis samen te werken, maar wil er bij  
de opdracht gevers toch voor pleiten om na een projectperiode te 
kiezen voor een meer structurele inzet, in een betaalbare vorm. 

Er is in het bedrijfsleven behoefte aan frisse, innovatieve en onder-
nemende diëtisten, die communicatief vaardig en enthousiast zijn. 
Ik wil graag samen met jullie het stereotype beeld van de diëtist 
opfrissen!
 
nienke hulleman bedrijfsdiëtist vital2work
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