
Wat u moet weten over de onderzoekslicentie 

Met de De Work Ability Index (WAI) kan werkvermogen gemeten worden. De WAI is de enige 

vragenlijst die het werkvermogen meet. In de Personal Radar is de volledige WAI opgenomen 

plus 17 aanvullende vragen over de verschillende dimensies zoals deze ook in conceptuele 

model van het Huis van Werkvermogen is weergegeven. 

 

Blik op Werk wil het meten van werkvermogen met de WAI vanuit universiteiten, hogescholen en 

onderzoekscentra graag bevorderen en stelt daarom de Work Ability Index en de Personal Radar 

beschikbaar voor onderzoekers en studenten in Nederland en België die onderzoek willen doen 

naar werkvermogen.  

Dit gaat via een onderzoekslicentie die via Blik op Werk wordt afgesloten. Alleen met een 

onderzoekslicentie is het toegestaan om de WAI of Personal Radar vragenlijst op te nemen in 

een onderzoek. De licentie bestaat uit een overeenkomst tussen de onderzoeker en Blik op 

Werk. De onderzoeker kiest zelf bij het afsluiten van de licentieovereenkomst de staffel aan 

vragenlijsten die hij of zij nodig denkt te hebben.  



Een onderzoekslicentie biedt ten opzichte van de reguliere licentie een aantal voordelen: 

● 50% korting op de reguliere licentie- en staffelprijzen. Ook mag binnen een 

onderzoekslicentie een kosteloze 2e (T1/ effectmeting) meting worden uitgevoerd.  

● Er zijn afspraken op maat over meerjarige inzet van de WAI mogelijk. 

● Studenten/onderzoekers hoeven daarnaast geen licentie-training te volgen om de 

WAI/Personal Radar in onderzoek uit te kunnen zetten.  

Voor het gebruik van de WAI en/of Personal Radar in een onderzoek, heeft Blik op Werk een 

aantal regels/ voorwaarden opgesteld, waaraan voldaan moet worden om aanspraak te kunnen 

maken op de onderzoekslicentie: 

● De WAI/Personal Radar wordt uitgezet door een student die op het moment van 

aanvragen is ingeschreven aan een universiteit en/of hogeschool in Nederland of België: 

● en die in zijn/haar onderzoek wordt begeleid door een persoon die minimaal beschikt 

over een Master of Phd in het veld waarin het onderzoek wordt uitgezet;  

● of wordt uitgezet door een onderzoeker die werkzaam en/of gelieerd is aan een 

Nederlandse of Belgische universiteit/ hogeschool of onderzoeksinstituut (minimaal 

Msc/Phd/Postdoc functie). 

● Voor het onderzoek waarin de WAI/Personal Radar wordt gebruikt is een 

onderzoeksvoorstel beschikbaar waarin minimaal wordt beschreven wat de achtergrond, 

de onderzoeksvraag, de vorm(en) van data-generatie en de beoogde (vorm van) 

uitkomsten van het onderzoek zijn.  

● Dit voorstel moet voor inwerkingtreding van de onderzoekslicentie goedgekeurd worden 

door Blik op Werk. Blik op Werk behoudt zich het recht om het uitgeven van de 

onderzoekslicentie te weigeren op het moment dat het (doel van het) onderzoek niet 

aansluit op de missie en visie van Blik op Werk. 

● Het eindproduct van het onderzoek waarin de WAI/Personal Radar wordt gebruikt betreft 

minimaal een onderzoeksrapportage en/of een publicatie van een artikel in een vak- of 

onderzoekstijdschrift.  

● Dit eindproduct wordt na publicatie gedeeld met Blik op Werk, en mag in onderling 

overleg door Blik op Werk (met bronvermelding), gebruikt worden in haar communicatie.  



● In het eindproduct van het onderzoek wordt Blik op Werk met bronvermelding 

(www.blikopwerk.nl/duurzame-inzetbaarheid) vermeld als Licentiehouder van de WAI 

en/of Personal Radar in de Benelux.  

● Om in aanmerking te komen voor de onderzoekslicentie voor de WAI/Personal Radar 

moet het duidelijk zijn wie de financierder(s) van het onderzoek zijn. Er mag voor gebruik 

van de onderzoekslicentie geen sprake zijn van financiering door de respondenten/ 

deelnemers aan het onderzoek. In dit geval zal de aanvrager van het onderzoek de 

WAI/Personal Radar vanuit een reguliere licentie uit moeten zetten. 

http://www.blikopwerk.nl/duurzame-inzetbaarheid
https://www.blikopwerk.nl/dienstverlener/duurzame-inzetbaarheid/work-ability-index#toc6

