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Organisaties zouden slapen 
op de werkvloer moeten 

stimuleren 
 



1. Introductie 
 

De manier waarop de samenleving denkt over de gezondheid en het welbevinden van 
werknemers is in de loop der Jaren drastisch veranderd. Studies die in het afgelopen 
decennium zijn uitgevoerd hebben een groeiende belangstelling voor ziektepreventie op de 
werkplek en welzijnsprogramma's onder de loep genomen te midden van de stijgende 
gezondheidsuitgaven (Baicker, Cutler, & Song, 2010). Naast de vele gezondheidsinterventies hebben 
werkgevers het nieuwe concept van gezondheid omarmd. Er worden steeds meer interventies 
ontworpen die zich onderscheiden van de norm. Dit artikel beschrijft het ‘slapen op de werkvloer’ 
gezondheidsprogramma dat recent in gebruik is genomen door organisaties als Uber, Google, Samsung 
en NASA (Kapral, 2018). Slaap is essentieel in fysieke en mentale gezondheid en een tekort aan slaap 
blijft een ondergeschoven kindje in de publieke gezondheid (Colten & Altevogt, 2006). Dit artikel 
onderbouwd de stelling dat slapen tijdens het werk moet worden aangemoedigd.  

 

 
 

2. Wat is een gezonde organisatie? 
 

Een gezonde organisatie “integreert het welbevinden van werknemers strategisch in de organisatie 
doelstellingen en ondersteunt dit door gevestigde programma’s rondom leiderschapsondersteuning, 
een lerende cultuur, kwaliteit van werknemersgezondheid en mensvriendelijke HRM (Paneerselvam 
& Raya, 2013). Het strategisch implementeren van een slaap mogelijkehid op de werkvloer kan de 
consequenties van een individuele en/of werk gerelateerd slaapgebrek voorkomen en de gezondheid 
optimaliseren. Het faciliteren van een organisatiecultuur die mensen helpt om te leren over hun 
persoonlijke gezondheid in relatie tot slaap maakt een gezonde organisatie met een mensvriendelijk 
HRM beleid. Gelijktijdig zorgt het voor een gezonde organisatie en  optimaal werkvermogen.  

 

 
 

3. Is sleeping gerelateerd aan individuele gezondheid of organisatie 
gezondheid? 

 
De geloven vooral dat slaap een individuele aangelegenheid is en niet een verantwoordelijkheid van 
de werkgever. Individueel bekeken heeft een gebrek aan slaap een negatieve invloed op de 
waakzaamheid, het dagelijks functioneren, productiviteit en op de gezondheid.  Dit   omvat maar is 
niet beperkt tot het risico op overgewicht, diabetes, hartproblemen, overgevoeligheid en de kans op 
blessures (Colten & Altevogt, 2006; Institute of medicine et al 2006). De negatieve gevolgen hebben 
ook invloed op het werkvermogen van een werknemer. Het verslechterd de individuele prestaties van 
een werknemer, wat invloed heeft op het functioneren van de organisatie als geheel. 



4. Welke slaapinterventies zijn effectief op de werkvloer? 
 

We bevelen vooral de zogenaamde ‘dut-kamers’ aan als effectieve slaapinterventie op de werkvloer. 
De dut-kamers zijn herstel ruimten die zich kenmerken als stilteruimtes waar mensen kunnen slapen 
tijdens het werk (Colliers International, 2015) en zijn in gebruik genomen door een aantal innovatieve 
organisaties. De ruimten hebben een inrichting die ontspanning en slaap ondersteunen door het 
gebruik van muziek, gekleurd licht en aquariums. Misbruik wordt voorkomen door beleid rondom de 
ruimten (Diezun, 2018). We denken dat de dut-kamers de toekomst zijn van gezondheid op de 
werkvloer omdat het comfort, welbevinden, productiviteit, gezondheid en werkvermogen positief 
beinvloed (Groen, Jylhä, & van Sprang, 2018; World Economic Forum, 2010). 

 

 
 

5. Wat zijn mogelijke nadelen van deze interventie?   
 

 
Slapen op de werkvloer roept veel vragen op bij werkgevers. De volgende lijst is een weergave 
van vijf twijfels die een werkgever mogelijk heeft ten aanzien van het onderwerp en een 
argumentatie over de effectiviteit van de interventie. Het lezen overtuigt u mogelijk van de 
voordelen van een slaapinterventie op de werkvloer. 
 

1. Het inrichten van slaapruimten brengt teveel kosten met zich mee 
 

Een dut-ruimte is een investering. Een dergelijke ruimte kost zo’n 13000 dollar (Diezun, 2018). 
Tegelijkertijd kost tijd geld. Elke niet-gewerkte minuut kost geld (BBC News, 2019). Studies tonen 
echter aan dat gezondheidsproblemen zoals een gebrek aan slaap al ruimte kosten met zich 
meenemen in de context van organisaties. Het heeft een negatieve impact op de bedrijfswinsten 
omdat slaapgebrek resulteert in een beperkte bijdrage door werknemers aan bedrijfsprocessen 
(Baicker et al., 2010; Institute of Medicine et al., 2006; Colten & Altevogt, 2006). Deze kosten zijn 
minstens een verdubbeling van de kosten die een slaapruimte met zich meebrengen.  
 
Een acuut slaapgebrek beperkt de vitaliteit van medewerkers omdat medewerkers lijden aan een 
verminderd cognitief vermogen om taken uit te voeren (Colten & Altevogt, 2006). Menselijk kapitaal 
kosten geld maar is noodzakelijk om als organisatie winst te maken.  

 
Medewerkers met slaapgebrek hebben een hogere kans om (fatale) fouten te maken in hun werk. 
Vermoeidheid als gevolg van een verminderd mentaal of fysiek herstel is een belangrijk component 
van ongelukken die voorkomen op de werkvloer. Slaapgebrek zorgt voor een verminderd 
werkvermogen en een verminderde kwaliteit van werk met een groot gevolg voor de 
bedrijfsprocessen. Daarnaast is draagt de betrokkenheid van de werkgever bij de gezondheid van 
werknemers bij aan de motivatie van werknemers om hun werk uit te voeren (Timmer, 2020). De dut-
kamers tonen deze betrokkenheid op de werkvloer aan. Het versterkt de duurzame inzetbaarheid en 
een tevreden medewerker zal minder snel op zoek naar een nieuwe werkgever. Een verlaging van 
personeelsverloop draagt bij aan een vermindering van kosten.  (Colliers International, 2015).  



 
Tot slot draagt de komst van technologie bij aan de vervaging van de grens tussen werk en privé  
(Cushman & Wakefield, 2017).  Thuiswerken komt steeds meer voor maar er kunnen vraagtekens 
worden gezet bij de productiviteit in de thuissituatie. Een fijne werkomgeving kan medewerkers 
stimuleren om meer aanwezig te zijn op de werkvloer en levert daarmee een positieve bijdrage aan 
het werkvermogen.  
 

2. Het is gemakkelijker om medewerkers eerder naar huis te sturen 
 
 
Het is lastig om de ernst van vermoeidheid vast te stellen (Stadje et. Al. 2016). Medewerkers kunnen 
gemakkelijk te vroeg of te laat naar huis worden gestuurd. Medewerkers stimuleren om hun postuur 
te veranderen gedurende het werk door zich te verplaatsen naar de dut-kamer of het liggen in de 
kamer kan bijdragen aan een afname van spierklachten als gevolg van een statische positie (Klaaysen, 
2020; Dunstan et. Al. 2012) of nog erger zoals toegelicht in het volgende punt,  
 
 

3. Medewerkers kunnen beter harder werken in kortere tijd zodat zij eerder naar huis kunnen 
om te rusten 

 

In een werkomgeving met monochrome waarden en overtuigingen zullen medewerkers niet snel 
zelf het initiatief nemen om dingen eerder af te krijgen om naar huis te gaan (Nunez et. al. 2017). 
Los van de problemen die eerder zijn genoemd zullen de meeste organisaties slapen op het werk 
eerder afstraffen dan bevorderen (Tronshaw, n.d.). Vermoeidheid of slaapgebrek voelt vaak niet 
voldoende urgent voor een medewerker of werkgever om het bespreekbaar te maken. Dit kan 
resulteren in een negatieve spiraal van vermoeidheid, het niet behalen van deadlines, meer 
slaapverlies wat uiteindelij kan resulteren in chronisch slaapgebrek en zelfs burn-out. Dit toont aan 
dat werkvermogen nauw verweven is met de gezondheid, functionele capaciteiten, waarden, 
overtuigingen, werkomgeving en leiderschap. Belemmeringen in een van deze factoren kan het 
werkvermogen behoorlijk beïnvloeden.  



4. Medewerkers zullen slapen tijdens het werk gebruiken om langer op te blijven in de privésfeer 
 

Medewerkers blijven langer op voor zowel werk of vanwege hun privéaangelegenheden. Als 
werkgever kun je dit moeilijk beïnvloeden. Mensen blijven mogelijk langer op om bij te komen van hun 
werk of voor hun sociale aangelegenheden. Ook blijven ze mogelijk langer op om hun sociale contacten 
naast hun werk te onderhouden of door de zorg voor mensen in hun omgeving. Een sociaal leven is 
van belang voor een medewerker en daarom is ook dit onderwerp een belangrijk punt van aandacht 
voor een werkgever. Werkgevers moeten accepteren dat werknemers mogelijk later opblijven. De 
vraag is wat zij kunnen doen om het werkvermogen ondanks deze variabelen te optimaliseren. Een 
van de antwoorden is door de mogelijkheid te bieden voor medewerkers om te kunnen ontspannen 
en herstellen op de werkvloer door de mogelijkheid tot slapen te faciliteren. 
 

5. Medewerkers zullen te lang slapen in de dut-kamers 
 

Wanneer de kamers geen duidelijke regels en richtlijnen hebben is dit een mogelijk gevaar (BBC News, 
2019). Dit is waarom wij adviseren om het gebruik van de kamers door middel van een duidelijk beleid 
te minimaliseren naar 20-30 minuten per werkdag. Deze slaaptijd heeft een bewezen effectiviteit ten 
aanzien van de productiviteit van medewerkers (Milner & Cote, 2009). Dit kan worden gerealiseerd 
door de tijd in de kamers te monitoren. Zo laat Uber medewerkers inchecken in de kamer waardoor 
de tijd zichtbaar is voor de werkgever. Het geeft de gelegenheid voor HR om het gebruik te monitoren 
en de werknemers om meer energiek en uitgerust te zijn in hun dagelijks werk (Kaprál, 2018). 
 

 

5. Hoe implementeer je slapen op de werkvloer? 
Om de gezondheid van medewerkers te bevorderen en het misbruik van de kamers te minimaliseren 
hebben we de volgende richtlijnen voor implementatie opgesteld: 

• Verander de organisatiecultuur en het beleid door de mogelijkheid tot slapen in de 
toegewezen dut-kamers. Dit vraagt om sterk leiderschap die niet enkel de slaapcultuur 
faciliteert maar het ook implementeert in het denken en doen van de medewerkers. 
Leiderschap moet aandacht hebben voor zowel beleid als cultuur. 

• Monitor het gebruik van de dut-kamers. Inloggen en uitloggen in de kamers helpt het 
monitoren van gebruik en voorkomen van misbruik 

• Maak gebruik tot maximaal 30 minuten mogelijk. Zoals beschreven is een gebruik van 20-30 
minuten effectief om rust en productiviteit te bevorderen. 

• Ontwikkel beleid over het gebruik van de kamers. Het is belangrijk dat medewerkers de 
ruimten netjes houden en anderen niet storen in het gebruik. Hiervoor kunnen regels worden 
opgesteld.  

• Evalueer het gebruik en effect van de ruimten periodiek. De HR van een organisatie kan het 
gebruik periodiek evalueren en tijdig ingrijpen in geval van misbruik.  

 

 

Zoals beschreven is leiderschap essentieel in het implementeren van de dut-kamers waarbij het van 



belang is dat bestaand beleid word ontdooid zodat er een nieuw beleid, nieuwe overtuigingen en een 
nieuwe cultuur rondom slapen kan worden opgebouwd (Cummings. et. al. 2015). 

 
 

6. Conclusie 
 

 
Slapen tijdens het werk heeft positieve effecten op bijna alle dimensies van het model van 
werkvermogen en daarmee de resultaten van de organisatie. Wanneer de interventie correct wordt 
geïmplementeerd zal misbruik van de dut-kamers niet voorkomen.  De gezondheid van de organisatie, 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, veerkracht en motivatie zullen positief worden beïnvloed 
door de mogelijkheid van slapen op het werk. Hoewel de kosten van de kamers hoog zijn wegen deze 
niet op tegen de voordelen en kostenbesparingen van het gebruik van de kamers. We raden aan dat 
organisaties  die de mogelijkheid hebben voor het implementeren van dergelijke kamers hebben di 
took doen. Grote organisaties gingen u al voor zoals Uber, Google, Samsung en Nasa. Deze organisaties 
tonen aan dat het de gezondheid van werknemers positief kan  
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