Wat biedt deze bundel u??

Schouten & Nelissen wil met deze publicatie een maatschappelijke bijdrage leveren
aan het stimuleren van duurzame inzetbaarheid in Nederland en het debat hierover
verrijken. Deze bundel biedt daarvoor vele aanknopingspunten.

een maatschappelijk initiatief

I nzicht in wat duurzame inzetbaarheid is, waarom we nu dringend in actie moeten
komen, en wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid
daadwerkelijk van de grond komt.
Een praktisch psychologisch model van duurzame inzetbaarheid dat de 'fit' tussen
persoon (kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk(context) centraal
stelt en praktische strategieën waarmee organisaties de duurzame inzetbaarheid
van hun medewerkers in kaart kunnen brengen én verhogen.
Boeiende interviews met: Theo Bovens (OU, SER), Marcel van Bronswijk (SNR
Schouten Global), Aart van der Gaag (ABU), Aart Jan de Geus (OESO, SZW), Jeroen
de Glas (FNV-Jong), Loek Hermans (MKB), Alexander Rinnooy Kan (SER), Wilmar
Schaufeli (UU, S&N Inzicht), Jaap Smit (CNV), Jacques Teuwen (HR, De Unie) en
Bernard Wientjes (VNO-NCW, SER).
Enthousiaste praktijkverhalen van pioniers uit het bedrijfsleven die duurzameinzetbaarheidsprogramma's hebben opgestart (Aviko, Capgemini, COA, LHV,
RDW, SNS Reaal).
Tips en aanbevelingen om binnen uw eigen organisatie met duurzame inzetbaar
heid aan de slag te gaan.

Ten minste houdbaar tot ...

De voortschrijdende technologie, de globalisering, de
internetrevolutie en het veranderen van Nederland in
een kenniseconomie, al die ontwikkelingen stellen steeds
hogere eisen aan medewerkers en beïnvloeden de werk
verhoudingen. Medewerkers moeten zich blijven ontwik
kelen om niet voortijdig 'over hun houdbaarheidsdatum'
heen te raken doordat hun kennis is verouderd. Tege
lijkertijd neemt door het samenvallen van vergrijzing
en ontgroening de urgentie toe om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk
gemotiveerd en gezond aan het werk te krijgen én te houden. De voorspelde krapte
op de arbeidsmarkt is in sommige sectoren nu al voelbaar.
Duurzame inzetbaarheid lijkt dé slimme, efficiënte, flexibele en productieve manier
om deze veranderingen het hoofd te bieden. Zowel werkgevers, werknemers, sociale
partners en de samenleving als geheel hebben er baat bij.
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e wereld verandert en wij moeten mee. En die veranderingen gaan snel,
razendsnel. De voorspelde krapte op de arbeidsmarkt is in sommige
sectoren nu al voelbaar. En hoe sneller de economie aantrekt, hoe groter
de tekorten aan personeel. Met minder mensen moeten we straks meer
werk gedaan krijgen. En dat niet alleen. De voortschrijdende technologie, de globalisering, de internetrevolutie en onze verandering tot een
kenniseconomie, het zijn allemaal ontwikkelingen die steeds hogere
eisen aan medewerkers stellen en invloed hebben op de werkverhoudingen. Als medewerkers de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen,
neemt hun productiviteit af en lopen ze een groot risico op uitval, wat
weer de continuïteit van bedrijven en ons economisch herstel in gevaar
kan brengen.
Kortom, de urgentie om zo veel mogelijk mensen, zo lang mogelijk
gemotiveerd en gezond aan het werk te krijgen en te houden, neemt
toe. Evenals de noodzaak om ervoor te zorgen dat medewerkers zich
blijven ontwikkelen zodat ze zijn opgewassen tegen alle veranderingen
en niet voortijdig ‘over hun houdbaarheidsdatum’ heen raken doordat
hun kennis verouderd is.

Allerlei deskundigen zien werken aan duurzame inzetbaarheid als dé slimme,
efficiënte, flexibele en productieve manier om deze veranderingen het
hoofd te bieden. Dat blijkt ook uit de boeiende ideeën en opvattingen
van een groot aantal prominenten afkomstig uit o.a. werkgevers- en
werknemersorganisaties, de wetenschap en het onderwijs, die wij voor
deze bundel interviewden: Theo Bovens (voorzitter College van Bestuur
OU, kroonlid SER), Aart van der Gaag (directeur ABU), Aart Jan de Geus
(plaatsvervangend secretaris-generaal OESO en oud-minister SZW),
Jeroen de Glas (voorzitter FNV Jong), Loek Hermans (oud-voorzitter
MKB-Nederland), Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER), Wilmar
Schaufeli (hoogleraar Universiteit Utrecht, adviseur/onderzoeker S&N
Inzicht), Jaap Smit (voorzitter CNV), Jacques Teuwen (HR-adviseur en
oud-voorzitter De Unie), Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW, lid
SER) en Marcel van Bronswijk (voorzitter SNR Schouten Global). Voor
hun enthousiaste medewerking en inspirerende bijdragen danken wij
hen hartelijk.
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Allemaal onderschrijven zij het belang van duurzame inzetbaarheid, elk vanuit
zijn eigen invalshoek. Het mooie is bovendien dat duurzame inzetbaarheid weliswaar inzet van iedereen vraagt, maar ook voor iedereen positieve effecten heeft. Zowel werkgevers, werknemers, sociale partners en
de samenleving als geheel hebben er baat bij.
Het zal u niet verbazen dat Schouten & Nelissen zich bij dit thema erg betrokken voelt. Vanaf de oprichting in 1980 werkt Schouten & Nelissen vanuit de overtuiging dat het succes van organisaties wordt bepaald door
het persoonlijke succes van de mensen die er werken. Wij geloven in
het versterken van de persoonlijke kracht van mensen. Daarvan worden niet alleen de mensen zelf beter, maar ook de organisaties waar
ze voor werken. Vanuit deze visie en ons gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij graag samen met u een bijdrage
leveren aan het stimuleren van duurzame inzetbaarheid in Nederland. We kunnen vanuit onze directe contacten met de beslissers
in bedrijven met name een actieve bijdrage leveren aan de inzet van
gewenste gedrags- en organisatieverandering en hieraan gekoppeld
concrete, uitvoerbare, effectieve maatregelen. Daarnaast hopen we met
deze publicatie het debat over duurzame inzetbaarheid te verrijken.
Deze bundel geeft u inzicht in wat duurzame inzetbaarheid precies is, want
ook al circuleert het begrip al een aantal jaar, een eenduidige definitie
bestond tot voor kort niet. We laten zien waarom we nu echt dringend
in actie moeten komen, en wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat
het niet bij mooie woorden en intenties blijft, maar duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk van de grond komt.
Interessant zijn de bijdragen van Jan Peter van den Toren en Wilmar Schaufeli omdat zij duurzame inzetbaarheid vanuit andere perspectieven
bekijken.   Van den Toren benadert in hoofdstuk 3 de noodzaak tot
duurzame inzetbaarheid vanuit een puur economisch perspectief en
beschrijft actuele economische inzichten die aansluiten bij dit pleidooi. Schaufeli presenteert in hoofdstuk 4 een praktisch psychologisch model van duurzame inzetbaarheid dat de ‘fit’ of balans tussen
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persoon (kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk (organisatiecontext) centraal stelt. Deze balans is essentieel voor duurzame
inzetbaarheid, want dan voelt de werknemer zich gezond, heeft hij
plezier in zijn werk en presteert hij goed. Bij onbalans is er sprake van
stress, ontevredenheid en slechte prestaties op het werk. Schaufeli biedt
praktische strategieën waarmee organisaties de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers in kaart kunnen brengen én verhogen.
Gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. Verschillende pioniers binnen het bedrijfsleven zijn al volop aan de gang met het bevorderen
van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Ze hebben programma’s ontwikkeld, gericht op de gezondheid, motivatie en commitment van medewerkers, en het trainen en ontwikkelen van talent. En
belangrijker, ze zijn stuk voor stuk enthousiast over de resultaten die
hun inspanningen hun organisatie opleveren. Wij zijn blij dat Aviko,
Cap Gemini, COA, LHV, RDW en SNS Reaal hun ervaringen met duurzame-inzetbaarheidsprogramma’s met ons wilden delen en hopen dat
hun succesverhalen ook u zullen inspireren om daadwerkelijk werk te
maken van duurzame inzetbaarheid. Deze bundel biedt  daarvoor vele
aanknopingspunten.

Nicole B.Th. Eggermont
Algemeen Directeur
Schouten & Nelissen
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Waarom is duurzame

inzetbaarheid zo urgent?

Jolanda Bouman

1

D

e komende jaren zullen we met minder mensen meer werk moeten doen. Duurzame inzetbaarheid moet dan ook hoog op de agenda
staan bij overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, en alle
hiermee verbonden advies- en onderzoeksbureaus, wetenschappers en
denktanks. Zij zien duurzame inzetbaarheid als dé sociaaleconomische
win-winoplossing om de in rap tempo veranderende arbeidsmarkt het
hoofd te kunnen bieden. Door vergrijzing en ontgroening is er straks te
veel werk voor te weinig mensen. Optimale arbeidsparticipatie – zo veel
mogelijk mensen zo lang mogelijk vakbekwaam, gemotiveerd, gezond
en vitaal aan het werk houden – wordt daarmee pure noodzaak. Maar
dan wel op een duurzame en slimme manier. Want niet alleen moeten we het straks doen met minder mensen, die mensen moeten ook
opgewassen zijn tegen de veranderingen als gevolg van globalisering,
razendsnelle technologische vooruitgang en snelle veroudering van
kennis. Het werk moet ook nog eens leuk blijven en liefst leuker worden.
De manier om werk slimmer en dus efficiënter, flexibelere en productiever te organiseren met behoud van arbeidssatisfactie, lijkt gevonden in programma’s voor duurzame inzetbaarheid.  

In dit hoofdstuk gaan we in op wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en waarom
het voor werkgevers en werknemers urgenter wordt om er meer aandacht aan te besteden.

1.1

Wat is duurzame inzetbaarheid?
maatgevende definitie
Het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ circuleert al enige jaren en verschillende
instanties hebben er in de loop van de tijd hun eigen definitie aan
gegeven. Om duidelijkheid te krijgen in de wildgroei aan definities en
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opvattingen stelde onderzoeksbureau ZonMw medio 2010 in opdracht
van het ministerie van VWS een commissie van wijze mannen samen.1
Deze had tot taak een bruikbare definitie te ontwikkelen, zodat we het
voortaan allemaal over hetzelfde hebben. De uiteindelijke definitie in
hun rapport Duurzaam inzetbaar: Werk als waarde luidt:2

‘Duurzaam inzetbaar’ betekent dat medewerkers doorlopend in hun
arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden
alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven)
functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in
staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’  

Toelichting
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het dus niet alleen om het nu, maar ook om
de inzetbaarheid in de nabije en verre toekomst. Een medewerker moet
beschikken over optimale ontwikkelingsmogelijkheden om gezond
aan het werk te blijven. Ook zal de medewerker doorlopend, tijdens zijn
gehele loopbaan, moeten kunnen werken aan het creëren van zo veel
mogelijk opties. In iedere levensfase, dus ook op oudere leeftijd. Dat kan
alleen als de werkgever hem daarin faciliteert. Iemand moet zich daadwerkelijk kunnen ontwikkelen en daar ook daadwerkelijk toe in staat gesteld
worden. Of zoals Wilmar Schaufeli (een van de experts bij ZonMw) in het
interview op pagina 14 zegt: ‘Een werknemer kan nog zo gemotiveerd
zijn om aan zijn ontwikkeling te werken, als zijn werkgever hem daarin
niet tegemoet komt, creëer je geen duurzame inzetbaarheid.’
Theoretische opties, zoals een functie die op papier ook beschikbaar
is voor bijvoorbeeld iemand met een gezondheidsbeperking, tellen niet
mee. Als we de participatie van kwetsbare groepen willen vergroten, zal
er ook passend werk voor hen beschikbaar moeten zijn.
Werk moet niet alleen gezien worden als een productiemiddel en
mag de gezondheid en het welzijn van mensen niet nadelig beïnvloeden.
Sterker nog, werk moet bijdragen aan de gezondheid en het welzijn. De
werkzaamheden moeten betekenisvol zijn en waarde toevoegen, zowel
aan de organisatie als aan de medewerker zelf. Functioneren is dus meer
dan aanwezig zijn op het werk en doen wat er van je gevraagd wordt.
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Belangrijk is bovendien dat er mogelijkheden voor toekomstige arbeid worden
opengehouden, zowel vanuit de medewerker (kennis, vaardigheden,
competenties) als vanuit de werkcontext (ontwikkelingsmogelijkheden,
aangepast werk, aangepaste werkomstandigheden). De werkcontext
moet mensen in staat stellen hun mogelijkheden te benutten. Dat alleen
is echter niet voldoende. Medewerkers moeten zich wel willen blijven
inzetten en ontwikkelen. Die attitude en motivatie om mogelijkheden te
benutten, is deels een individuele verantwoordelijkheid maar het werk
zal ook uitdagend genoeg moeten zijn om die motivatie te behouden.    
Deze definitie benadrukt dat duurzame inzetbaarheid niet alleen een eigenschap en verantwoordelijkheid van de individuele werknemer is, maar
– door de relatie met de (werk)context – ook van de werkgever. Je kunt
dus niet thuis op de bank inzetbaar zitten zijn. Het draait om willen
(attitude en motivatie) en kunnen (competenties, gezondheid en werkcontext). Een gemotiveerde medewerker die geen kansen en mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen en zich zo voor te bereiden op de
toekomst, is niet duurzaam inzetbaar. Net zo min als een ongemotiveerde medewerker die alle kansen en mogelijkheden die hij krijgt, niet
benut. Het is een kwestie van ‘fit,’ persoon en werk moeten in balans
zijn en bij elkaar passen.
In hoofdstuk 4 gaat Wilmar Schaufeli vanuit een psychologisch perspectief uitgebreid in op de voorwaarden voor deze ‘fit’. In dat hoofdstuk presenteert hij ook een praktisch model voor duurzame inzetbaarheid, evenals
verschillende strategieën om eventuele ‘mis-fits’ binnen de organisatie
in kaart te brengen en op te lossen zodat de duurzame inzetbaarheid
van medewerkers wordt bevorderd.    

gezamenlijke verantwoordelijkheid
Werkgever en werknemer zijn dus samen verantwoordelijk voor duurzame
inzetbaarheid.
De individuele werknemer heeft de verantwoordelijkheid om, binnen zijn
mogelijkheden, zijn kennis, motivatie, vaardigheden en competenties
in de breedte op peil te houden. Alleen op die manier kan hij meerdere
opties voor huidig en toekomstig werk openhouden, zodat hij minder
kwetsbaar is als er veranderingen optreden in zijn gezondheid, zijn vermogens of in zijn werkcontext. Veranderingen in de werkcontext zijn
onvermijdelijk en zullen elkaar bovendien in hoog tempo opvolgen.
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Daar staan nieuwe technologische ontwikkelingen, globalisering en
nieuwe bedrijfsprocessen garant voor. Functies veranderen steeds sneller van inhoud en de baan voor het leven bestaat niet meer.
Aan de andere kant heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk
kan ontwikkelen en zijn competenties binnen het bedrijf inzetten. Zo
zal de werkgever bijvoorbeeld scholingsmogelijkheden moeten bieden,
overbelasting moeten voorkomen, moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voldoende afwisseling en uitdaging. Vervolgens is
het aan de werknemer om ook gebruik te maken van de aangeboden
mogelijkheden.
De overheid zal deze processen idealiter met regelgeving en flankerend beleid
moeten faciliteren, stimuleren en knelpunten moeten wegnemen.

Continu proces
Werken aan duurzame inzetbaarheid is een continu proces. Stilstand is achteruitgang. Immers, kennis, gezondheid, motivatie en de eisen die de
markt stelt, zijn voortdurend aan verandering onderhevig en daar zullen alle betrokkenen rekening mee moeten houden en op moeten anticiperen. De zojuist besproken definitie van duurzame inzetbaarheid zet
werkgevers en werknemers in de actiestand.

Werkgever en werknemer
zijn dus samen
verantwoordelijk voor
duurzame inzetbaarheid
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT
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[ interview: Wilmar Schaufeli ]

‘ We zullen het moeten doen
met de mensen die we hebben’
‘Het wordt steeds prangender om uit te leggen dat we zuinig moeten zijn
op het menselijk kapitaal,’ zegt Wilmar Schaufeli. ‘Als duurzame inzetbaarheid niet op gang komt, hebben we op termijn te weinig mensen.’ Het importeren van arbeidskrachten uit het buitenland om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, is volgens Schaufeli geen optie. ‘Los van de vraag
of je dat moet willen, zitten andere landen in precies hetzelfde schuitje. We
zullen het dus moeten doen met de mensen die we hebben. Dat is de enige
logische conclusie.’ Schaufeli ziet echter ook de positieve kanten: ‘Door
alle commotie ontstaat er wel meer aandacht voor het welzijn van arbeidskrachten.’
n kunnen en willen
Duurzame inzetbaarheid is niet iets wat pas na je 50e gaat spelen. Het begint op het moment
dat je gaat werken en loopt door tot aan je pensioen. Schaufeli: ‘Het gaat om het vermogen
van mensen om op ieder moment nu en in de toekomst zonder aanslag op hun gezondheid gemotiveerd en op een betekenisvolle manier aan het werk te blijven. Maar, het is geen
individuele eigenschap,’ benadrukt hij. ‘Je moet het altijd zien in de context van arbeid zelf.
Een werknemer kan nog zo gemotiveerd zijn om aan zijn ontwikkeling te werken, als zijn
werkgever hem daarin niet tegemoet komt, creëer je geen duurzame inzetbaarheid.’
Daarnaast speelt er een psychologische voorwaarde. Schaufeli: ‘Het gaat ook om de
bereidheid en motivatie om je in te willen zetten. Iemand met voldoende scholingsmogelijkheden en een baan die daar goed op aansluit maar die niet gemotiveerd is, raakt onherroepelijk in de problemen. Ook daarin ligt een taak voor de werkgever. Die zal zijn mensen
op hun houding moeten aanspreken en hen moeten stimuleren zich te blijven ontwikkelen.’
Duurzame inzetbaarheid draait dus om ‘kunnen’ en ‘willen’. Niet alleen van het individu,
maar altijd in relatie tot de werkcontext.

14

n vuurtje brandend houden
Gelukkig beginnen werkgevers noodgedwongen al anders naar hun werknemers te kijken.
Schaufeli: ‘Langzaam begint tot organisaties door te dringen dat ze zuinig moeten zijn op
hun mensen. Dat is een heel nieuw perspectief. Ook de machtsbalans zie je langzaam verschuiven van werkgever naar werknemer. Kinderopvang, parttime werk, opleidingsmogelijkheden, er gebeurt van alles om mensen binnen te krijgen en te houden.’
‘Als je je personeel duurzaam inzetbaar wilt houden, is het belangrijk om te beseffen dat
mensen niet primair voor het geld werken. Het gaat ze vooral om zin te geven aan hun leven,
sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden. Heb je bevlogen personeel, dan is het de
kunst om dat vuurtje brandende te houden. En dat kan alleen door te zorgen voor voldoende
afwisseling en reële ontwikkelingsmogelijkheden in de richting die je medewerkers willen.’
Helaas komen die veranderingen volgens Schaufeli vaak op het verkeerde moment. ‘De
meeste organisaties komen pas in actie als er zichtbare verliezen zijn en dat is te laat. Het
optimale verandermoment is dan al voorbij. Eigenlijk moet je als het nog goed gaat, al zeggen: “Nu is het tijd voor een volgende stap.” Als je wacht tot het slecht gaat, stuit je onherroepelijk op weerstand en zijn mensen niet meer gemotiveerd tot verandering. Daarom is
continue aandacht voor wat er speelt en vooruitkijken zo belangrijk, zodat je nu proactiever
kunt reageren op wat er straks nodig is en je je mensen inzetbaar en bevlogen houdt. Dus je
beleid niet zoals nu vaak gebeurt, laten bepalen door de waan van de dag (de kwartaalcijfers
bijvoorbeeld) maar investeren in de lange termijn.’

n monitoren menselijk kapitaal
Om als werkgever gericht te kunnen sturen, moet je natuurlijk allereerst weten hoe het met
je menselijk kapitaal gesteld is. Zijn ze loyaal, tevreden, wat ervaren ze als stressvol, wat als
uitdagend, waar zijn ze goed in, wat willen ze, hoe staat het met hun motivatie tot scholing? Dat weten bedrijven vaak niet goed. Schaufeli: ‘Werkgevers hebben meetinstrumenten
nodig om hun menselijk kapitaal te monitoren. Dat zou systematisch geïntegreerd moeten
worden binnen het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld door jaarlijks aan de hand van een vragenlijst te inventariseren hoe het ervoor staat. Die gegevens kun je dan vergelijken met het
jaar ervoor of benchmarken met andere organisaties. Vervolgens kun je je dan afvragen wat
er moet gebeuren om je personeel duurzaam inzetbaar te houden. Bij gebrek aan motivatie
zul je bijvoorbeeld via POP-gesprekken mensen moeten aanspreken op hun houding en
proberen tot reële ontwikkelingsmogelijkheden te komen. En dat vergt een andere houding
van werkgevers dan dreigen met: als je niet verandert, raak je je functie kwijt.’

n werknemer zelf ook verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt zeker niet uitsluitend bij de werkgever. Schaufeli: ‘Mensen moeten zich gaan realiseren dat ze werken voor een loopbaan, niet
om een pensioen te halen. Flexibiliteit en jezelf blijven ontwikkelen moet een fundamentele
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houding worden. Als je niet meedoet, loop je het risico je baan te verliezen of ergens in de
marge te belanden.’
Het geloof in ongebreidelde vooruitgang moet getemperd worden, vindt Schaufeli. ‘We
zijn natuurlijk jarenlang met mooie regelingen door de politiek in slaap gesust en dat is niet
zo gemakkelijk om te buigen. Maar het besef dat we niet achterover kunnen blijven leunen,
dat er hoe dan ook iets moet veranderen, is fundamenteel. Bij jongeren zie je dat al een
beetje gebeuren. Die zijn meer bereid tot langer doorwerken en willen hun talenten optimaal benutten. Ook bij ouderen zie je een toenemende bereidheid om langer door te gaan.’

n verhogen aow-leeftijd onlogisch
Het verhogen van de AOW-leeftijd als oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten is niet echt
logisch, vindt Schaufeli. ‘Het percentage 55-plussers dat momenteel deelneemt aan het
arbeidsproces is niet zo hoog. Je zou meer kunnen bereiken door ervoor te zorgen dat
mensen überhaupt langer met plezier werken en niet voortijdig in de WAO of een andere
regeling belanden. Dat is ook waarom de overheid duurzame inzetbaarheid inzet als
vehikel om, naast ouderen, ook jonggehandicapten, chronisch zieken en mensen in de
bijstand weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Helaas slagen velen er ondanks de wil om
te werken maar moeilijk in passend werk te vinden. Dat gaat ook alleen maar lukken als
werkgevers het beschikbare werk flexibel aanpassen aan hun specifieke mogelijkheden en
talenten, in plaats van strak vast te houden aan bestaande functieomschrijvingen.’
Het vooroordeel dat oudere werknemers minder zouden presteren, stagneert bovendien de hogere arbeidsparticipatie van ouderen. Volgens Schaufeli ten onrechte. ‘Een aantal
vaardigheden wordt weliswaar minder: ze kunnen minder dingen tegelijk doen, de snelheid
van informatie opnemen vermindert en hun fysieke kracht neemt af. Maar daar staat tegenover dat ouderen meer betrokken zijn en door hun ervaring jongere medewerkers kunnen
coachen. Bovendien zijn ouderen doordat ze meer ervaring en overzicht hebben, in staat
om nieuwe dingen sneller te leren en zich snel en flexibel aan te passen. Onderzoek toont
dat telkens weer aan.’
Wel ziet Schaufeli een groeiende kloof tussen oudere professionals die zich aan de veranderingen hebben aangepast – die aan hun duurzame inzetbaarheid hebben gewerkt – en
degenen die zich tegen veranderingen hebben verzet en tegen hun pensioen zijn opgebrand. ‘Degenen die op hun 60e nog werken zijn over het algemeen gezond en bevlogen.
En dan kun je ook langer doorwerken.’

n investeren in leren
Wat onze investeringen in kennis betreft, zijn we internationaal gezien afgezakt naar de 11e
plaats. En dat terwijl de regering Nederland in de top 5 van hoogwaardige kenniseconomieën
wil zien. Volgens Schaufeli valt het tij nog te keren. ‘De kwaliteit van onze leerlingen is nog
steeds hoog, al zijn we wel wat achterop geraakt. Dat is nog wel in te lopen, maar haast
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is geboden. Kijk maar eens hoe snel Oost-Azië zich ontwikkelt. De overheid zal de daad bij
het woord moeten voegen en echt meer moeten gaan investeren in kennisontwikkeling en
onderwijs. Andere landen, zoals Finland en Zwitserland, is dit ook vanuit een zwakke positie
gelukt. Puur door te kiezen voor veel meer investeren in onderwijs.’

n mkb
Hoewel grotere bedrijven meer mogelijkheden hebben om te investeren in duurzame inzetbaarheid, betekent dat niet dat het midden- en kleinbedrijf achterover kan leunen.
Schaufeli: ‘Binnen het MKB zal het vooral gaan om het vinden van creatieve oplossingen om mensen bevlogen te houden. Meer onderling samenwerken is een optie. Een
garage zou zijn mensen in de gelegenheid kunnen stellen om te kijken hoe het er in
andere garages aan toe gaat en zo nieuwe ideeën op te doen. En ook zij kunnen een soort
database bijhouden waarin staat wat mensen willen en kunnen, hoe het fysiek met ze
gaat en hoe het met hun motivatie gesteld is. Dat is dan misschien te matchen met werk
in andere bedrijven als er binnen het eigen bedrijf geen groeimogelijkheden zijn. Soms
ook verandert de kennis vanzelf, bijvoorbeeld als er nieuwe software wordt aangeschaft.
Voor medewerkers binnen productiebedrijven die niet echt zitten te wachten op opleidingen kun je denken aan community work-achtige projecten. Een fietsenproducent zou
‘de fietsen op zolder waar toch niks mee gebeurt’ door zijn medewerkers weg kunnen laten
geven aan bijvoorbeeld een instelling voor gehandicapten. Een ander blij maken geeft mensen een goed gevoel en houdt ze bevlogen. Bovendien is dat goed voor de loyaliteit en het
levert het bedrijf ook nog eens een positief imago op.’

n missie
‘Wat betreft die bevlogenheid ligt er bij de wetenschap en arbodiensten een bewijslast. Is het inderdaad zo dat bevlogen mensen beter presteren,
kunnen we dat laten zien? Ik zie dat als een missie: zorgen dat er evident betere, wetenschappelijk onderbouwde producten op de markt komen
die aantonen dat duurzame inzetbaarheid echt
iets oplevert.’

Prof. dr. Wilmar Schaufeli
Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie
aan de Universiteit Utrecht
Senior adviseur/onderzoeker Schouten & Nelissen
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1.2 Ontwikkelingen die dwingen tot actie
Er zijn verschillende redenen waarom duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. Een van de belangrijkste is de toekomstige krapte op de
arbeidsmarkt. Maar ook de snelle technologische ontwikkelingen, de
globalisering en de eisen die onze kenniseconomie aan het werk stelt,
zetten aan tot serieus nadenken over hoe we het totale arbeidspotentieel
zo slim, efficiënt, productief en flexibel mogelijk kunnen inzetten.   

krappe arbeidsmarkt
De komende jaren krijgen we door het samenvallen van vergrijzing en ontgroening te maken met structurele tekorten op de arbeidsmarkt en zal
de vraag naar arbeid groter zijn dan het aanbod. Bedrijven hebben straks
de grootste moeite om goed personeel te werven. Vooral in de sectoren
ICT, techniek en onderhoud en financiële zaken zal een ware war for
talent oplaaien, zo voorspelt het onderzoek ‘HR Trends 2010-2011’.3
Als we niets doen, doemt er een rampscenario op. We zullen dan hetzelfde
werk – bij economische groei zelfs meer werk – met minder mensen
moeten doen. Daardoor neemt de werkbelasting toe en dus ook de kans
op uitval door overbelasting. En dat brengt de continuïteit van bedrijven
weer in gevaar, de loonkosten stijgen, de inflatie neemt toe en de economische groei stagneert.

Vergrijzing en ontgroening
Al sinds het einde van de babyboom hebben we door het dalende geboortecijfer te maken met ontgroening. Ouderen gaan met pensioen, maar
daar komen minder jonge arbeidskrachten voor terug. De komende
jaren valt deze al langer aanwezige ontgroening bovendien samen met
een in rap tempo toenemende vergrijzing. Al vanaf 2011 beginnen de
eerste babyboomers massaal de pensioengerechtigde leeftijd te passeren en verdwijnen er meer ouderen van de arbeidsmarkt dan er jongeren bijkomen. En daarmee verdwijnt er ook meer kennis dan erbij komt.
Wat cijfers ter illustratie:
–
25 procent van de Nederlandse bevolking is in 2050 65-plusser.
Ter vergelijking: in 2009 was dat 15% en begin 1900 slechts 2 à 3%.4
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Grijze druk*, 1950-2009 (meetpunt 1 januari) en prognose grijze druk,
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*De grijze druk is uitgedrukt in het aantal personen van 65 jaar of ouder
als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar.

In 2020 is één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder.
Volgens het onafhankelijk onderzoeksbureau SEO heeft Nederland in
2050 te maken met een beroepsbevolkingstekort van 13%.5
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(Bron: Bridging the Gap,SEO-rapport, nr. 2010-01)
In 1960 stonden er tegenover iedere AOW’er zes werkenden. In 2010 waren
dat er vier en naar verwachting zullen binnen afzienbare tijd – als de
participatie niet toeneemt en mensen niet langer doorwerken – twee
werkenden de lasten van één AOW’er moeten dragen.6
Vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking. Tot 2040 zijn er een miljoen
mensen minder. Maar de vraag naar arbeid blijft groeien. Tot 2015 met
zo’n 600.000 nieuwe banen en daar moeten nog eens 2,6 miljoen banen
vanwege pensionering en arbeidsongeschiktheid bij worden opgeteld.7
Geen cijfers waarbij we rustig achterover kunnen gaan leunen. Het wordt hoog
tijd om heel concreet met duurzame inzetbaarheid aan de gang te gaan
om tekorten aan arbeidskrachten te voorkomen en de verzorgingsstaat
betaalbaar te houden.  

Problemen al merkbaar
Sommige sectoren (onderwijs, zorg, techniek, ICT) hebben nu al de grootste
moeite om goed personeel te werven. En hoe sneller de economie aantrekt, hoe groter de tekorten zullen zijn. Zo verwacht de brancheorganisatie ICT-Office bij langzaam economisch herstel al in 2015 een tekort
van 8600 hoogopgeleide ICT’ers per jaar. Bij krachtig herstel verdubbelt
dit tekort bijna tot 16.000.
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In de zorg is het nog erger. Door de vergrijzing groeit de vraag naar zorg en
dreigt er volgens het Zorginnovatieplatform (ZIP) in 2025 een tekort van
450.000 (!) zorgmedewerkers.   
Arbeidskrachten rekruteren uit het buitenland biedt geen soelaas, want wereldwijd hebben we te maken structurele vergrijzing en ontgroening. Niet
alleen in de rijke landen, maar ook in opkomende economieën als Brazilië en India wordt de bevolking alsmaar ouder.

Arbeidsparticipatie moet omhoog
De bottom line is dat we het in de toekomst met minder mensen moeten
doen. De arbeidsparticipatie (momenteel 76%)8 moet omhoog. Iedereen
is nodig en iedereen moet inzetbaar zijn. De regering heeft met het
verhogen van de AOW-leeftijd een eerste stap gezet. Werk maken van
duurzame inzetbaarheid is een manier om meer mensen langer aan het
werk te krijgen en te houden.
Dat betekent dat we ons best zullen moeten doen om ervoor te zorgen dat de mensen die nu aan het werk zijn niet om een of andere
reden voortijdig uitvallen door overbelasting, gezondheids- of vitaliteitsproblemen of doordat ze niet zijn voorbereid op veranderingen in
hun werk. Daarnaast zullen we ons best moeten doen om mensen die
nu niet aan het werk zijn duurzaam aan het werk te krijgen.

Kwetsbare groepen
Een groot arbeidspotentieel staat nu namelijk nog werkloos aan de kant, onder
wie allochtonen, ouderen, laagopgeleiden, wajongeren en anderen
met een gezondheidsbeperking. Hun positie op de arbeidsmarkt baart
vooral SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zorgen. ‘Die groepen hebben met name extra aandacht nodig,’ zegt hij in het interview op p 22.
Hun grootste probleem is dat zij moeten opboksen tegen allerlei
vooroordelen, terwijl velen onder hen graag willen en ook kunnen werken. Willen we hen ook duurzaam inzetbaar krijgen, dan zullen we een
andere houding tegenover deze kwetsbare groepen moeten aannemen
en hun daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden moeten bieden. Niet
alleen maar kijken wat er niet kan, maar vooral naar wat ze wel kunnen en wat daarvoor nodig is. Aanpassingen op de werkplek, flexibeler
werktijden, thuiswerken, meer en ander gebruik maken van beschikbare
technologieën bieden hier perspectief.
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[ interview: Alexander Rinnooy Kan ]

‘ Vooral de participatie van
ouderen, vrouwen en ‘moeilijke 		
starters’ heeft aandacht nodig’
Het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ is een actueel thema voor de
SER. Volgens Alexander Rinnooy Kan is het behouden en bevorderen van
de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking cruciaal voor een
goed functionerende arbeidsmarkt. ‘Ik hoop dat ook het nieuwe kabinet
het belang daarvan zal inzien. Qua participatie gaat het op zich niet
slecht in Nederland. Het kan beter, maar we gaan de goede kant op. De
groepen waar ik me vooral zorgen om maak, zijn: ouderen, vrouwen en
“moeilijke starters”, zoals laagopgeleiden, allochtonen en Wajongers.
Die hebben met name extra aandacht nodig.’
n ouderen, vrouwen en ‘moeilijke starters’
Wat ouderen betreft, zitten we op het goede spoor. Rinnooy Kan: ‘Er valt duidelijk een positieve
trend te signaleren. Weliswaar onder druk van demografische ontwikkelingen, maar vergeleken met hoe men in de jaren negentig 55-plussers met de nek aankeek, is er heel wat
veranderd. Het besef dat ouderen wel degelijk beschikken over de vereiste energie en leervaardigheden begint gewoner te worden. Dat proces is wat laat op gang gekomen, doordat
er tot voor kort nog allerlei verleidelijke regelingen als de vut bestonden om juist eerder te
stoppen met werken. Desalniettemin is er bij deze groep nog het nodige te behalen, want
veel werknemers stoppen nog steeds ruim voor hun 65e.’
De participatie van vrouwen is een heel specifiek probleem. ‘Vrouwen werken wel, maar voornamelijk in deeltijd. Duurzaam, maar op bescheiden schaal. Nederland is een eiland van
kleine baantjes. Veel vrouwen willen waarschijnlijk wel meer werken, maar lopen tegen
praktische problemen aan in het combineren van werk en privé. Er is behoefte aan meer
flexibiliteit in arbeidstijden, schooltijden en openingstijden van dienstverleners als kinderopvang en huisartsen.’ Dit probleem wordt momenteel grondig onderzocht en staat even-
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eens op het werkprogramma van de SER onder de voorlopige titel Tijden van de samenleving.
Slimmer organiseren van tijd en plaats.
Ook de lage participatie van mensen met een functiebeperking baart Rinnooy Kan zorgen.
‘Velen kunnen en willen graag aan het werk, maar de hoeveelheid talent in die vergeten groep wordt enorm miskend. We moeten goed onderzoeken hoe we de knelpunten
kunnen oplossen en het bedrijfsleven kunnen aanzetten tot een positievere kijk op mensen met een beperking. Hoe bieden we mensen met een handicap meer ruimte en stimuleren we werkgevers om meer mensen met een functiebeperking in dienst te nemen? Niet alleen vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook
vanuit de overtuiging dat het in dienst nemen van jonggehandicapten economisch profijt kan
opleveren. Er is in elk geval meer nodig dan nu in CAO’s geregeld is om de belemmeringen voor
participatie van die groep weg te nemen.’ Of het kabinetsbesluit om te korten op de Wajong
daarvoor de manier is, betwijfelt hij: ‘Ik heb er niet direct vertrouwen in dat dat gaat werken.’
De problemen van laagopgeleiden houden nauw verband met tekortkomingen in ons
onderwijsbestel. Nog altijd blijkt de sociaal-economische achtergrond van leerlingen (autochtoon en allochtoon) van grote invloed op de schoolprestaties. Talenten blijven daardoor
onbenut. Wie voor een dubbeltje geboren is ... Rinnooy Kan: ‘Dat ons onderwijs nog steeds
geen gelijke kansen voor iedereen biedt, verbaast me. Je zou denken dat we dat beeld achter
ons gelaten hadden, maar dat klopt niet.’

n meer à la carte
‘Het gaat om het vinden van een goede arbeidsverhouding,’ zegt Rinnooy Kan. ‘Enerzijds door de
route om te kunnen participeren veilig te stellen en dat anderzijds zo te doen dat we werkgevers en werknemers beter bedienen met maximaal rendement. Niet door beleid hiërarchisch
van bovenaf op te leggen, maar door permanent met elkaar te blijven onderhandelen. De
diversiteit aan arbeidsverhoudingen, de behoefte aan meer maatwerk, het nieuwe werken: het
zijn allemaal vormen van emancipatie waar we een goede vorm voor moeten vinden.’
Hij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de vakbonden. ‘Vakbonden zijn door de roep om
meer maatwerk bang voor een terugloop van de collectieve arrangementen. Maar andersoortige afspraken zijn echt nodig. De CAO à la carte – of moderner: het levensfasebudget – is al een
belangrijke stap in de ontwikkeling naar meer maatwerk en past beter bij de individualisering,
flexibilisering en demografische veranderingen op de arbeidsmarkt. Via die weg zou het ook
mogelijk moeten zijn om meer ruimte te bieden aan groepen die nu nog langs de zijlijn staan.’

n presenteïsme
De inzetbaarheid en productiviteit van werknemers zijn ook gebaat bij investeringen in betere
arbeidsomstandigheden, leefstijl en gezondheid. Vele beleidsmaatregelen hebben al geleid
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tot minder ziekteverzuim en minder arbeidsongeschikten, maar er doet zich een nieuw
probleem voor: presenteïsme. Een term die staat voor het fenomeen dat mensen wel op het
werk verschijnen – vaak uit een gevoel van verplichting – terwijl ze zich lichamelijk of mentaal niet goed voelen. Beleidsmedewerker Ivy Koopmans haalt een recent onderzoek aan
van Nicolette van Gestel, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. ‘Daaruit blijkt
dat 8,6% van de bevolking in de EU last heeft van werkgerelateerde gezondheidsklachten.
Dit percentage is de laatste jaren in een aantal Europese landen fors gestegen, terwijl het
ziekteverzuim niet is toegenomen. Mensen voelen zich dus minder gezond, maar komen
toch werken. Dat kost de werkgever indirect niet alleen veel geld door productiviteitsverlies,
maar vergroot ook de kans op uitval van medewerkers. Gezondheid en vitaliteit in relatie
tot de werkcontext blijven dus belangrijke aandachtspunten, want dat is niet zo optimaal
als het lijkt.’
‘Mede daarom is het goed dat de maatgevende definitie van ZonMw1 de vitaliteitskant
van duurzame inzetbaarheid benadrukt,’ voegt Rinnooy Kan toe.

n kenniskloof groter
Scholing is eveneens van groot belang. Volgens de KIA-coalitie2, de voorlopige opvolger van het
Innovatieplatform, waar Rinnooy Kan voorzitter van is, boekt Nederland maar mondjesmaat
vooruitgang qua kennis en onderwijs. We benutten nog steeds niet al het beschikbare talent. Een leven lang leren, essentieel voor een goed opgeleide beroepsbevolking, ontwikkelt
zich veel te langzaam. Rinnooy Kan is er gezien de kabinetsplannen niet gerust op dat het in
de toekomst veel beter zal gaan. ‘Het lijkt er weliswaar op dat er niet echt wordt bezuinigd
op kennis, maar andere landen investeren juist meer. Dat maakt de kloof dus groter. Op
deze manier komen we straks lager in de middenmoot uit.’
De KIA pleit onder andere voor het stimuleren van een leergieriger cultuur. Continu
bijscholen moet normaal worden, vooral voor laagopgeleiden. En het onderwijs moet meer
maatwerk leveren en uitdagender worden. ‘Leren hoeft niet per se langs de conventionele
weg,’ benadrukt Rinnooy Kan. ‘E-learning kan ook heel krachtig zijn. Studeren in je eigen
tijd en tempo. Het is een interactieve en creatieve manier om kennis te absorberen en direct
te toetsen in de praktijk.’
Zelf is hij niet zo’n voorstander van verplichte scholing op latere leeftijd. ‘Er moet draagvlak
zijn. Dat bereik je niet met dwang, maar ontstaat alleen bij vrijwillige inzet van werkgever
en werknemer. Waar ik me vooral ongerust over maak, is de mate waarin werkgever en
werknemer bereid zijn invulling te geven aan her-, om- en bijscholing die dienstig is aan
een toekomstige loopbaan. Dat wordt vaak in het ridicule getrokken, alsof iedere vorm
van scholing direct profijt dient op te leveren. Toch blijft het essentieel om rekening te
houden met de stap naar een nieuwe baan. Daarin niet investeren vormt een belemmering voor de vrijwillige arbeidsmobiliteit. Opleidingen in die sfeer gefinancierd krijgen,
dat is echt een punt van zorg.’
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n meer aandacht voor zzp’er
Meer aandacht is ook nodig voor stijgende groep zelfstandigen. Momenteel telt ons land
er 675.000 (8% van de beroepsbevolking), onder wie de klassieke zzp’er met een winkel,
vrachtwagen of bouwbedrijf en de nieuwe zzp’er die vooral diensten aanbiedt. Ze creëren
meer flexibiliteit voor zichzelf én voor de bedrijven die hen inschakelen. Ze genereren hun
eigen werkgelegenheid en degenen die doorgroeien tot kleine bedrijven (vooral de gazellen; de snelle groeiers) dragen relatief veel bij aan meer werkgelegenheid en commercialisering van innovatie, zo valt te lezen in het SER-advies Zzp’ers in beeld (2010). Rinnooy Kan:
‘Ondanks dat ze op veel terreinen bijdragen aan onze economie en welvaart, worden ze
onvoldoende serieus genomen. Daarom stellen we op aantal punten aanpassing van het
beleid voor. Nu hebben ze niet dezelfde toegang tot regelingen als werknemers. Als zzp’er
kun je nog nergens terecht omdat je niet in een bestaand hokje past. Maar niet alles past in
het plaatje baas/werknemer. Er zullen betere regelingen moeten komen op het gebied van
arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen, want de huidige
sociale arrangementen sluiten niet meer aan bij flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Het gaat
dan niet alleen om geld, ook om erkenning van de zzp’er als ondernemer, als iemand die
zelf kiest hoe hij zijn arbeid inricht.’
1

Zie ook p 11.
In juni 2010 hebben zo’n 30 organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven – waaronder VNO-NCW, FNV
en CNV – een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Daarmee zet deze ‘KIA-coalitie’ het werk voort van
het opgeheven Innovatieplatform. Doel is Nederland terug te brengen in de mondiale top-5 van hoogwaardige
kennislanden. Om dat te bereiken, moeten de Nederlandse publieke uitgaven aan kennis en innovatie in 2020
toenemen met 4,5 à 6 miljard euro. De private investeringen moeten toenemen met 2,5 à 4,5 miljard. Voor 2015 is
de agenda nader uitgewerkt. De KIA-coalitie heeft daarvoor vijf prioriteiten vastgesteld: een topdocent voor elke
onderwijsdeelnemer, meer maatwerk in het onderwijs, een leergieriger cultuur, sterkere toppen in onderzoek en
innovatie, en meer innovatieve bedrijven.

2

Alexander Rinnooy Kan
voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
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kenniseconomie
Werken met kennis vormt voor veel mensen een belangrijk deel van hun werk.
Een steeds groter deel van ons nationale inkomen is toe te schrijven
aan de kenniseconomie. Kennis is de belangrijkste productiefactor van
onze economie en het belang ervan zal door de vergrijzing en globalisering alleen maar toenemen. Maar kennis heeft tegenwoordig ook
een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Door alle snelle veranderingen is de helft van onze kennis binnen vijf jaar veroudert, zegt Mathieu
Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Eindhoven.

Een leven lang leren
Om de internationale aansluiting niet te missen en onze concurrentiepositie te
behouden, is het noodzakelijk dat we onszelf continu bijscholen en ontwikkelen. Een leven lang leren (Lissabondoelstelling EU) moet normaal
worden. Niet alleen om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven in het
huidige werk, maar ook om meerdere opties voor toekomstig werk open
te houden. Die noodzaak om te blijven leren en investeren in menselijk
kapitaal geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Want leren loont altijd, ook
voor ouderen. Uit de cijfers blijkt echter dat in de praktijk in ons land maar
heel weinig ouderen een opleiding volgen. In Skandinavische landen zijn
het er twee keer zo veel. Zweden, Finland, Denemarken, Zwitserland en de
Verenigde Staten investeren veel meer in onderzoek en kennisontwikkeling en staan dan ook niet voor niks in de top 5 van kenniseconomieën.
Zonder structurele investeringen in het menselijke kapitaal zullen we de ambitie om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, niet gaan halen.
Nederland ontwikkelt zich wel, maar niet snel genoeg. Een leven lang
leren wil nog niet echt van de grond komen.
Het innovatieplatform en de daaraan verbonden KIA (Kennis en Innovatie
Agenda) heeft het creëren van een leergieriger cultuur dan ook op haar
prioriteitenlijst staan. Investeren in kennis en talent leidt volgens de
KIA tot: 9
- Significant hoger inkomen (vooral bij laagopgeleiden)
- Meer kans op plezierig werk
- Beter opgeleide mensen die gezonder zijn met meer vertrouwen in de samenleving en beter in staat relaties aan te
gaan
- Lagere kosten voor gezondheidszorg en sociale lasten
- Dalende criminaliteit.
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Innovatieparadox
De KIA maakt zich vooral zorgen om de zogenaamde ‘innovatieparadox’ waar
we in Nederland last van hebben. We ontwikkelen wel veel kennis, maar
die wordt onvoldoende benut in bedrijven en leidt te weinig tot nieuwe
producten, diensten en processen (kennisvalorisatie). Vooral het onbenutte innovatiepotentieel binnen het MKB moeten we volgens de KIA
beter gaan benutten, want juist onder MKB’ers bevinden zich de echte
‘toepassers,’ de mensen die sterk zijn in het slim en creatief toepassen
van bestaande kennis. Daarvoor is een betere samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, zodat kennis
gaat circuleren.
Een grotere arbeidsmobiliteit draagt ook bij aan de verspreiding en ontwikkeling van kennis. Geregeld veranderen van functie of werkgever prikkelt
mensen om nieuwe dingen te leren en hun bestaande kennis op nieuwe
manieren toe te passen. Routine is dodelijk, want zonder nieuwe prikkels is er geen noodzaak om bij te spijkeren en geen uitdaging om tot
creatieve nieuwe oplossingen te komen.
Wereldwijd neemt de aandacht voor innovatieskills toe. Op het Forum 2010,
‘Road to recovery’ van de OESO gaven diverse sprekers aandacht aan de
vaardigheden en innovatieskills van de toekomst. Een hele lijst om in
het belang van duurzame inzetbaarheid rekening mee te houden. Aan
de orde kwamen kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, beslisvaardigheden, teamwork, zelfredzaamheid, omgaan met
emoties en techniek, plannen en presenteren.

technologische ontwikkelingen
De snelle technologische vooruitgang vraagt om scholing en duurzame inzetbaarheid van mensen.

Mens en machine
Nagenoeg iedereen in Nederland beschikt over internet waardoor consumenten
mondiger worden en veel meer weten dan voorheen. Dat betekent dat
medewerkers zich anders moeten gaan opstellen in het contact met klanten.
De digitalisering vraagt nieuw gedrag en aanpassingsvermogen van werknemers. Routinematig werk wordt steeds meer geautomatiseerd en
continue ontwikkeling is een vereiste om te kunnen blijven werken.
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Niet alleen om bestaande werkzaamheden vol te houden maar ook
om te voorkomen dat werknemers vastroesten en niet meer kunnen of
willen veranderen. Arbeidsmobiliteit speelt ook hier een rol. Dat helpt
mensen zich te blijven ontwikkelen en biedt ook jongeren – die op
school de laatste technieken hebben geleerd – meer kans op een plek op
de arbeidsmarkt.

Nieuwe werkverhoudingen
Technologische vernieuwing beïnvloedt ook bedrijfsprocessen. Zo veranderen
veel uitvoerende functies in controlerende functies die andere eisen aan
de vaardigheden en competenties van mensen stellen.
Daarnaast ontstaan door alle virtuele en online-mogelijkheden
andersoortige werkverhoudingen en verandert de context van het werk.
Steeds meer werk wordt op afstand gedaan. Mensen worden zelfstandiger en autonomer. Veel mensen kiezen voor een bestaan als zzp’er op
zoek naar een betere balans tussen werk en privé. Bedrijven zullen in de
toekomst naar verwachting dan ook steeds vaker bestaan uit een kleine
kern vaste medewerkers met een grote flexibele schil, die voor een groot
deel op afstand diensten voor het bedrijf verricht.
Een hieraan gerelateerde trend is Het Nieuwe Werken: tijd- en
plaatsonafhankelijk werken, gewoon vanuit huis in dienst van een
bedrijf. Deze ontwikkeling vraagt om andere vormen van samenwerken
en leidinggeven, om meer sturen op resultaten, om meer vertrouwen en
het loslaten van controle en om meer zelfstandigheid van medewerkers.
De rol van managers en HR-afdelingen zal hierdoor meer veranderen
in die van regisseur.
De internetrevolutie leidt tot allerlei veranderingen en de mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. Zo voorspelt Jacques Teuwen bijvoorbeeld de opkomst van virtuele projecten waarop mensen van over de
hele wereld kunnen intekenen.   
Beschikken over adequate competenties als zelfvertrouwen, openstaan voor
nieuwe ervaringen, aanpassingsvermogen en mobiliteit zijn belangrijk
om duurzaam een plek op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven en
behouden. De internetrevolutie eist links en rechts al slachtoffers. Wie
de ontwikkelingen niet kan bijbenen, loopt een groot risico op uitval.
Continu investeren in duurzame inzetbaarheid is noodzaak, met name
in sectoren waar competenties door technologische ontwikkelingen
verouderen. En dat zijn er heel veel.
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globalisering
Globalisering – ook wel internationalisering of mondialisering genoemd –
is nauw verbonden met onze kenniseconomie en de technologische
vooruitgang.
De wereld wordt kleiner, want we reizen en mailen overal naartoe. Ook de arbeidsmarkt verandert erdoor. Arbeid en kapitaal worden steeds mobieler. Voorheen ging het vooral om verplaatsing van
ongeschoolde arbeid naar lagelonenlanden omdat producten daar veel
goedkoper geproduceerd konden worden. Dat had met name effect
op laaggeschoolde arbeiders. Inmiddels is er door de technologische vooruitgang echter een nieuwe globaliseringsfase aangebroken,
waarin het vooral draait om handel in taken in plaats van handel in
goederen.
Nieuwe bedrijven vestigen zich in Nederland en zorgen voor nieuwe banen.
Minstens 10 procent van de huidige banen bestond nog niet in 2005.
Daarbij gaat het vooral om hoogwaardige kennisintensieve diensten en
producten waar goed opgeleid personeel voor nodig is. De eisen aan
ons kennisniveau en aanpassingsvermogen worden zwaarder. Mensen
moeten breed inzetbaar zijn, snel kunnen omschakelen en continu aan
hun ontwikkeling werken. Ook VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes
benadrukt de urgentie hiervan (zie p 35): ‘Het concept van een Leven
Lang Leren is een noodzaak in de huidige dynamische globaliserende
economie. Sectoren kunnen opkomen en verdwijnen en het tempo van
wisselingen neemt toe.’
Daarbij is het voor ons land belangrijk om mondiaal zichtbaar en relevant te
blijven, zo benadrukt de KIA. Nederland scoort namelijk laag op het
aantrekken van buitenlandse onderzoekers en kenniswerkers doordat
we onvoldoende zichtbaar en onderscheidend zijn. En als we niet uitkijken, vertrekken talentvolle wetenschappers en innovatieve bedrijven
om dezelfde reden naar het buitenland. De oplossing ligt volgens de
KIA in sociale innovatie door meer te investeren in kennis, slimmer te
werken, en meer te innoveren en te valoriseren.
In hoofdstuk 3 gaat econoom Jan Peter van den Toren dieper in op de groeiende noodzaak van duurzame inzetbaarheid vanuit een macro-economisch perspectief. Productiviteitsgroei is bij al deze ontwikkelingen volgens hem zeker mogelijk, maar vereist wel een andere kijk op werk door
zowel werknemers als werkgevers.
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[ interview: Jacques Teuwen ]

‘ Werknemers zijn zelf
verantwoordelijk voor een
duurzame inzetbaarheid’
‘Niet alleen bedrijven in de private sector, ook organisaties in het
publieke domein krijgen steeds meer te maken met de globalisering van
arbeid, outsourcing van dienstverlening en het ingrijpend mechaniseren
en rationaliseren van routineprocessen. Waar leg je bij deze ontwikkelingen de risico’s en de verantwoordelijkheid voor een duurzame inzetbaarheid neer? Dat is de hamvraag,’ zegt Teuwen. ‘De werknemer is in
wezen de aanbieder van zijn arbeid en zoals elke aanbieder primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn handelswaar. En dus ook voor het
duurzame onderhoud van zijn eigen menselijk kapitaal in termen van opleiding, kennis en de ontwikkeling van soft skills.’ Inspanningen om dat
kapitaal duurzaam inzetbaar te krijgen, moeten volgens Teuwen vooral
gericht zijn op het ombuigen van de mindset van het individu. ‘Mensen
moeten zichzelf niet langer beschouwen als werknemer, maar als een
werkondernemer. Ze moeten regisseur worden van hun eigen loopbaan:
ontdekken, professionaliseren, leiderschap en expertise ontwikkelen. Dat
vraagt om bewustwording en systematische aandacht.’

n wake-up call
Die verandering van mindset bereik je echter niet zomaar. Teuwen: ‘Het wollige karakter van
onze verzorgingsstaat en de denkbeelden over oude systemen waarin allerlei zekerheden gewaarborgd werden, overheersen nog steeds. Dat remt het hele transitiesproces. Er
wordt maar al te vaak gewezen naar de werkgever of de overheid. Die moeten zorgen voor
employability en werkzekerheid. Maar de tijdgeest is veranderd. Duurzame inzetbaarheid
vraagt om zelfsturing: ken jezelf en ken jezelf in relatie tot je omgeving. Wie niet wendbaar
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en flexibel is, zijn talenten niet ontwikkelt en onderhoudt, raakt vroeg of laat onherroepelijk
in de knel. Het is de hoogste tijd voor een wake-up call!’
Wat nodig is om mensen duurzaam inzetbaar te maken, wordt in grote mate individueel bepaald en verschilt per sector, stelt Teuwen. ‘In de IT en de vrije beroepen denken en werken
mensen al sterk autonoom. Zij zijn al veel onafhankelijker, meer empowered, werken online
en nemen eigen verantwoordelijkheid. Bij hen gaat het vooral om het bijhouden van kennis. Ook in de financiële dienstverlening hebben veranderde businessmodellen inmiddels
geleid tot een andere mindset, en gebeurt veel al online. De grootste uitdaging ligt bij sectoren die nog sterk traditioneel werken en leren, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg
en de overheid. Daar leggen werknemers de verantwoordelijkheid voor hun professionele
ontwikkeling bij voorkeur bij de werkgever neer. Maar vraag je eens af wat er gebeurt als
je ze uit hun werkcontext haalt? De zorgsector bijvoorbeeld scoort vergeleken met andere
sectoren laag op marktgerichtheid. De gewenste cultuur in deze organisaties staat haaks
op belangrijke waarden die veel zorgprofessionals koesteren. Zij willen vanuit persoonlijke
overtuiging voor mensen zorgen en doen dit met veel passie. Dat botst echter met waarden
als doelgerichtheid en concurrentie, waarden die in de marktcultuur belangrijk zijn. Het
is hoog tijd dat de zorgsector als werkgever concrete invulling gaat geven aan meer zeggenschap over het eigen werk en meer mobiliteit, bijvoorbeeld door meer differentiatie in
functies met heldere carrièrepaden te bieden.’

n loslaten
Volgens Teuwen leven we meer dan ooit in een tijdperk waarin je je risicoperceptie moet herijken,
waarin je je moet afvragen of er wel zoveel gevaar en verlies dreigt als je denkt. ‘Mijn vader zei
altijd: “No guts no glory!”. Zichtbaar zijn, dat is waar het op aankomt. Durven leven dankzij
het verschil en het verleden durven loslaten.’ Dat loslaten van dat verleden kan erg lastig zijn.
‘Mensen blijven soms hun leven lang op dezelfde manier hun problemen aanpakken, waardoor onduidelijk wordt wat een reactie is op de actualiteit en wat een onbewuste herhaling
van het verleden. Hulp van een personal coach kan mensen helpen meer bewust te reageren
op de realiteit, maar je kunt ook zelf zorgen voor constante feedback op je gedrag in het
heden. Je zet feedback dan in als methode om jezelf maximaal met de realiteit te verbinden.’

n organisator van werk
Niet alleen van werknemers wordt een mindshift gevraagd, ook organisaties moeten anders
gaan denken en doen. Teuwen: ‘De toenemende concurrentie, problemen op de arbeidsmarkt, afnemende loyaliteit, de zoektocht naar zingeving en de hang naar authenticiteit
versterken de noodzaak om meer aandacht te geven aan de mens in organisaties. HRafdelingen moeten zich in eerste instantie gaan richten op het leggen van verbindingen
tussen organisatievraagstukken en HRM-beleid. Voor de continuïteit van organisaties is het
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noodzakelijk permanent te werken aan het realiseren van betere output, betere kwaliteit en
verlaging van de kosten. Werkgevers zullen zichzelf daarom niet langer primair moeten zien
als werkgever, maar als organisator van werk. Binden en boeien is uit! In de toekomst gaat
het om het leggen van verbindingen, om waardecreatie door het mobiliseren van kennis en
creativiteit. Daarbij heeft de werkgever de plicht om mensen tijdig te informeren over de
gang van zaken, en ze middelen en tijd beschikbaar te stellen om in zichzelf te investeren.
HRM’ers moeten daarom veel meer op gaan treden als moderator. Zij overzien het grotere
geheel en moeten mensen tijdig informeren; keer op keer signalen afgeven over veranderingen die eraan zitten te komen. Ze moeten aangeven wat dat betekent voor hun inzetbaarheid, zodat de werknemer tijd heeft om daarop te anticiperen en eventuele tekorten via
opleidingen kan aanvullen of kan nadenken over alternatieven.’

n werken en leren integreren
Volgens Teuwen is de tijd rijp voor deze mindshift. ‘Het groeiende aantal zzp’ers toont aan dat
steeds meer mensen met gemak kunnen en willen switchen, en niet langer opteren voor
een traditionele vaste baan bij één werkgever. Vraag je naar de motivatie van deze werkondernemers, dan valt op dat zij vooral kiezen voor meer autonomie en flexibiliteit in het
dagelijkse werk. Een organisatie kan zich daarom niet langer beschouwen als een gesloten
systeem, maar zal de verwachtingen van de omgeving moeten koppelen aan de eigen ambities. In die zin is een organisatie nooit af, omdat ze zelf ook weer dynamiek veroorzaakt,
net als andere maatschappelijke krachten. Hierbij is het van belang om de eigen oorspronkelijke legitimatie (waartoe ben ik op aarde) niet los te laten, maar deze steeds opnieuw te
laten transformeren in een relevante vorm.’
Teuwen trekt ter illustratie een vergelijking met de vakbond. ‘Ooit begonnen als vakbond (belangenbehartiger), herdefinieert deze zich in het digitale tijdperk als dienstverlener
voor kenniswerkers en creëert daarmee opnieuw een relevant terrein voor zichzelf.’ Hij wijst
op het belang om de kennis die wordt opgedaan tijdens en volgend op de transitie, vast te
houden en te implementeren in de breedst mogelijke zin. ‘Door de kennis en ervaring op
te nemen in het primaire proces ontstaat daadwerkelijke vooruitgang. Het opnemen van
de strategische fundamenten van de organisatie (visie, missie en profiel) in de kennisketen,
fundeert de kennis als onderdeel van de organisatie, en laat deze groeien in waarde.’

n ontschotten en samenwerken
‘Zorgen voor duurzame inzetbaarheid wil zeggen dat je niet moet denken in taken en functies,
maar in bedrijfsprocessen en in ketens. We moeten veel meer ontschotten en meer ruimte
bieden om samen te werken. We ontkomen er niet aan nieuwe structuren te ontwerpen
die de effectiviteit van horizontale netwerken door de hele organisatie verbeteren. Dergelijke netwerken maken de ontwikkeling en uitwisseling van bedrijfsspecifieke informatie en
kennis gemakkelijker en zorgen ervoor dat er meer en betere persoonlijke relaties kunnen
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worden ontwikkeld tussen medewerkers,’ aldus Teuwen. ‘Gemeentes staan voor de keuze:
gaan we de veranderingen vanuit inside-out-denken aanpakken (blind bezuinigen, geen
externen meer inhuren, formatieplaatsen schrappen) of kiezen we voor een outside-inbenadering? Er blijven nu zoveel mogelijkheden en kansen onbenut, terwijl je toch mag
verwachten dat een overheid kansen ziet en innovatief is. Dat betekent echter wel dat ook
een gemeente moet zorgen voor transparantie.’

n E-shift
Het Nieuwe Werken is in de visie van Teuwen vooral een e-shift. ‘Internet brengt professionals
en amateurs bij elkaar en maakt het onderscheid ertussen steeds minder belangrijk. Tot
voor kort ontvingen Nederlandse hoogopgeleide tolken en vertalers een goed inkomen.
Nu gemeentes en notarissen in een aantal procedures niet langer verplicht zijn gebruik te
maken van beëdigde tolken en vertalers, leggen zij de klus neer bij “e-lancers”. Studenten
in Stockholm, Melbourne, Singapore of waar dan ook in de virtuele wereld, leveren on demand maatwerk tegen een fractie van de voorheen gangbare prijzen.’
Volgens Teuwen nodigt internet uit tot meer openheid en in het kielzog daarvan tot vrijer en ondernemender handelen. ‘Naast sociale media is er nadrukkelijk behoefte aan businessmedia waarin professionals zich kunnen etaleren en op een transparante wijze verbindingen
kunnen aangaan met hun leer-werkomgeving. Niet alleen een interactieve verbinding als
samenwerking is een goede basis voor duurzame inzetbaarheid, ook een eenzijdige verbinding, zoals het online plaatsen van je profiel, draagt daaraan bij. Ogenschijnlijk klassiek
zendgedrag via internet leidt immers tot meer zichtbaarheid, en uiteindelijk tot feedback
en communicatie,’ aldus Teuwen. ‘Een werknemer zal zich in zijn loopbaan koers zoekend
en zelfsturend moeten opstellen. Duurzaam
inzetbaar betekent dat mensen voor een werkleerloopbaan kiezen, waarin zij het potentieel en
de kracht van hun talenten durven onderkennen,
en zij een steeds betere regisseur worden van
hun eigen leven. Dat zij leren afstemmen met
de wereld, in plaats van zich aan te passen aan
die wereld.’

Jacques Teuwen, MHD
adviseur Human Resources Strategy & Policy
oud-voorzitter vakbond De Unie
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[ interview: Bernard Wientjes ]

‘ We moeten van job-security
naar employment-security’
Duurzame inzetbaarheid is momenteel een hot item, maar over de precieze uitleg
ervan bestaat een breed scala aan visies. Onder andere: ‘zo werken dat je het kunt
blijven doen in de toekomst (gebruik zonder verbruik),’ ‘op ieder moment in je loopbaan meerdere opties hebben vanuit je competenties,’ ‘periodiek je loopbaanstappen verkennen,’ ‘het vermogen om deel te nemen aan het arbeidsproces tot aan het
ouderdomspensioen,’ ‘in staat zijn tot het hebben en houden van werk met behoud
van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving die je daartoe in staat stelt’.
n Wat verstaat u precies onder duurzame inzetbaarheid?
‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat je niet alleen met een goede kwalificatie de arbeidsmarkt op komt, maar dat je ook voortdurend onderhoud pleegt en je bewust werkt aan
groei en verbetering van je competenties.’
Arbeidsmobiliteit en baan-baanmobiliteit worden vaak genoemd als noodzakelijkheid voor het goed
en flexibel functioneren van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Toch lijkt de interne mobiliteit en de baan-baanmobiliteit niet echt van de grond te komen. Medewerkers zijn bang hun verworven rechten en zekerheden te verliezen, werkgevers zijn huiverig mensen te ontslaan en nemen
weinig nieuwe mensen (en nauwelijks ouderen) aan.

n Hoe denkt u over de relatie tussen mobiliteit en duurzame inzetbaarheid?
Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit
en hoe kunnen die worden weggenomen?
‘Mobiliteit zal steeds meer een kenmerk en eis worden van economie en arbeidsmarkt. Dat
geeft op zich meer onzekerheid over de blijvendheid voor de toekomst van de plek en functie die men nu heeft in bedrijven en in sectoren. Juist door constant te werken aan je inzetbaarheid, kan je dat compenseren: we moeten van job-security naar employment-security.
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Voor zowel werknemers als werkgevers zal dit ook betekenen dat regelmatig geïnvesteerd
moet worden in de overgang van werk naar werk, van de ene baan naar de andere baan.’
Duurzame inzetbaarheid wordt vaak in één adem genoemd met een leven lang leren, omdat kennis in
onze huidige snel veranderende maatschappij beperkt houdbaar is geworden. Toch blijft het aantal
investeringen in onderwijs en ontwikkeling achter, ondanks onze ambitie tot de top 5 van kenniseconomieën te willen behoren. Ons land is inmiddels wel gestegen tot de achtste plaats, maar
haalt er nog niet echt uit wat erin zit.

n Hoe belangrijk is het concept van een leven lang leren volgens u voor de duurzame
inzetbaarheid van mensen? Wat kan werknemers en werkgevers stimuleren tot meer
(bij- en om-)scholing?
‘Het concept van leven lang leren is een noodzaak in de huidige dynamische globaliserende
economie. Sectoren kunnen, zoals ik zei, opkomen en verdwijnen en het tempo van wisselingen neemt toe. Werknemers en werkgevers moeten daarom beiden investeren in inzetbaarheid vanuit welbegrepen eigen belang: de concurrentiekracht van hun onderneming
en behoud van hun werk en hun kansen in de economie. Maar er is ook een maatschappelijk belang dat die van de onderneming ver overstijgt, namelijk het opvangen binnen de
economie van veranderingen en het bijdragen aan vernieuwing van producten en diensten.
Daarom is het ook passend dat de overheid ook stimuleert en bijdraagt. Dat gebeurt via
de fiscale regels en daarnaast biedt de overheid ook mogelijkheden voor volwassenenonderwijs en deelname aan deeltijdonderwijs. Bij dat laatste is wel een kanttekening dat de
overheid daarbij ten onrechte niet de private aanbieders steunt die bijvoorbeeld mbo- of
hbo-opleidingen verzorgen.’
Het vorige kabinet wil werkgevers gaan verplichten een beleid te voeren dat gericht is op duurzame
inzetbaarheid en werknemers verplichten hieraan mee te werken (werkleercontracten). Vooral over
het verplichtende karakter is veel discussie gaande.

n Hoe staat u in deze discussie?
‘Wij zijn niet voor een soort leerplicht voor werknemers en evenmin voor een investeringsplicht door werkgevers. Bij nalatigheid prijst men zichzelf uit de markt. Dat geldt
zowel voor ondernemers als voor werknemers. Iedere vergelijking gaat mank, maar
er is bijvoorbeeld ook geen plicht om te eten, terwijl dat wel essentieel is om te kunnen
werken.’
Je zou kunnen zeggen dat werkgevers en werknemers de noodzaak tot investeringen in duurzame
inzetbaarheid nog onvoldoende voelen en/of nog niet goed weten hoe zij een beleid dat daarop
gericht is handen en voeten kunnen geven.
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n Bent u het hiermee eens? Wat is er volgens u nodig om die verandering van mindset te
bewerkstelligen? Waar hebben werkgevers behoefte aan om zo’n beleid daadwerkelijk
vorm te geven?
‘Met de stellingname in zijn algemeenheid ben ik het niet eens. Nederlandse bedrijven besteden gemiddeld ongeveer 2% van de loonsom aan scholing. Kleinere bedrijven over het
algemeen minder, maar daar wordt veel informeel geleerd en dat komt nergens in de statistieken tot uitdrukking. Het blijft niettemin belangrijk dat we scholing blijven promoten.’

n Wie moeten in actie komen om duurzame inzetbaarheid echt van de grond te krijgen en
op welke manier?
‘We hebben hiervoor al veel punten genoemd. Ik wil nog eens onderstrepen dat het ook zeker
tot de verantwoordelijkheid van de werknemer behoort om zijn of haar inzetbaarheid op
peil te houden. Daar hoort ook investering bij, in elk geval in tijd. Veel scholing leidt tot
bredere inzetbaarheid niet alleen binnen de eigen onderneming, maar in het algemeen en
het is redelijk dat de werknemer hier zelf ook in investeert. Immers, het gaat om grotere
mobiliteit op de arbeidsmarkt in brede zin. ‘

n Zijn er aspecten aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid die niet in bovenstaande
vragen aan de orde zijn gekomen, maar die volgens u niet mogen ontbreken? Zo ja, welke
aspecten en wat is uw mening daarover?
‘Het ziet er naar uit dat de discussie over het ontslagrecht nog enige tijd zal blijven liggen,
maar een interessant punt daarbij is de vraag hoe we een flexibeler arbeidsmarkt kunnen bevorderen door ook scholing van werk naar werk daarbij te betrekken. Dat zou bijvoorbeeld ook in kunnen houden dat werkgevers die niet of nauwelijks hebben geïnvesteerd
in bredere inzetbaarheid van werknemers, bij
de overstap van een werknemer naar een baan
buiten de onderneming, zich zullen moeten inzetten bij ondersteuning van de overstap naar
ander werk.’

Bernard Wientjes
voorzitter VNO-NCW
lid SER
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Duurzame inzetbaarheid
is momenteel een hot item
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Wat bevordert

duurzame inzetbaarheid?

Jolanda Bouman

2

D

uurzame inzetbaarheid wordt dus bepaald door de balans of ‘fit’ tussen
enerzijds de werkcontext en anderzijds de optelsom van competenties,
gezondheid en motivatie van medewerkers. Die laatste drie persoonsfactoren houden nauw verband met elkaar. Dat een gezonde leefstijl
en veel bewegen energiebronnen zijn die bijdragen aan de arbeidsmotivatie en je mentale weerbaarheid vergroten, weten we al meer dan
2000 jaar. Mens sana in corpere sano – een gezonde geest in een gezond
lichaam. Ook algemeen aanvaard is de wetenschap dat beschikken over
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden om je kennis en kunde op peil te
houden en uit te breiden in hoge mate bijdraagt aan iemands motivatie.
En die motivatie is hard nodig, want hoe groter de motivatie van mensen, hoe groter hun inzetbaarheid en productiviteit. Tenminste... binnen
een werkcontext die bij je past.
Om duurzame inzetbaarheid echt handen en voeten te geven en
ervoor te zorgen dat meer mensen aan het arbeidsproces deelnemen
en daadwerkelijk langer en gezond doorwerken, zullen we met z’n allen
– werknemers, werkgevers, vakbonden en overheden – echter anders
moeten gaan denken én doen. Vooral onze houding ten opzichte van
blijvend leren, ouderen, mobiliteit en kwetsbare groepen is aan vernieuwing toe. De wereld verandert, en wij moeten mee.

2.1 Kennis en competenties
Een leven lang leren
Up-to-date kennis
Kennis is in onze huidige maatschappij vluchtig geworden en maar beperkt
houdbaar. Volgens Mathieu Weggeman is na vijf jaar de helft van onze
kennis verouderd. De inhoud van beroepen en functies is steeds korter
hetzelfde en functies bestaan niet zo lang meer als vroeger. Een leven

38 |

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

lang dezelfde functie uitoefenen is er niet meer bij. Onze inzetbaarheid op de arbeidsmarkt is dan ook nauw verbonden met een leven
lang leren. Jezelf continu ontwikkelen is geen keuze meer maar pure
noodzaak om interessant te blijven voor de arbeidsmarkt. Iedereen zal
zijn kennis voortdurend actueel moeten houden om de veranderingen
überhaupt bij te kunnen benen en mee te kunnen bewegen met de technologische ontwikkelingen en de vragen van de markt. En wie omhoog
wil op de maatschappelijke ladder, zal daarnaast extra moeten bijen opscholen.

Meerdere loopbaanopties openhouden
Om meerdere loopbaanopties in de toekomst open te houden en te voorkomen dat je jezelf afhankelijk maakt van één functie, is het bovendien
slim om jezelf te ontwikkelen in verschillende soorten functies zodat je
breed inzetbaar bent. Je bent dan minder afhankelijk van je omgeving
en minder kwetsbaar bij veranderingen.
Het gaat daarbij niet alleen om vakinhoudelijke kennis, maar ook
om gedragsmatige en communicatieve competenties. Verschillende
deskundigen verwachten dat in de toekomst de behoefte aan ‘soft skills’
(zoals goed kunnen samenwerken, creativiteit,   probleemoplossend
vermogen, leidinggeven, presenteren, communiceren en conflicthantering) zal toenemen. Die competenties zijn goed vergelijkbaar met
de innovatieskills die op het OESO-Forum 2010 (zie hoofdstuk 1) naar
voren kwamen: kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, beslisvaardigheden, teamwork, zelfredzaamheid, omgaan met
emoties en techniek, plannen en presenteren.
De OESO voert momenteel een grootscheeps onderzoek uit (PIAAC
genaamd) om die toekomstige competentiebehoeftes internationaal in
kaart te brengen.
Aandacht voor het openhouden van verschillende opties is ook zeker van
belang voor mensen met specialistische functies. Die zijn als het om
opleiden gaat vooral geneigd zich nog verder te specialiseren en niet
te werken aan hun ontwikkeling in de breedte. Maar te specialistisch
zijn is riskant en kan leiden tot verkokering. Om dat te voorkomen zullen zij een balans moeten vinden tussen verdieping en verbreding van
hun kennis.
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leren moet normaal worden
Dat continue kennisontwikkeling nuttig en noodzakelijk is, daarover is iedereen het wel eens. Een leven lang leren staat ook al tijden op de politieke
agenda. Nederland moest als land binnen de top 10 van kenniseconomieën komen om onze concurrentiepositie te verstevigen. En sommige
– vaak grote –  bedrijven zoals Philips investeren al serieus in scholing.
We kampen echter met een probleem, want in zijn algemeenheid komt
een leven lang leren niet echt massaal van de grond, ook al is er een
nieuwe motivatie bij gekomen, namelijk duurzame inzetbaarheid. De
wil is er misschien wel, maar het ontbreekt nog aan daadkracht, zowel
bij medewerkers als bij werkgevers.
‘Een leven lang leren moet normaal worden,’ verzucht Theo Bovens (zie p 42).
‘We moeten er niet alleen van overtuigd raken dat leren noodzakelijk is,
maar ook dat het leuk is.’
Helaas beschouwen nog steeds te veel mensen hun diploma, van
de middelbare school, van hun beroepsopleiding of universitaire studie,
te veel als eindstation en niet als startpunt van hun verdere carrière. In
die houding zal verandering moeten komen. En dat begint al op school.
‘Daar moet het besef dat leren er gewoon bijhoort al worden aangewakkerd,’ stelt Bovens. Volgens hem kan het onderwijs veel uitdagender,
prikkelender en flexibeler worden aangeboden, zodat mensen het leuker gaan vinden en er plezier aan beleven. De nieuwsgierigheid die er al
is – mensen zijn gek op kennisquizzen en documentaires – zou moeten
veranderen in leergierigheid, zodat mensen niet ad hoc en ongestructureerd hun kennis verrijken, maar structureel naar een bepaald doel
toewerken. Een doel dat voldoening geeft, hun inzetbaarheid vergroot
en daarmee hun economische positie versterkt. Misschien kunnen we
de angst of terughoudendheid van mensen voor het vooruitzicht dat
ze hun leven lang zullen moeten bij-, om- of opscholen wegnemen
door meer in te zetten op het versterken van die economische positie,
suggereert de KIA.

‘We moeten ervan
overtuigd raken dat
leren leuk is’
40 |
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[ interview: Theo Bovens ]

‘ A ls we de leergierigheid niet
bevorderen, komt een leven lang
leren nooit van de grond’
Theo Bovens is groot voorstander van een leven lang leren (LLL). Het stelt
hem teleur dat het stimuleren van LLL maar niet echt van de grond komt,
ondanks dat alle signalen op rood staan. Twee jaar geleden verzuchtte hij
al dat LLL veel weg had van een leven lang leuteren. Hoe kijkt hij daar nu
tegenaan? Bovens: ‘We leuteren eigenlijk nog steeds. Niemand is tegen,
maar niemand neemt het voortouw. We moeten leergieriger worden, wat
meer lef en doorzettingsvermogen tonen en niet opzien tegen loopbaanswitches op latere leeftijd.’

n van nieuwsgierig naar leergierig
Duurzame inzetbaarheid is voor Bovens nauw verbonden met vitaliteit. ‘Vitaliteit bestaat uit
een combinatie van creativiteit, ondernemerschap en leergierigheid. Voor de eerste twee
is veel aandacht, maar over het bevorderen van leergierigheid hoor ik weinig, terwijl dat de
voorwaarde is voor een leven lang leren.’
‘Leergierigheid moet uit het individu zelf komen,’ zegt Bovens. ‘Als we het besef dat leren er gewoon bij hoort niet aanwakkeren, wordt het niks, hoeveel campagnes je ook voert en welke
drempels je ook wegneemt. Dat begint al op school. Maar wat krijgen leerlingen nu tijdens
de diploma-uitreiking geregeld te horen? Dat ze wel blij zullen zijn dat ze nu eindelijk van
die vervelende school af zijn. Daarmee stel je leren in feite gelijk aan iets vervelends. Met
als gevolg dat de startkwalificatie waar mensen mee worden afgeleverd op de arbeidsmarkt,
voor velen ook meteen de eindkwalificatie is.’
We moeten de nieuwsgierigheid die wel degelijk aanwezig is – mensen kijken graag naar
reportages, documentaires of een wetenschapsquiz – zien door te trekken naar leergierigheid,
vindt Bovens. ‘Dan blijft het niet bij ad hoc non-formeel leren, maar werk je structureel naar
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een bepaald doel toe, wat een veel slimmere manier van leren is. Een leven lang leren moet
normaal worden. We moeten er niet alleen van overtuigd raken dat leren noodzakelijk is, maar
ook dat het leuk is.’

n belonen stimuleert
De Amerikanen doen het stukken beter, vindt Bovens. ‘In Amerika is het niet vreemd als je op
je 55e nog een carrièreswitch maakt. Maar liefst 35% van de Amerikaanse beroepsbevolking
studeert, in Nederland krap 12%. Hoe dat komt? Ik denk dat Amerikaanse leerlingen uitdagender worden opgeleid dan in Nederland.
Amerika is veel competitiever ingesteld, op school en op de werkvloer. Prestaties en
leren worden beloond met awards. Met een diploma erbij, stijgt je salaris. Het ontbreken van
dergelijke beloningen werkt demotiverend. Waarom zou je bijleren als het toch niks oplevert.
Wat ook helpt, is dat het volwassenenonderwijs in Amerika meer vervlochten is met het gewone leven.’

n onderwijs moet uitdagender
Volgens Bovens is het volwassenenonderwijs in Nederland drastisch aan vernieuwing toe. Het
moet uitdagender, flexibeler en het private en publieke onderwijs moeten beter samenwerken. ‘Het publieke deeltijdonderwijs is niet meegegaan met de moderne tijd. Op ROC’s
gebeurt voor ouderen veel klassikaal, face-to-face, want – zo denken ze – dat zijn ouderen
zo gewend en dat willen ze graag. Hetzelfde vak wordt voor jongeren veel uitdagender gegeven, met meer inzet van ICT, maar voor ouderen nemen ze die moeite niet. Die hangen
er dus maar een beetje bij. En dan die lange wachttijden. Wie gemotiveerd is, moet eigenlijk direct met een opleiding kunnen beginnen. Die flexibiliteit ontbreekt. Mensen moeten
soms een jaar wachten voordat een klas van start kan.’
Verder zou het private en publieke onderwijs veel meer onderling moeten samenwerken. Bovens: ‘Dat gebeurt veel te krampachtig. Iedereen ziet dat dat moet groeien, maar
het wil niet lukken. Om te beginnen zouden we de infrastructuur efficiënter kunnen gebruiken. Stel bijvoorbeeld ROC-gebouwen ook beschikbaar voor het private onderwijs. Dan
kunnen zij trainingen goedkoper aanbieden. Of breng het volwassenenonderwijs dichterbij
de mensen door bijvoorbeeld Learning Centers, onderwijswinkels, in winkelcentra zoals
in Engeland.’

n opscholen
Dat Bovens het vooral heeft over hoger onderwijs is niet toevallig. Hij wil Nederland vooral opscholen. ‘Natuurlijk is het up-to-date houden van kennis, functiegericht scholen, van groot
belang, maar onze kenniseconomie is toch vooral gebaat bij een verhoogd kennisniveau.
Daarom heeft de regering ook als doel gesteld dat in 2020 50% van de beroepsbevolking
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hoger onderwijs moet hebben gevolgd.’ Dat we dat volgens het CBS niet gaan halen, verbaast
hem niet. ‘De inspanningen om tot de top 5 van kenniseconomieën te gaan behoren, zijn
vooral gericht op jongeren tot 23 jaar en zoveel jongeren zijn er simpelweg niet. Je kunt die
50% alleen bereiken als je je richt op het opscholen van de totale, bestaande beroepsbevolking. Maar ondanks de brede erkenning dat we aan die doelstelling moeten voldoen, staan
de concrete maatregelen haaks op het stimuleren van een leven lang leren. De overheid legt
de verantwoordelijkheid vooral bij het individu, de sociale partners en het bedrijfsleven en
bezuinigt juist op volwassenonderwijs. Daarmee geef je in mijn ogen de verkeerde signalen
af en zal de duurzame inzetbaarheid juist omlaag gaan. De regering zou op zijn minst stelselverantwoordelijkheid moeten nemen, maar vooralsnog zijn er geen plannen tot het krachtig
uitvoeren van de adviezen van de denktank Van Boxtel.’
Wat de kosten betreft is Bovens voor een eerlijke verdeling tussen overheid, werkgevers en
werknemers. ‘Er is geld genoeg. Denk aan levensloopregelingen, de O&O-fondsen en het
UWV. En niet elke opleiding hoeft ten gunste te zijn van de huidige baan, zoals nu vaak het
geval is. Dat is juist niet goed voor de baan-baanmobiliteit. En als opleiden niet werkgericht
kan, zoek dan iets in de privésfeer. Leren of studeren is in zichzelf al een nuttige bezigheid.
Ook mensen aan de lopende band hebben behoefte aan uitdaging. Als dat ze gelukkiger en
vitaler maakt, draagt dat ook bij aan hun duurzame inzetbaarheid.’

n loopbaan-apk
Om erachter te komen aan welke scholing behoefte is, zouden bedrijven om de paar jaar een
soort loopbaan-apk bij hun medewerkers moeten afnemen. Bovens: ‘Zo’n keuring of checkup komt hier en daar al op gang, bijvoorbeeld in de bouwsector, maar werknemers ervaren
dat vaak als bedreigend. Pas als het in grote aantallen gebeurt, zullen mensen het normaal
gaan vinden en zal het een behoefte aan scholing en uitdaging creëren. Nu al zie je dat opleidingsmogelijkheden een secundaire arbeidsvoorwaarde worden en men afspraken maakt
over vergoedingen en faciliteiten.’
Hij onderschrijft dan ook het voorstel van de commissie Van Boxtel om werkleercontracten tussen werknemer en werkgever af te sluiten. ‘Het is alleen maar goed om afspraken te
maken over wat je in de nieuwe baan gaat leren. Dat is hard nodig en bevordert de vitaliteit.
En dat mag van mij best verplicht. Waarom niet, als je de mogelijkheden eerst goed hebt
doorgesproken? Je maakt toch ook afspraken over de fysieke gesteldheid, waarom dan niet
over de mentale?’

n employability miles
Bovens ziet ook wel wat in het e-miles-systeem dat Philips hanteert. ‘Iedere werknemer ontvangt employability miles. Waardepunten die hij naar eigen inzicht kan inwisselen voor
onderwijs, loopbaanadviesgesprekken of employability check-ups. Bedoeld om te werken
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aan je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en de kans om passend en inspirerend
werk te hebben en behouden te vergroten.’

n Verleiden
Wat Bovens betreft mogen werkgevers hun mensen vaker verleiden tot een carrièreswitch,
binnen of buiten het bedrijf. ‘Het valt me op dat de meeste problemen zich voordoen bij
mensen die nog geen 50 zijn en het einde van hun salarisschaal hebben bereikt. Ze zitten
op een dood punt, twijfelen of ze nog iets moeten doen, maar weten niet goed wat. Werk
is routine geworden en hun productiviteit neemt af. Dat kan er behoorlijk inhakken. Als
werkgever kun je uitval voorkomen door op tijd – als je ziet dat de eindschaal nadert en er
nog niets aan de hand is – samen de mogelijkheden om van baan te switchen te verkennen,
binnen het eigen bedrijf of daarbuiten. Wacht je te lang, dan wordt het lastiger om iets
anders te vinden. De meeste baan-baanmobiliteit vindt immers plaats als er niks aan de
hand is.’
Mensen hebben daarbij soms een duwtje in de rug nodig. ‘Je moet ze verleiden. Headhunters draaien op dit principe. Die gezonde aanpak om mensen te vragen of ze ergens
willen komen werken, zouden organisaties onderling ook meer moeten hanteren. Dat motiveert veel meer. Ga maar na. Uitgeleend worden, wil niemand. Zeg je dat ze moeten
omscholen, dan zien ze dat al gauw als dumpen. Maar word je gevraagd voor een functie,
dan voel je je gevleid. Als dat meer ingeburgerd raakt op de arbeidsmarkt, creëert dat meer
baan-baanmobiliteit.’

Theo Bovens
voorzitter College van Bestuur Open Universiteit,
kroonlid SER, werkgroeplid KIA
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investeren in menselijk kapitaal loont
Organisaties hebben uiteraard veel belang bij goed opgeleid, flexibel inzetbaar personeel. Zij zullen hun medewerkers meer moeten stimuleren
tot het volgen van een opleiding, gericht op huidig of toekomstig werk.
Niet wachten tot de economische noodzaak door toenemende krapte
op de arbeidsmarkt pijnlijk voelbaar wordt, maar nu al meer investeren
in de competenties van medewerkers, dus in het menselijk kapitaal van
de onderneming.

Angst voor vertrek
Maar ook werkgevers hebben last van angst. Zij zijn vooral bang zelf te weinig rendement uit hun opleidingsinvesteringen te kunnen halen als de
medewerker na een paar jaar besluit zijn baan te verruilen voor een
baan bij de concurrent. Ze zien opleiden al snel als een verliespost. ‘Een
denkfout,’ zegt Marcel van Bronswijk in het interview op p 47. ‘Als je toppers wilt binnenhalen, moet je het volgen van opleidingen juist stimuleren. Daarmee maak je jezelf als werkgever heel aantrekkelijk.’ Bedrijven zouden opleidingsinvesteringen volgens hem meer moeten zien
als een vorm van salaris. Het grote voordeel is dat ze daardoor juist een
aantal jaren kunnen profiteren van de inbreng van een gemotiveerde,
vitale en scherpe medewerker. En als we allemaal die houding aannemen, krijgen we er bij zijn of haar vertrek een andere vitale medewerker
voor terug.
De baan voor het leven bestaat nu eenmaal niet meer. Na vijf jaar neemt de
motivatie en productiviteit af en zijn medewerkers toe aan verandering. Daar zullen bedrijven rekening mee moeten houden. Als we onze
medewerkers duurzaam inzetbaar willen houden, zullen we ook open
moeten staan voor meer mobiliteit op de arbeidsmarkt.
Bovendien levert opleiden ook geld op. Niet alleen door een hogere
productiviteit, maar ook omdat het bijdraagt aan de motivatie en het
welzijn van mensen. Een tevreden medewerker is nu eenmaal minder
vaak ziek.

Positief bedrijfsimago
Een bijkomend voordeel voor bedrijven die hun medewerkers stimuleren tot
leren, is dat mensen er zelfstandiger van worden. Daardoor kunnen ze
een grotere bijdrage leveren aan de organisatie, wat weer goed is voor
de continuïteit.
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Bovendien draagt het bieden van scholingsmogelijkheden bij aan
een positief bedrijfsimago. Je maakt jezelf als werkgever aantrekkelijker. Zo’n goed imago is, zeker bij krapte op de arbeidsmarkt, van groot
belang bij de werving en het behoud van waardevolle medewerkers en
kan de concurrentiepositie verstevigen. Sollicitanten vragen er nu al
vaker om. Steeds meer worden scholingsmogelijkheden ingezet als een
secundaire arbeidsvoorwaarde.

‘Als je toppers wilt
binnenhalen, moet je het
volgen van opleidingen
juist stimuleren’

46 |

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

[ interview: Marcel van Bronswijk ]

‘ Het is onzin om te denken dat
je geboren bent voor één beroep’
Volgens Marcel van Bronswijk is regelmatig wisselen van baan en
permanente omscholing de manier om jezelf duurzaam inzetbaar
te houden. Hij schetst een compleet nieuw levensloopscenario met
continue afwisseling tussen leren en werken. Over de terughoudendheid
van veel werkgevers om te investeren in personeel dat na een paar
jaar vertrekt, heeft hij een uitgesproken mening: ‘Een denkfout. Als
je toppers wilt binnenhalen, moet je het volgen van opleidingen juist
stimuleren. Daarmee maak je jezelf als werkgever heel aantrekkelijk
en haal je vanzelf nieuwe toppers binnen.’

n permanente omscholing
Duurzame inzetbaarheid betekent voor Van Bronswijk vooral dat er meer aandacht moet komen voor vitaliteit en bevlogenheid, én dat mensen meer sturing aan hun leven en loopbaan geven door nu al beslissingen te nemen over wat ze over vijf jaar willen gaan doen.
‘Dat is voor mij direct gekoppeld aan omscholen, want ik heb het dan niet over dezelfde
baan,’ nuanceert Van Bronswijk. ‘In de toekomst zal het niet alleen noodzakelijk zijn om bij
te leren vanwege je huidige job, maar zul je ook bezig moeten zijn met je loopbaan over vijf
jaar. En daarvoor moet je je omscholen. Tot nu toe gebeurde omscholen vooral bij dreigend
ontslag of als de werknemer aan de top van zijn functie zat. Ik pleit voor een ander perspectief, namelijk permanente omscholing voor iedereen.’

n je bent niet geboren voor één beroep
De razendsnelle marktontwikkelingen en beperkte houdbaarheid van kennis vereisen een
andere houding ten opzichte van werk. Van Bronswijk: ‘Door de snelheid waarmee vooral internet en ICT het werk en de omgeving van werknemers veranderen, is steeds meer
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flexibiliteit vereist en neemt de mobiliteit toe. De ontwikkelingen gaan zo snel dat bij lange
na niet zeker is of je huidige functie over een paar jaar überhaupt nog bestaat. Duurzaam
inzetbaar zijn betekent dat je op eventuele veranderingen bent voorbereid, dat je jezelf
aantrekkelijk houdt voor de arbeidsmarkt en over de mogelijkheid beschikt om iets totaal
anders te gaan doen. Het is onzin om te denken dat je geboren bent voor één beroep.
Meerdere beroepen aankunnen is juist een pré. Die zekerheid geeft mensen ook een veilig
gevoel, maakt ze gelukkiger en niet afhankelijk van één soort baan.’

n nieuw levensloopscenario
Van Bronswijk heeft een heel nieuw scenario voor ogen. ‘Ik zie zo een levensloop voor me waarbij iemand studeert tot zijn 25e, een tijdje ergens werkt, een gezin sticht en dan een sabbatical neemt. Bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen en te studeren. Dan weer gaat
werken, studeren etc. Een scenario dus waarbij iemand weet dat hij een aantal jaren bepaald
werk doet en er dan tussenuit gaat voor een opleiding. Ik denk dat mensen in de toekomst
aan het einde van hun loopbaan tien tot vijftien werkgevers hebben gehad. Veel meer dus
dan de drie tot vier werkgevers waar we nu voor werken. Mede hierdoor zullen de arbeidsverhoudingen er in de toekomst anders uit gaan zien en complexer worden. Bedrijven zullen zich steeds meer ontwikkelen tot netwerkorganisaties die meer gaan samenwerken en
meer allianties aangaan.’

n Anders denken over leren en werken
Zo’n ander scenario vereist wel dat onze mindset over leren en werken verandert. ‘Mensen
zullen veel meer bezig moeten zijn met hun loopbaan. Als je weet dat je tot je tachtigste
door moet werken, zul je je daarop moeten voorbereiden. Zeker als je een mentaal of fysiek
zwaar beroep hebt waarbij je op je vingers kunt natellen dat het op een gegeven moment
te belastend wordt. Nu worden mensen ziek als dat moment aanbreekt, maar als je je hebt
omgeschoold voor andersoortig werk, hoeft dat geen probleem te zijn.’ Hij geeft het trainersberoep als voorbeeld. ‘Dat is slopend en de doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Dus
is het belangrijk om stil te staan bij wat je na tien jaar trainen gaat doen. Hoe ga je je kennis
op een andere manier inzetten? Dat hoeft niet binnen de eigen organisatie, maar kan ook
bij een soortgelijk of juist heel ander soort bedrijf. Trainers zouden zich vanuit hun communicatieve vaardigheden kunnen omscholen tot bijvoorbeeld voorlichter. Maar je kunt
ook kijken naar vaardigheden die iemand in zijn huidige baan niet gebruikt en daar het
omscholingsplan op afstemmen.’
Stimulans van de werkgever is noodzakelijk. ‘De meeste mensen weten nu nog niet wat
ze over zes jaar willen doen, maar als je het omscholen stimuleert, gaan ze er vanzelf over

48

nadenken, houd je mensen in beweging en worden ze breder en flexibeler inzetbaar. “Wat
ga je over vijf jaar doen?” zou een standaardvraag tijdens het sollicitatiegesprek moeten zijn.’

n werkgever profiteert ook
Permanente omscholing houdt niet alleen de medewerker breed inzetbaar, maar levert ook
de werkgever voordeel op. Van Bronswijk: ‘Mensen leven langer als ze zelf de regie in handen hebben. Mensen die de regie kwijtraken, die geen invloed kunnen uitoefenen op hun
bestaan, raken gestrest en verliezen hun meerwaarde voor het bedrijf. “Hoe blijf ik in balans, hoe houd ik de regie in handen”, bedrijven en individuen zouden hun beleid vooral
daarop moeten richten, want wie over voldoende middelen beschikt om zijn eigen leven te
regisseren, is gezonder en vitaler. En daar hebben ook organisaties belang bij. Bovendien
investeert een werkgever dan niet alleen in nieuwe kennis binnen zijn bedrijf, maar houdt
hij ook de beweging van zijn mensen op gang. Hij kan zonder veel problemen inspelen op
de markt en zijn mensen laten doorgroeien, binnen of buiten het bedrijf. Meer mobiliteit en
baanwisselingen maakt de verhouding werkgever/werknemer alleen maar mooier, omdat
die verhouding transparanter wordt.’

‘Als je weet dat je tot je
tachtigste door moet werken
zul je je daarop moeten
voorbereiden’
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT
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n denkfout
Meestal investeren bedrijven vooral in opleidingen die in het belang van het bedrijf zijn. Dat
moet veranderen, vindt Van Bronswijk. ‘Wat een werkgever nodig heeft, is altijd goed opgeleide mensen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij het individu. Die moet
zorgen dat hij altijd goed opgeleid is. De kosten zullen zowel door de medewerker zelf
opgepakt moeten worden, als door de werkgever. Voor bedrijven zal het dan vooral gaan
om het scheppen van voorwaarden en het creëren van een cultuur waarin omscholen mogelijk is. Misschien moet je een soort omscholingsclausule in het arbeidscontract opnemen
waarin baas en medewerker zich tot het aanbieden en volgen van omscholing verplichten.’
Veel werkgevers staan echter niet te trappelen om te investeren in personeel dat na een paar
jaar weer vertrekt en zien dat al snel als een verliespost. ‘Een denkfout,’ stelt Van Bronswijk,
‘als je toppers wilt binnenhalen, moet je het volgen van opleidingen juist stimuleren. Daarmee maak je jezelf als werkgever heel aantrekkelijk. Je zou het geld voor studie ook kunnen
zien als een vorm van salaris. In ruil daarvoor heb je vijf jaar een heel gemotiveerde, vitale
en scherpe medewerker in dienst. En als die weg gaat? So what, dan krijg je er een vitale en
scherpe medewerker voor terug.’
Van Bronswijk ziet wel heil in een soort studiepotsysteem. ‘Een constructie waarbij
iemand naast zijn salaris een pot met geld opbouwt, bedoeld om van te studeren. Zo verdient diegene zijn eigen studiekosten. Bij vertrek krijgt hij het opgespaarde bedrag mee. Ik
denk dat het in de toekomst daarnaartoe gaat.’

n hoe veranderen we de mindset?
De hamvraag is natuurlijk: Hoe veranderen we die mindset? Hoe krijgen we mensen zover dat
ze hun leven lang blijven leren?
Van Bronswijk: ‘Die mindset verandert niet door het erin te pluggen. Veel mensen vinden leren
niet leuk. Als ze de economische noodzaak gaan voelen, volgt die bewustwording weliswaar
vanzelf, maar dat kan nog wel dertig jaar gaan duren. Zolang willen we natuurlijk niet wachten.
Ik denk dat er meer stimulans vanuit de politiek en vakbonden moet komen. Die moeten
duidelijk maken dat je een goede werkgever bent als je (om)scholingsmogelijkheden aanbiedt,
werkgevers voorlichten en de voordelen van zo met je personeel omgaan, laten zien. Daarnaast
zullen we pioniers nodig hebben: bedrijven die het voorbeeld geven en in de praktijk aantonen
dat dit werkt.’

n flexibel salaris
Er speelt volgens Van Bronswijk nog een punt om bij stil te staan. Van Bronswijk: ‘Geld en leeftijd
zouden niks met elkaar te maken moeten hebben. Het is absurd dat je op het einde van je loopbaan het meeste verdient. Waarom verdient een 40-jarige voor hetzelfde werk meer dan een
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25-jarige? Iedereen zou moeten verdienen naar wat hij levert. Nagaan wat iemands toegevoegde
waarde is – dat gebeurt nu niet – en de beloning daarop baseren. Dan krijg je iets heel anders.’
Hij verwacht dat de toegevoegde waarde van mensen steeds meer gekapitaliseerd zal
worden. ‘Misschien door ieder jaar te beoordelen wat iemand waard is en het salaris flexibel
te houden. Dat kan betekenen dat iemand een jaar lang veel verdient. Het jaar erop kan
dat salaris weer minder zijn omdat hij die taken heeft overgedragen. Dat klinkt misschien
ideologisch maar bedrijven kunnen best zo werken.’
Zo’n systeem van wisselende beloning en geregeld een nieuw beroep beginnen kent
ook nadelen, erkent Van Bronswijk. ‘Een bottleneck is het uitgavenpatroon van mensen. We
moeten bij zo’n systeem anders met geld leren omgaan om toch die zekerheid te kunnen
behouden waar we allemaal zo aan hangen.’

n Juiste aanpak
Bij veel organisaties leeft duurzame inzetbaarheid inmiddels wel, maar men worstelt nog met de
juiste aanpak. ‘Belangrijk is dat organisaties een duidelijk visie hebben op duurzame inzetbaarheid en dat het normaal wordt dat vitaliteit en gezondheid centraal staan,’ aldus Van Bronswijk.
‘En dat leidinggevenden meer vragen stellen als: Biedt dit jou nog voldoende uitdaging? Zit
je nog goed in je vel? Wat ga je doen? Ze moeten een meer coachende rol aannemen, bezig
zijn met het groot en krachtig maken van alle medewerkers. Niet mensen beknotten en klein
houden, maar ze stimuleren en aangeven welke richting het op moet, en de verdere invulling
daarvan aan de persoon zelf overlaten.’

Marcel van Bronswijk
voorzitter SNR Schouten Global
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zin in leren stimuleren
Er leven momenteel allerlei ideeën om werkgevers en werknemers te prikkelen om meer te investeren in leren.
Mensen moeten meer zin krijgen in leren en het leren niet zien als een veroordeling, is de mening van de Denktank Leren en Werken (ook wel de
Commissie Van Boxtel genoemd). In haar advies Tijd voor ontwikkeling
(2009) stelt zij dat Nederlanders zich hun leven lang blijven ontwikkelen
als de volgende punten worden doorgevoerd:1
- Leren moet een vaste plek krijgen in de arbeidsrelatie, o.a. door
werkgever en werknemer te verplichten tot het afsluiten van
‘werkleercontracten’ met wederzijdse concrete afspraken over
scholing. Over het verplichtende aspect hiervan bestaat verschil
van mening, maar de meeste experts zijn het erover eens dat
het goed is met werknemers scholingsafspraken te maken, niet
alleen bij het in dienst treden, maar ook tijdens de loopbaan.
- Invoering van een individueel besteedbare opleidingscheque.
- Organisaties van werkgevers en werknemers moeten
werken aan een leercultuur. Onder andere de leerwerkloketten waar mensen terecht kunnen voor informatie
over scholing, het Ervaringscertificaat (EVC), loopbaanadvies en
-begeleiding, kunnen het MKB daarbij helpen.
- Uitkeringsgerechtigden moeten verplicht worden zich
verder te scholen.
Andere ideeën om investeren in scholing aantrekkelijker te maken, zijn o.a.:
- Een variant op het Oostenrijkse ‘rugzakje-systeem’. Medewerkers bouwen daar vanaf de tweede maand in dienstverband een
bedrag op dat ze na drie jaar vrij kunnen besteden.
– Opsplitsing van de beloning in een deel salaris en een deel
studiekosten (zie Marcel van Bronswijk, p 50).
– Modernisering van het ontslagrecht als prikkel voor mensen om
zich te blijven ontwikkelen.
– Meer maatwerk in het onderwijs, meer uitdaging en flexibiliteit.
E-learning (college krijgen achter je pc) kan tijd- en bereikbaarheidsknelpunten wegnemen.
– Gezonde competitieve cultuur die prestaties en leren beloont
(zie Theo Bovens, p 42).
– Mogelijkheid om individuele scholingsbudgetten uit O&Ofondsen mee te nemen bij de overstap naar een nieuwe baan of
de overstap naar een bestaan als zzp’er.
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– Meer transparantie in het niveau van non-formeel privaat onderwijs, zodat er betere vergelijking tussen verschillende opleidingen
mogelijk is.

Loopbaan-apk
Een idee dat handvatten biedt voor een gericht scholingsactieplan, is het instellen van een loopbaan-apk om de paar jaar, zoals naast Theo Bovens ook
CNV-voorzitter Jaap Smit suggereert (zie pagina p 55). Een soort keuring
om de competenties van medewerkers in kaart te brengen en al in een
vroeg stadium te kijken welke competenties zij verder moeten ontwikkelen om hun inzetbaarheid te behouden en te vergroten.
Zo’n check-up biedt personeelsafdelingen beter inzicht in de competenties die het bedrijf – los van de functie – in huis heeft. De organisatie kan daar zijn voordeel mee doen bij veranderingen in de eigen
organisatie, zeker als zij daar al vroeg op inspeelt en werknemers tijdig
informeert over projecten die eraan zitten te komen. Ook medewerkers
krijgen door zo’n apk-keuring meer inzicht in hun eigen mogelijkheden,
wat hen helpt hun loopbaan meer in eigen hand te nemen.

2.2 Gezondheid en welzijn
Een goede gezondheid en een gevoel van welzijn zijn van grote invloed op
de duurzame inzetbaarheid van mensen. Niemand is erbij gebaat als
medewerkers voortijdig de arbeidsmarkt verlaten vanwege fysieke of
psychische klachten. De werkgever niet, de medewerker niet, de verzekeraars niet en de overheid niet. Een goed beleid gericht op verzuimpreventie, gezondheid en vitaliteit is belangrijk. Met het oog op de toenemende vergrijzing en ontgroening en de tekorten op  de arbeidsmarkt
die hierdoor ontstaan, hebben we iedereen gewoon hard nodig om het
beschikbare werk te kunnen verrichten.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
Werk mag de gezondheid van medewerkers niet nadelig beïnvloeden. Goede,
veilige arbeidsomstandigheden zijn een eerste minimale voorwaarde
om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Via de Arbowet zijn veilige
arbeidsomstandigheden ook wettelijk geregeld.
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[ interview: Jaap Smit ]

‘ Creëer een omgeving waarin
mensen veilig mobiel kunnen zijn’
Jaap Smit barst van de ideeën om de arbeidsmarkt anders te organiseren.
‘Zet de mens centraal en organiseer daar het werk omheen,’ zegt Smit.
‘Geef mensen werkrecht. Bied ze bescherming door werkgevers te verplichten ander werk te vinden bij dreigend ontslag. Dat bevordert niet alleen de mobiliteit, maar is ook nog eens goedkoper dan de ww.’
n georganiseerd wantrouwen funest
Duurzame inzetbaarheid betekent voor Smit vooral dat mensen met plezier en gemotiveerd
de eindstreep willen halen. ‘Funest voor die motivatie is allereerst het georganiseerde wantrouwen waar het in onze samenleving om draait, de angst dat iets niet controleerbaar is.
Dat zie ik vooral in de zorg en het onderwijs. Mensen zijn zowat meer tijd kwijt aan administratieve rompslomp dan aan het werk zelf. Dat maakt ze doodmoe en ontneemt alle plezier
in het werk. Ze haken af of vallen uit. Dat moet echt anders. We moeten mensen vertrouwen
en kaders geven zodat ze naar eigen inzicht hun werk kunnen doen. Al die organisatorische
en administratieve ballast moet verdwijnen. Dat zou het plezier in het werk enorm bevorderen. Zet de mens centraal en organiseer daar het werk omheen. Dat is de boodschap die we
als vakbond onder de aandacht willen brengen.’

n anders kijken en denken
Om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk langer met plezier doorwerken, zullen we ook
anders over ouderen moeten gaan denken. Smit: ‘We moeten we af van de vooroordelen dat ouderen minder productief en duurder zouden zijn. Dat is helemaal niet waar. De
meesten zitten met 45 aan hun top. Hun salaris stijgt daarna niet meer. Hooguit met nog
wat prijscompensatie. Ik kan de logica achter het verhogen van de aow-leeftijd niet weerleggen, maar als ouderen niet de mogelijkheid krijgen om hun aow op een frisse manier te
halen, heeft het ophogen van de aow-leeftijd geen enkele zin.’
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n scholing verbetert mobiliteit
Cruciaal voor blijvende inzetbaarheid – van jong en oud – is dat mensen de gelegenheid krijgen
om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ze moeten weerbaar en wendbaar worden. Smit is voorstander van een soort apk-keuring om de paar jaar. ‘Een vitaliteitscheck via assessments om
in beeld te krijgen: Hoe ziet mijn inzetbaarheid eruit? Hoe kan ik mij verder ontwikkelen?
En wat wil ik? Om daar vervolgens een scholingspad uit af te leiden. Dat kan confronterend
zijn, maar scholing is van groot belang om gedurende je loopbaan mobiel te blijven. Hoe
beter je bent opgeleid, hoe meer kans op een andere baan als de huidige verandert of verdwijnt.’
Volgens Smit kijken we in zulke situaties nu nog te vaak naar mogelijkheden binnen
hetzelfde bedrijf. ‘Bij bouwvakkers of iemand anders met een zwaar beroep hoor je nu vaak:
“Zet hem in als coach of mentor van jongeren als het werk te zwaar wordt.” Maar dan zitten
we straks met meer coaches dan bouwvakkers. Je moet het in groter verband zien. Op de
totale arbeidsmarkt kijken of hij misschien op een andere plek verder kan, bedrijven aan elkaar koppelen, andere loopbaanpaden ontwikkelen zodat mensen op een ander spoor kunnen komen. Voor zo’n intersectorale mobiliteit is veel creativiteit nodig, maar ik ben ervan
overtuigd dat de wal het schip zal keren als we straks echt mensen tekort komen.’
Over de bezuinigingen op onderwijs is Smit niet te spreken. ‘Dertigplussers moeten
hun opleiding voortaan zelf betalen. Dat is nou niet echt handig als je wilt dat mensen langer doorwerken en mobieler worden.’

n werkrecht in plaats van ww
Het ontslagrecht remt de mobiliteit en moet versoepeld worden, hoor je vaak. Smit vindt al die
ophef nogal overdreven en zoekt het liever in andere oplossingen. ‘Het gaat mij veel meer
om het behouden van de waarden die achter verworven rechten zitten. Waarom hangen we
zo aan het ontslagrecht en de duur van de WW? Omdat we als de dood zijn dat we op straat
komen te staan. De achterliggende waarde van het ontslagrecht is mensen bescherming
bieden tegen grilligheid van werkgevers en het wegvallen van inkomsten, zorgen dat ze niet
in een gat vallen. Het ontslagrecht zelf is een tijdelijke vormgeving van die waarde. We moeten af van dat hameren op behoud van verworven rechten en nadenken over behoud van
de waarden die erachter zitten. Die bescherming kun je ook op andere manieren bieden,
namelijk door mensen recht op werk te geven. Dat kun je doen door de werkgever een inspanningsverplichting te geven om ander werk voor een medewerker te vinden bij dreigend
ontslag, eventueel met resultaatverplichting. Dus niet het ontslagrecht versoepelen, maar
veiligheid creëren. Van de ene baan naar een andere is in alle opzichten beter dan in een uitkeringssituatie belanden. En natuurlijk kost dat geld. Maar wel minder geld dat bovendien
gebruikt wordt om problemen te voorkomen in plaats van achteraf problemen op te lossen.
Dit werkrecht zal ook steeds gemakkelijker zijn uit te voeren met de toenemende tekorten
op de arbeidsmarkt. Een pilot met dit zogenaamde Maaslandmodel loopt momenteel bij de
gemeente Hardenberg.’
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Deze denktrant vereist ook dat werkgevers qua opleidingsinvesteringen sectoroverschrijdend
denken. Smit: ‘Dus niet alleen kijken naar het nu, maar ook naar de toekomst die misschien
voor een medewerker wel bij een andere werkgever ligt. Als iedereen dat op gelijke wijze
doet en niet alleen in zijn eigen hokje denkt, betalen die investeringen zichzelf terug. Dan is
het niet erg als iemand na vijf jaar vertrekt, want je krijgt er een goed opgeleide medewerker
voor terug. En mochten er zich problemen voordoen, dan is voor zo iemand gemakkelijker
ander werk te vinden. Maar het lukt alleen als we bruggen bouwen en nieuwe loopbaanpaden ontwikkelen. We moeten manieren bedenken om al dat geld dat nu de ww in gaat,
anders, op een creatievere manier te investeren. Ik ben in elk geval hoopvol.’

n veilige omgeving creëren
‘Mobiliteit moet,’ zegt Smit, ‘maar we moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer bang zijn
om risico’s te lopen. Wie nu op zijn 50e het lef heeft om zijn baan met opgebouwde zekerheden na 20 jaar op te geven voor een andere baan en zijn proeftijd niet haalt, heeft geen
enkele bescherming. We moeten nadenken over hoe we een omgeving kunnen creëren
waarin bewegen veiliger is. Waarin je je rechten mee kunt nemen, bijvoorbeeld, en niet
bang hoeft te zijn dat je alles kwijt raakt. Dat kan alleen als werkgevers en werknemers beter
met elkaar gaan samenwerken. In mijn gesprekken met werkgeversorganisaties merk ik dat
de bereidheid om te praten over dit soort oplossingen voor veiligheid op de arbeidsmarkt
er zeker is.’

n vrije vogel of vogelvrij
Ook binnen de flexmarkt moeten we volgens Smit gaan nadenken over nieuwe vormen van
bescherming. ‘We moeten de zzp’er niet gaan verheerlijken. Het kan heel goed gaan, maar
dat geldt niet voor iedereen. En als zzp’er loop je grotere risico’s dan iemand met een vast
contract. Ik maak altijd onderscheid tussen de vrije vogels – die uit vrije wil kiezen voor het
zelfstandig ondernemerschap – en de vogelvrijen – die noodgedwongen op de flexmarkt
zijn beland. Onder de vogelvrijen bevinden zich veel jongeren. Die hebben de grootste
moeite om ergens een vast contract te krijgen. Daarom ben ik ook niet zo voor verruiming
van de flexibele schil van bedrijven. Er zijn er heel wat die daardoor vogelvrij dreigen te
worden. Niet voor niets is er onlangs een ontwerpadvies bij de SER verschenen over de
positie en veiligheid van de zzp’er.’

n andere salarisspreiding
Duurzame inzetbaarheid heeft ook te maken met het vinden van een balans tussen werk en
privé. Smit: ‘Wat dat punt betreft, zou je ook kunnen nadenken over een andere salarisspreiding. Misschien moeten we het salaris anders verdelen over de tijd zodat mensen
het meeste verdienen in de periode dat ze de hoogste kosten hebben, bijvoorbeeld bij
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studerende kinderen. Elke loopbaan kent een tijd waarin je meer oplevert dan je verdient
en een tijd dat je meer verdient dan je oplevert. Dat zou je anders kunnen verdelen in de
tijd. Dus het salaris meer laten stijgen in de dure tijd en later afbouwen. In de tijd dat je het
meeste verdient zou je ook nog kunnen sparen voor later. Of nadenken over minder dagen
gaan werken aan het einde van de loopbaan. Dat je in de piektijd spaart om dat te overbruggen. Er is zo veel meer mogelijk als we samen bereid zijn over dit soort vraagstukken zonder
agenda en out of the box na te denken.’

Jaap Smit
voorzitter CNV

‘Niet meer hameren op
behoud van verworven
rechten maar nadenken over
het behoud van de waarden
die erachter zitten’
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT
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BRAVO
Het belang van de BRAVO-factoren (meer Bewegen, stoppen met Roken, minder Alcohol, gezonde Voeding, en voldoende Ontspanning) wordt inmiddels algemeen onderkend. Fit en gemotiveerd personeel is nu eenmaal
productiever en verzuimt minder. Natuurlijk zijn medewerkers in eerste
instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar werkgevers mogen hen best vaker aanspreken op een ongezonde levensstijl.
Gezondheidsmanagement gaat echter verder dan het verbannen
van de kroketten uit de kantine en het inrichten van een fitnessruimte.
Steeds vaker komen vitaliteitstrajecten van de grond die zich ook richten op het mentale welzijn van mensen.
Een goede start om inzicht te verwerven in hoe het met de lichamelijke en mentale gezondheid van medewerkers is gesteld, zijn periodieke
screenings. Bijvoorbeeld via een periodiek medisch onderzoek (PMO’s),
de workability index (WAI) of een vitaliteitsscan als de WEB-monitor.

samen oplossingen vinden
Als medewerkers zelf actief gevoelens van stress, ontevredenheid of lichamelijke problemen aan de orde stellen, kan samen met de werkgever
gezocht worden naar een (maatwerk)oplossing. Dat vraagt wel om een
organisatiecultuur waarin problemen bespreekbaar zijn en niet gebagatelliseerd worden. En om een leidinggevende die oog heeft voor het
welzijn van zijn personeel. Ook hier vormen vitaliteitsscans een middel
om de vinger aan de pols te houden.Mochten werknemer en werkgever
er samen niet uitkomen, dan is het soms beter om te kijken of iemand
misschien elders beter op zijn plek is.
Bij lichamelijke beperkingen zouden werkgever en werknemer hun aandacht
meer dan nu het geval is, kunnen richten op maatwerkaanpassingen in
de werkcontext die ervoor kunnen zorgen dat iemand toch aan het werk
kan blijven. Het Nieuwe Werken en de technologische mogelijkheden
van nu bieden veel ruimte voor creatieve oplossingen om mensen aan
het werk te houden. Oplossingen die ook ingezet zouden kunnen worden om het aanwezige talent bij mensen met een handicap, die nu nauwelijks aan het arbeidsproces deelnemen, te benutten.  

Tijdig anticiperen
Aparte aandacht verdienen mensen met een zwaar beroep (fysiek of emotioneel) die op een bepaald moment tegen fysieke of mentale problemen
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aanlopen en massaal in de WAO belanden. Om die groepen inzetbaar
te houden, zouden werkgevers deze medewerkers in een vroeg stadium
moeten wijzen op de toekomstige risico’s en hen moeten stimuleren
daar nu al rekening mee te houden. Door tijdig om te scholen in een
niet-fysieke richting, kunnen ze later gemakkelijker andersoortig werk
vinden. Dat betekent dus dat scholing niet altijd gericht hoeft te zijn op
het huidige werk.

2.3 Motivatie en energiebronnen
Alleen tevreden zijn met je werk en het wel prima vinden zo, is een te passieve houding voor duurzame, blijvende inzetbaarheid. Mensen moeten
vooral plezier in hun werk hebben, dan haal je er ook als werkgever het
beste uit. Dat zie je terug in gemotiveerde en liever nog bevlogen medewerkers. Die krijgen energie van hun werk, voelen zich prettig en willen
er helemaal voor gaan.
Er moet meer aandacht komen voor energiebronnen, vindt arbeidspsycholoog
Wilmar Schaufeli, want die dragen vooral bij aan de arbeidsmotivatie en
bevlogenheid. Wie een goede balans weet te vinden tussen werkstressoren en energiebronnen wordt een bevlogen, vitale, flexibele en toegewijde medewerker die grote voldoening uit zijn werk haalt en van grote
waarde is voor de organisatie.
Energiebronnen zijn, naast een gezonde leefstijl en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, onder andere: de mogelijkheid hebben om je werk naar
eigen inzicht uit te voeren en in te delen, sociale steun van collega’s
en de directe leidinggevende, werksfeer, waardering, betekenisvol werk,
uitdaging, duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt, betrokken
worden bij besluitvorming, loopbaanmogelijkheden, werkzekerheid,
afwisseling in het benutten van persoonlijke competenties en een goede
balans weten te vinden tussen werk en privé.
Werkgevers doen er goed aan de balans tussen werkstressoren en energiebronnen nauwkeurig in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door met
de WEB-monitor (Werkstressoren- en EnergieBronnenmonitor) de
mentale conditie van hun medewerkers in kaart te brengen en gericht
te werken aan het vergroten van hun toewijding, betrokkenheid
en motivatie.
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De medewerker zelf draagt ook eigen verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het
vinden van een goede balans tussen werk en privé en het vergroten van
zijn persoonlijke effectiviteit.

2.4 Mobiliteit
De baan-baanmobiliteit in Nederland is laag, terwijl die een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de duurzame inzetbaarheid. Om verschillende redenen.
Allereerst zorgt geregeld van baan veranderen voor afwisseling in werk. Die
energiebron houdt mensen fris en gemotiveerd en biedt nieuwe uitdagingen. Wie langere tijd hetzelfde werk doet – de kritische grens ligt
rond de vijf jaar! – ontleent steeds minder motivatie aan het werk zelf.  
Zonder afwisseling neemt de productiviteit na vijf jaar in dezelfde
functie geheid af. Oud MKB-voorzitter Loek Hermans is een groot
voorstander van meer mobiliteit: ‘Mensen moeten uit hun comfortzone en op tijd nieuwe dingen gaan leren en doen, bijvoorbeeld door
van baan te veranderen. Dat houdt je scherp en flexibel en je ontwikkelt jezelf door nieuwe uitdagingen aan te gaan’ (zie het interview op
p 62).
Mobiliteit draagt bovendien bij aan de verspreiding en circulatie van
kennis, wat weer meer kans op innovatieve producten of diensten creëert.
Nieuwe omstandigheden prikkelen mensen ook tot leren en dat vergroot
hun weerbaarheid en kans op werk. Geen wonder dus dat de overheid
streeft naar een flexibele arbeidsmarkt waarop mensen optimaal mobiel
kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de economie tegen een stootje kan.

remmende factoren
Maar Nederland beweegt niet of nauwelijks. Mensen blijven liever zitten waar
ze zitten. Ouderen zijn nog het minst mobiel. De reden daarvoor is
begrijpelijk. Het bedrag van de ontslagvergoeding stijgt met het aantal dienstjaren. Bij vrijwillig vertrek gaat dat bedrag geheel verloren.
Dat remt de mobiliteit. Mensen denken wel tien keer na voor ze zo’n
stap nemen.
Voor dit probleem is nog niet 1-2-3 een oplossing. Een veelgehoorde suggestie is dat het mogelijk moet worden om opgebouwde
rechten mee te nemen naar een volgende baan.
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Een ander heet hangijzer is het ontslagrecht. Dat zou versoepeld moeten worden, want wie makkelijker van een werknemer af kan, zal ook gemakkelijker iemand aannemen, meent OESO-man Aart Jan de Geus (zie het
interview op p 67). CNV-voorzitter Jaap Smit ziet in werkrecht de oplossing om medewerkers veilig mobiel te kunnen laten zijn. Hij wil werkgevers verplichten om bij ontslag een nieuwe gelijkwaardige baan voor
medewerkers te vinden.
En dan hebben we natuurlijk nog te maken met onze eigen cultuur waarin je
tot voor kort nog trots een gouden horloge in ontvangst mocht nemen
bij veertig jaar trouwe dienst. Het zal tijd vergen voor we daar massaal
anders tegenaan gaan kijken.

‘Nederland beweegt niet,
of nauwelijks’
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[ interview: Loek Hermans ]

‘ D uurzame inzetbaarheid
vraagt om een andere manier
van denken’
Duurzame inzetbaarheid begint volgens Loek Hermans bij de eigen
verantwoordelijkheid van mensen. ‘Eens bevoegd is niet altijd bekwaam.
Wil je jezelf interessant houden op de snel veranderende arbeidsmarkt,
dan is het essentieel dat je in jezelf blijft investeren. Mensen moeten
uit hun comfortzone en op tijd nieuwe dingen gaan leren en doen,
bijvoorbeeld door van baan te veranderen. Dat houdt je scherp en flexibel
en je ontwikkelt jezelf door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar er
moet ook iets veranderen in de mindset van werkgevers.’

n trend: meer banen tegelijk
Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas willen mensen steeds meer belevenissen in hun leven
ervaren en werk is zo’n belevenis. In je leven meer beroepen gehad hebben of meer banen
tegelijk combineren, is straks heel normaal. Die voorspelling is volgens Hermans met de
huidige arbeidsmarkt langzamerhand ook noodzaak aan het worden. ‘Wat je ook doet, het
is belangrijk om te kijken hoe je je kennis op een andere manier kunt inzetten om jezelf zo
breed mogelijk inzetbaar te houden. Heb je bijvoorbeeld een taal gestudeerd, dan kun je
gaan lesgeven naast je vertaalwerk of mee als tolk tijdens handelsmissies. Het gaat erom
dat je jezelf blijft bijscholen, zodat je allerlei kanten op kunt.’

n teach second
Duurzame inzetbaarheid is dus vooral een verantwoordelijkheid van de werknemer zelf, vindt
Hermans. ‘Maar ook de werkgever draagt verantwoordelijkheid. Hij is degene die de
werknemer moet stimuleren tot verdieping binnen het eigen vakgebied en tot verbreding
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van kennis. Dat vraagt om een andere manier van denken van werkgever én werknemer.
Bedrijven zullen echt moeten gaan beseffen dat als ze nu niks doen, er over vijf jaar te
weinig goed opgeleide mensen zijn. Doordat oudere vaklieden voortijdig uitstappen en
doordat het beroepsonderwijs, dat kampt met een tekort aan leraren, niet meer aan kwaliteitseisen kan voldoen.’
Met teach second – ervaren oudere mensen uit het bedrijfsleven geven dan een paar
uur per week of per maand les aan scholieren in het beroepsonderwijs – pak je volgens
Hermans meerdere problemen tegelijk aan. ‘Ervaren vakmensen beschikken over veel kennis en vinden het vaak leuk om die kennis over te dragen aan de nieuwe generatie. Teach
second is een aantrekkelijke manier om ze variatie en afwisseling in werk te bieden, en hun
kennis te verbreden. En dat is nodig om duurzaam inzetbaar te blijven. Dus waarom maken
we geen gebruik van hun ervaring en zetten we geen vakmensen in het beroepsonderwijs
in? Dat lost gedeeltelijk het lerarenprobleem op én verbetert de kwaliteit van opleidingen,
want die sluiten daardoor beter aan op de praktijk. Andersom zou ook kunnen: docenten
die af en toe meedraaien in het bedrijfsleven en zo hun vakkennis up-to-date houden. Goed
opleiden en je kennis op peil houden, hoeft echt niet zo’n probleem te zijn. Bovendien laat
je 55-plussers die nu nog opzien tegen langer doorwerken tot hun 67e zien dat je je erop
kunt voorbereiden, dat je best nog een switch kunt maken.’

n terughoudendheid
Jammer genoeg houden onderwijsinstellingen de boot af omdat deze gastdocenten niet over
een onderwijsbevoegdheid beschikken. Een non-probleem, vindt Hermans. ‘Waar hebben
we het over? Van de totale onderwijstijd op beroepsopleidingen is 25% theorie, de rest
bestaat uit oefenen. Die praktijkkant kunnen ze prima begeleiden, met of zonder bevoegdheid. Je moet dat niet zo conservatief benaderen, het gaat om het behoud van vaklieden.
Laten we liever een voorbeeld nemen aan de School van de Toekomst in Vancouver, een
basisschool met een directeur die de kwaliteit bewaakt. Wie hij daarvoor inhuurt, maakt niet
uit. Het blijkt een groot succes te zijn.’
Kleine bedrijven reageren nog terughoudend. ‘Een van de barrières is dat kleine bedrijven niet zomaar een of meer mensen een dag in de week kunnen missen. Die hebben daar
wel een vorm van compensatie voor nodig. Het wordt echt tijd dat die barrières worden
weggenomen.’
Die lastige inpasbaarheid is ook een van de redenen waarom het midden- en kleinbedrijf minder investeert in scholing van werknemers om hun inzetbaarheid te vergroten. Hermans:
‘Maar waarom zou alles in bedrijfstijd moeten plaatsvinden? Onzin. Dat kan toch ook (deels)
in de avonduren, zoals vroeger heel normaal was? Duurzame inzetbaarheid komt nooit van
de grond als werknemers en werkgevers niet goed beseffen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, ook qua tijd en kosten.’

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

|

63

n Verplicht scholen zinloos
Hermans is overigens absoluut tegen het verplichten van werknemers tot scholing via zogenaamde ‘werkleercontracten,’ zoals de Denktank Leren en Werken vorig jaar voorstelde. ‘Hoe
belangrijk het ook is om continu te werken aan je ontwikkeling, het is nergens voor nodig
om dat verplicht te stellen. Wat krijg je als je mensen die niet willen, verplicht op cursus
stuurt? Precies: mokkende, onderuitgezakte cursisten. Bovendien wil 99% van de nieuwe
generatie zich graag inzetten. Dan heeft het geen zin om het voor die ene procent die niet
wil, te verplichten. Wijs werknemers liever meer op hun eigen verantwoordelijkheid en de
gevolgen van hun keuzes. Dan reguleert de markt zichzelf. Als je je best niet doet om jezelf
inzetbaar te houden ondanks de mogelijkheden die je werkgever je aanbiedt, loop je het
risico je baan kwijt te raken. Je kunt wat mij betreft dan zelfs gaan denken aan maatregelen
als korten op uitkeringen of een ander soort uitkering, want we leunen nog veel te veel op
allerlei riante overheidsmaatregelen en -subsidies. Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut
geen aanhanger van het Amerikaanse model. Dat we in Nederland voor van alles basispakketten hebben, is een groot goed. Maar de tijdgeest verandert. Solidariteit ja, maar niet bij
gebrek aan inzet en bij het ontlopen van verantwoordelijkheid.’

n het gaat niet altijd om scholing
Jezelf ontwikkelen hoeft ook niet altijd via de lesbanken. Met een beetje creativiteit zijn er zat
andere manieren te verzinnen om te werken aan je inzetbaarheid, want dat heeft ook te
maken met het behouden en creëren van vitaliteit, motivatie en loyaliteit. ‘Als bedrijven
binnen het MKB meer zouden gaan samenwerken, valt er veel te bereiken,’ aldus Hermans.
‘Denk bijvoorbeeld aan afspraken met een sportschool in de buurt. Richt onderlinge sites in
à la www.werkplein.nl zodat iedereen kan zien wat er waar nodig is. Doe waar mogelijk aan
onderlinge jobrotation en wissel personeel af en toe een dag uit. Het is altijd verfrissend om
eens te kunnen snuiven hoe het er ergens anders aan toe gaat.’

n stimuleringsmaatregel
Om bedrijven zover te krijgen dat ze meer gaan investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers lanceerde MKB Nederland in samenwerking met de ministeries van OCW en SZW
dit voorjaar de Stimuleringsmaatregel Leercultuur. Hermans: ‘Met gratis advies aan bedrijven binnen het MKB over hoe zij duurzame inzetbaarheid op het werk kunnen bevorderen,
proberen we het leren op de werkvloer op gang te krijgen. We kunnen niets afdwingen.
Onze belangrijkste taak is het geven van informatie en bedrijven proberen te overtuigen van
de noodzaak ervan. Wat speelt er, waarom moeten we tot ons 67e door, hoe houd je ouderen
duurzaam inzetbaar, waarom moet je als onderneming – ook de kleintjes – aandacht besteden aan de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers? De bedrijven wijzen op hun eigen
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verantwoordelijkheid. Wat levert scholing je als bedrijf op (loyaliteit, bredere inzetbaarheid,
motivatie, betere prestaties), wat zijn de risico’s als er op dat vlak niets gebeurt en hoe kun
je dat vormgeven?’
Wat betreft het bevorderen van de inzetbaarheid van ouderen ziet Hermans wel heil in het voorstel van het Expertisecentrum Leeftijd om dure seniorenregelingen zoals automatische periodieken en extra ‘ouwelullendagen’ te vervangen door investeringen op maat die gericht
zijn op het verhogen van hun inzetbaarheid. ‘Prima plan. En ook goed voor het imago van
de oudere werknemer. Die zal zich meer gewaardeerd voelen en daardoor ook meer gericht
zijn op langer doorwerken. Daar ligt een taak voor de overheid en de bonden. Die zouden
wat mij betreft wel meer kunnen doen om het proces te versnellen.’

Loek Hermans
oud-voorzitter MKB Nederland
sinds januari 2011 voorzitter UEAPME,
Europese federatie van MKB-organisaties
lid Eerste Kamerfractie VVD

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

|

65

[ interview: Aart Jan de Geus ]

‘ M ensen blijven liever zitten
waar ze zitten. Er moet nog heel
wat gebeuren wil Nederland
echt mobieler worden’
Duurzame inzetbaarheid hypt nog onvoldoende in Europa, vindt
De Geus. ‘Veel landen waar vergrijzing aan de orde is, hebben al allerlei
aanpassingen gedaan, zoals het verhogen van de aow-leeftijd. Er zullen nog
heel wat drempels geslecht moeten worden voordat de arbeidsmobiliteit
omhoog gaat en ouderen daadwerkelijk langer doorwerken.’
n arbeidsmobiliteit te laag
Met de participatiegraad gaat het de goede kant op in Nederland. De Geus: ‘Hervormingen,
zoals de afschaffing van de vut, hebben al tot een stijging van de participatie op de arbeidsmarkt geleid. De generatie die werkt, blijft langer. In Nederland werkt momenteel 50% van
de mensen van 55-64 jaar. Omgerekend naar fulltime banen komt dat uit op circa 40% en
dat gaat hard omhoog.’
Maar willen we duurzame inzetbaarheid echt op gang te krijgen, dan moet volgens De Geus
vooral de mobiliteit op de arbeidsmarkt worden aangemoedigd. Hoe mobieler de beroepsbevolking, hoe soepeler en efficiënter we kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden, hoe hoger het werkgelegenheidspeil en hoe groter onze economische en sociale ontwikkeling. ‘Helaas is de mobiliteit in Nederland nog steeds bedroevend laag,’ aldus
De Geus. ‘Het aantal baanwisselingen van mensen onder de 50 ligt rond de 10%. Bij mensen
boven 50 is dat nog minder, slechts 3% gaat op oudere leeftijd nog een nieuw arbeidscontract
aan.1 Dat heeft natuurlijk zijn oorzaken. Werknemers zijn vooral bang hun positie en verworven
rechten en zekerheden te verliezen. Je raakt je veilige plek kwijt als je van baan verandert en krijgt
te maken met de onzekerheden die gepaard gaan met een tijdelijk contract en met pensioen-
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breuk. Onze cultuur werkt ook niet mee. Veertig jaar bij een baas was vroeger iets om trots op te
zijn. En dan heb je nog te maken met de lange, stijgende loonlijnen die in cao’s zijn vastgelegd.
Er zijn kortom te veel incentives om niet te bewegen. Mensen blijven liever zitten waar ze zitten.
Niet dat bewegen in alle gevallen een must is, maar het percentage moet wel omhoog.’
Werkgevers staan evenmin te trappelen om nieuw personeel – en dan met name ouderen –
aan te nemen. ‘Het in dienst nemen of houden van ouderen gaat contractueel gepaard
met hoge kosten. En nog steeds heerst – ten onrechte – vrij algemeen het idee dat ouderen
minder zouden presteren dan jongeren. Bedrijven zeggen ook niet snel tegen iemand dat
het tijd wordt om uit te kijken naar iets anders. Dat komt deels voort uit gêne maar kost
vooral ook veel geld. Nederland is een van de landen met de strengste regels tegen ontslag
binnen de OESO. Die ontslagbescherming moedigt mobiliteit bepaald niet aan. Als werkgevers
gemakkelijker van iemand af kunnen, zullen ze ook eerder nieuw personeel aannemen.’

n kostenverlagende maatregelen
Er zullen volgens De Geus flink wat drempels geslecht moeten worden, wil Nederland echt
mobieler worden. ‘Dat lukt alleen als we kritisch kijken naar de kosten en regelingen die de
mobiliteit tegenwerken. Deels zit dat in wetgeving, deels in cao’s. De overheid is als wetgever als eerste aan zet. Dan heb ik het over zaken als een soepeler ontslagrecht en het omlaag
brengen van de sociale lasten die een oudere werknemer duur maken. Vervolgens zal de
overheid als werkgever het goede voorbeeld moeten geven, want juist daar blijven mensen
het langst in vaste dienst. De eerste kostenverlagende maatregelen zijn al genomen, maar
werknemersorganisaties zullen er binnen hun cao-onderhandelingen ook rekening mee
moeten houden. Het idee dat je in de loop van de tijd steeds meer gaat verdienen is een
fictie die niet langer houdbaar is. Hoe kunnen we de loonkosten afbouwen? Dat is de discussie die op gang moet komen. Maar,’ benadrukt De Geus, ‘we moeten ons ook realiseren
dat mobiliteit risico’s heeft en er wel voor zorgen dat de sociale zekerheid niet in gevaar
komt. Mensen mogen niet in een gat vallen als het mis gaat.’
Is de nieuwe werkcontext eenmaal duidelijk, dan komen individuele bedrijven en individuele
werknemers vanzelf in beweging, is de overtuiging van De Geus. ‘Ik verwacht een grote
beweging van duurzame inzetbaarheid vanuit de persoonlijke inzet van mensen. Maar dat
gebeurt pas als men begrijpt dat het moet en het voordelen oplevert. En als er een goed en
inspirerend aanbod is qua (om)scholingsmogelijkheden en begeleiding daarop.’

n investeren in leren
De hang naar baanzekerheid is volgens De Geus ook een van de redenen waarom de investeringen in leren op oudere leeftijd achterblijven. Investeren in leren is een absolute noodzaak als het gaat om duurzame inzetbaarheid en een serieus issue binnen de EU. ‘Ouderen
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investeren zelf niet veel in hun eigen employability en ook werkgevers doen er weinig aan.
Het percentage volwassenen dat het afgelopen jaar een training heeft gevolgd ligt in Nederland voor de leeftijdsgroep 25-34 jaar op 54%. Bij de groep ouderen van 55-64 jaar is dat
slechts 28%. Daarmee zit Nederland weliswaar net iets boven het EU-gemiddelde – 38%
jongeren en 20% ouderen – maar het is nog altijd veel te laag. Skandinavische landen scoren veel hoger. Daar volgen twee keer zoveel oudere werknemers scholing als in Nederland.’
De Geus ziet hier nog niet snel verbetering in optreden. ‘Een leven lang leren is een mooi concept,
maar het kost wel geld. En zolang er geen druk ontstaat op zaken als baanzekerheid gaat het
onderwijs in de praktijk niet draaien. Werknemers en werkgevers voelen de economische noodzaak nog niet. Al zal dat van lieverlee veranderen als de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt
toeneemt, mensen langer moeten doorwerken of de arbeidsmarkt minder zekerheid biedt. De
verhoging van de pensioenleeftijd is wel een stimulans. Mensen gaan zich toch afvragen of ze
er wel klaar voor zijn en over voldoende competenties beschikken. Maar er moet meer gebeuren
om werkgevers en werknemers te prikkelen om meer te investeren in onderwijs.’
Het zijn overigens niet alleen de ouderen die op training moeten. De Geus: ‘Ook professionals
in andere leeftijden lopen het risico niet duurzaam inzetbaar te zijn. In Rusland moeten
specialistische professionals nu allemaal een opleiding volgen voor een tweede expertise
om zo hun afhankelijkheid van een specialisme te verminderen.’

n sleutelcompetenties
Om in kaart te brengen op welke competenties scholing vooral gericht zal moeten zijn, voert de
OESO momenteel een omvangrijk pilotonderzoek uit, PIAAC2 genaamd. ‘Om met succes te
kunnen reageren en anticiperen op de toekomstige veranderingen op de arbeidsmarkt is inzicht
in de toekomstige competentiebehoefte van groot
belang. De hypothese luidt dat Human Capital de
belangrijkste groeifactor is, ook voor landen die rijk
zijn aan bodemschatten. Wij verwachten dat uit het
PIAAC-onderzoek naar voren zal komen dat soft
skills, zoals samenwerken en probleemoplossen,
voor de meeste landen sleutelcompetenties zullen
blijken voor economische groei en ontwikkeling.’

Aart Jan de Geus
Plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO
in Parijs, oud-minister SZW voor het CDA
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Cijfers 2008, gemeten is aantal werknemers korter dan 1 jaar in nieuwe baan.

2

Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

individualisme
Er zijn echter ook ontwikkelingen die juist wijzen op een toenemende
mobiliteit. Zo heeft de nieuwe generatie Einstein (geboren vanaf 1981)
minder problemen met jobhoppen. Zij ziet werk niet primair als een
bron van inkomen, maar meer als een manier om jezelf te ontplooien en
je identiteit aan te ontlenen. Individualisering is een ware trend. De jongere generatie zoekt voortdurend nieuwe uitdagingen en vindt verandering en ontwikkeling belangrijker. Dat zie je terug in arbeidsrelaties:
kortere contracten, meer werken in deeltijd, meer sabbaticals. Bovendien zet deze generatie zich graag in voor een betere maatschappij.
Vinden ze te weinig voldoening bij een werkgever dan gaan ze uit eigen
beweging op zoek naar iets anders.  
Een ander opvallend fenomeen is de explosieve groei van zzp’ers en freelancers. Hoe mobiel kun je zijn? Ze zijn op zoek naar meer flexibiliteit, vrijheid, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, individualiteit en een
betere balans tussen werk en privé. Veel bedrijven breiden om de vaste
kern  hun flexibele schil van zzp’ers uit. Volgens berekeningen van het
FNV zitten bedrijven gemiddeld op een flexibele schil van 33,5%.2 Eén op
de drie werkenden is dus zzp’er, deels vrijwillig, deels noodgedwongen.
Dit individualisme vraagt om een andere manier van kijken naar werk. Er is
behoefte aan meer maatwerk en flexibiliteit. Collectivistisch georganiseerde arbeidsrelaties komen steeds meer onder druk te staan. Hoe
meer werkgevers hun medewerkers in hun individuele wensen tegemoet komen, hoe aantrekkelijker zij voor hen zijn.   

‘We moeten ons realiseren
dat mobiliteit risico’s
heeft en er voor zorgen
dat de sociale zekerheid
niet in gevaar komt’
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zorgen voor afwisseling
Om de uitdaging en motivatie te behouden, te zorgen dat kennis blijft circuleren, mensen langer meekunnen en breder inzetbaar zijn, is dus afwisseling en mobiliteit nodig. Omdat na de kritische grens van vijf jaar de
motivatie af- en de weerstand tegen verandering toeneemt, is het aan
werkgevers aan te raden om telkens op tijd veranderingen in het werk
door te voeren.
Die afwisseling in werk kan op allerlei manieren:
- binnen de taak bijvoorbeeld door jobrotation (dit gebeurt wel bij
managementdevelopmenttrajecten voor medioren, maar nog
nauwelijks bij ouderen en laagopgeleiden), taakverbreding, taakverrijking, back-uptaken
- het volledig herstructureren van taken
- functieveranderingen door promotie, overplaatsing of demotie.
Op demotie rust nog steeds een taboe – het wordt vaak gezien
als degradatie. Maar een stapje terug doen kan bijdragen aan een
langere inzetbaarheid en past goed binnen leeftijdsbewust personeelsbeleid. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen die
op zoek zijn naar een betere balans tussen werk en privé
- vertrek naar elders, binnen de branche of via intersectorale mobiliteit. Om dit goed van de grond te krijgen is meer samenwerking
tussen branches noodzakelijk en zal er een oplossing gevonden
moeten worden voor de financiële risico’s op het vlak van ontslagbescherming, pensioen en uitkeringen.

2.5 Alternatieven voor seniorenregelingen
De arbeidsparticipatie van 50-plussers is de laatste jaren weliswaar gestegen
(57% in 2009, in 2001 minder dan de helft)3, maar nog steeds geldt: hoe
ouder, hoe lager de arbeidsdeelname. In 2008 lag deze bij de 55-64 jarigen gemiddeld op 44,8%. Daarbinnen lag de participatie van 60-plussers op slechts 26,2%.4 Een groot gedeelte daarvan wordt bovendien
gevormd door zelfstandigen.

vooroordelen
Er zijn meer dan honderdduizend 55-plussers die geen werk hebben en wel een
baan willen. Die baan kunnen ze maar moeilijk vinden.
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De grootste hobbel waar ouderen in hun zoektocht naar werk tegenop lopen?
Vooroordelen. Ouderen zouden minder productief zijn, trager, vaker
ziek en vooral duurder. Uit onderzoek van TNO Arbeid5 blijkt echter
dat dat in de praktijk erg meevalt. Zo melden ouderen zich juist minder vaak ziek (als ze het doen, is er meestal iets ernstigs aan de hand),
hebben ze minder last van psychische problemen, beschikken ze over
slimmere werkstrategieën, en leren ze niet slechter dan jongeren (wel
anders). Daarnaast beschikken ze over veel kennis en ervaring
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die in veel bedrijven nuttig ingezet zou kunnen worden. Tijd dus voor
een nieuwe manier van denken over ouderen, voor het creëren van een
werkcontext die openstaat voor hun bijdrage en ouderen niet in een
apart hokje stopt. Als zij die kans niet krijgen, heeft het verhogen van de
AOW-leeftijd geen zin.
Dat ouderen duurder zijn, heeft nog niet eens zozeer te maken met lonen die
alsmaar stijgen. De meeste ouderen zitten voor hun vijftigste al aan hun
top. Wat hen wel duurder maakt, zit ‘m vooral in CAO’s die over het algemeen bol staan van regelingen die ouderen bevoordelen ten opzichte
van jongeren; minder uren hoeven werken, aangenamere werktijden en
meer inkomensbescherming. Het lijken voor ouderen gunstige regelingen maar tegelijkertijd dragen ze bij aan het negatieve imago van ouderen en zijn ze mede een oorzaak van hun slechtere arbeidsmarktpositie
en de terughoudendheid van werkgevers om te investeren in ouderen.
Bitse opmerkingen over de oudere collega die ‘alweer een ouwelullendag heeft’ zijn bovendien frustrerend voor de oudere werknemer. Die
voelt zich niet gewaardeerd en is juist daardoor meer gericht op zijn
pensioen dan op langer doorwerken.    

alternatieven
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, deed het Expertisecentrum LEEFtijd
in haar rapport Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen een oproep aan
de vakbonden om dure seniorenregelingen te vervangen door investeringen in duurzame inzetbaarheid voor iedereen.6 Alternatieven zijn
bijvoorbeeld:
- Iedere medewerker recht geven op een periodiek medisch
onderzoek, niet alleen de ouderen.
- Extra aandacht voor het opleiden van medewerkers met een
scholingsachterstand of medewerkers die het volgen van
scholing ontwend zijn.
- Geen inkomenswaarborgen bij vrijwillige demotie.
- Beperken van de leeftijdsvrijstelling voor overwerk tot medewerkers met een fysiek zware functie.
- De leeftijddagen afschaffen en de vrijvallende loonruimte
bestemmen voor een individueel rugzakje voor het bevorderen
van duurzame inzetbaarheid. Dat kan de medewerker bijvoorbeeld besteden aan opleidingen, levensloopsparen, vitaliteitsbevorderende activiteiten, aanvulling van het salaris bij neerwaartse
functieaanpassing of zorgverplichtingen.
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finland koploper
Het laatste woord over het inzetbaar houden van oudere werknemers is nog
niet gesproken. Demotie bijvoorbeeld maakt ouderen volgens de Finse
professor Juhani Ilmarinen helemaal niet langer inzetbaar. Hij is ervan
overtuigd dat er geen verband bestaat tussen leeftijd en productiviteit.
Wat volgens hem wel werkt? Extra vrije dagen of een kortere werkweek
en zorgen dat de werkomstandigheden goed zijn waardoor mensen
kunnen en willen blijven werken. Verplicht langer doorwerken tot 67
jaar kan volgens hem de motivatie ondermijnen. In zijn eigen land is het
probleem anders aangepakt. Naast het aanpassen van de werkomstandigheden is er een pensioenhervorming doorgevoerd. Sinds 2005 geldt
er een flexibele AOW. Mensen mogen stoppen tussen de 63 en 68 jaar.
Wie doorwerkt kan tot 22% meer pensioen krijgen. Het heeft gewerkt:
Finland is met de meeste actieve 55-plussers koploper van Europa.
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kerend tij
Ondanks de genoemde vooroordelen lijkt het tij toch voorzichtig te keren. De
participatie van ouderen neemt langzaam toe, ook via de uitzendbranche, zoals Aart van der Gaag, directeur van de ABU aangeeft (zie p 77).
Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat eerder stoppen met werken – het Zwitserlevengevoel – inmiddels achterhaald is. Veel ouderen
willen ook langer aan het werk blijven. De bal ligt bij de werkgevers.
Die zullen over alle vooroordelen heen moeten stappen en ouderen een
kans moeten geven. Wellicht dat de krapte op de arbeidsmarkt de achterblijvers straks vanzelf daartoe dwingt.

‘Werkgevers zullen over
alle vooroordelen heen
moeten stappen en ouderen
een kans moeten geven’
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[ interview: Aart van der Gaag ]

‘ Twintig jaar op één plek
en dan ontslagen worden.
Dat is pas gevaarlijk’
Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), ergert zich aan de negatieve beeldvorming over flexwerk. ‘Het is een nieuwe vorm van werken waar mensen steeds vaker
bewust voor kiezen en die hun inzetbaarheid juist vergroot. Bovendien
kan flexwerk de participatie van groepen die nu zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt helpen vergroten. Het is juist de kunst om zekerheid en duurzame inzetbaarheid te verbinden met flexibiliteit.’
n flexwerk vergroot duurzame inzetbaarheid
Volgens Aart van der Gaag vergroot flexwerk juist de duurzame inzetbaarheid van mensen.
‘Twintig jaar op één plek werken en dan ontslagen worden, dat is pas gevaarlijk. Flexwerkers
zijn veel beter toegerust voor de toekomst. Wie op verschillende plekken werkt, is weerbaarder, zelfbewuster, op meerdere plekken inzetbaar en staat meer open voor nieuwe vormen
van opleiden. Bovendien kiezen steeds meer mensen bewust voor een flexibel contract om
werk en privé meer met elkaar in balans te brengen. Je bent eigen baas, hebt afwisselend
werk en geen sores. Zo’n keuze wordt vaak in luxe economische omstandigheden gemaakt,
maar blijkt ook in crisistijden goed te werken. Andere grote groepen die kiezen voor uitzendwerk zijn de opstappers en de bijbaners. Van de bijbaners studeert de helft. De opstappers betreden voor het eerst de arbeidsmarkt. Ze willen eerst eens rondkijken en praktijkervaring opdoen voor ze op zoek gaan naar een vaste baan.’

n terugdringen flexwerk onlogisch
Het spijt Van der Gaag dat veel politieke partijen en vakcentrales uitzendwerk eerder zien als
iets wat uit nood geboren is dan als een vrije keuze. ‘Natuurlijk vallen er wel eens mensen tussen wal en schip, maar de media blazen die incidenten enorm op. Ze schilderen
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flexwerkers af als werkende armen en uitzendbanen als wegwerpbanen. Feit is dat flexwerken
de participatie stimuleert. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat werken via uitzendwerk
niet onderdoet voor werken via het CWI (het vroegere arbeidsbureau) als je kijkt naar de
kansen op een vaste baan. Een verschil is wel dat het voor een werkloze via het CWI gemiddeld zeven maanden duurt voor hij een nieuwe baan vindt. Via het uitzendbureau duurt
dat gemiddeld maar enkele dagen tot een paar weken. Dat zijn gewoon keiharde cijfers die
aantonen dat flexwerk een duurzaam traject is. Het stuit me dan ook tegen de borst als het
FNV dwars tegen de tendens in roept dat het aantal flexwerkers binnen bedrijven moeten
worden teruggedrongen en werkgevers een tijdelijke kracht eerder een vaste baan moeten
aanbieden. Dat is gewoon niet logisch. Alsof flexwerk een soort tweederangswerk zou zijn.
Het is gewoon een andere vorm van werken en de kunst is juist om zekerheid en duurzame
inzetbaarheid te verbinden met flexibiliteit.’
Als je het hebt over het bevorderen van mobiliteit en soepel inspelen op veranderingen, dan
past flexwerken daar prima in. Van der Gaag: ‘Dat de Nederlandse arbeidsmarkt de crisis
redelijk goed heeft doorstaan – met de minste groei van het aantal werklozen – is voor een
groot deel te danken aan het flexwerken. Dat geldt ook voor de hogere participatie. Het is
een beweging die niet meer is tegen te gaan. Het aandeel flexcontracten ligt momenteel op
35 procent en we groeien nog steeds. Wat overigens logisch is na een crisis.’

n sustainable flex
De ABU maakt serieus werk van de duurzame inzetbaarheid van haar mensen. Van der Gaag:
‘Gemiddeld is een uitzendkracht zo’n acht maanden bij ons in dienst, sommigen kort, anderen lang tot haast permanent. In onze cao werken we aan ‘sustainable flexwerk’. We willen
dat het zo is geregeld dat je kunt kiezen voor de status van eeuwige uitzendkracht. Onder
andere door uitzendkrachten meer sociale zekerheid te bieden, en opleidingsfaciliteiten zodat ze nog beter zijn toegerust. Zo streven we ernaar om publieke opleidingsbudgetten en
O&O-fondsen makkelijker beschikbaar te maken voor uitzendkrachten. Nu kunnen flexwerkers geen gebruik maken van opleidingsgelden van het UWV omdat ze aan het werk zijn en
komen de beschikbare gelden vooral ten goede aan mensen met een vast contract. Kortom,
we zijn druk bezig om gestructureerd te investeren in het continu verbeteren van de kwaliteit
en inzetbaarheid van onze mensen.’

n evc’s als alternatief diploma
Inmiddels is het uitzendbureau binnen de metaalsector erkend als leerwerkbedrijf voor jongeren. Leerling-flexkrachten krijgen een gedegen technische opleiding, praktijkbegeleiding
en begeleiding door het uitzendbureau en maken als de economie aantrekt grote kans op
een vaste baan bij de flexwerkgever. Een vorm van samenwerking die zowel jongeren als
bedrijven kansen biedt. ‘Een leven lang leren is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid
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van mensen,’ beaamt Van der Gaag. ‘Maar dat mag minder traditioneel. Leren kan op allerlei manieren, van e-learning tot een opleiding op de werkplek. Cruciaal in mijn ogen is
dat er certificering van opgedane competenties op volgt. Ik ben een groot voorstander van
ervaringscertificaten (EVC’s). Daarmee maak je opgedane ervaring aantoonbaar, wat vooral
belangrijk is voor mensen die niet over een keurig afgeronde schoolopleiding beschikken.
Een van mijn missies is dan ook werkgevers ervan te overtuigen dat EVC’s noodzakelijk zijn
en gelijkwaardig kunnen zijn aan een bepaald diploma. Dat kan de bemiddeling naar werk
enorm versnellen.’
Ook ouderen die werkloos worden, hebben baat bij een EVC-certificaat. Van der Gaag:
‘Zij beschikken vaak over een schat aan ervaring maar hebben niet het vereiste papiertje.
Een EVC is dan net zo veel waard als een diploma.’

n ouderen flexen meer
Met het oog op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt zal de participatie van ouderen
omhoog moeten. Volgens Van der Gaag komt er absoluut iets op gang. ‘Binnen de uitzendbranche neemt de groep ouderen vanaf 45 jaar merkbaar toe. Tien jaar geleden lag het
aandeel ouderen op drie procent, nu is dat gestegen naar vijftien procent. Ook het aantal
bureaus dat zich richt op ouderen neemt toe en grote uitzendbureaus richten een speciale
afdeling voor die groep in. Er is duidelijk een verandering gaande.’

n mentaliteitsverandering
Alleen het verhogen van de AOW-leeftijd is niet voldoende om ervoor te zorgen dat werkgevers eerder een wat ouder iemand aannemen, vindt Van der Gaag. ‘Er zal een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden, want iemand van boven de 50 op permanente basis
aannemen is nog niet gewoon in Nederland. Ze hebben nog steeds te lijden van stigma’s
als ouderen zijn vaker ziek en minder productief. Dat is helemaal niet waar. De meesten
hebben een enorme interne motivatie en gaan ervoor. En sommige problemen kun je alleen nog maar met de kennis en ervaring van een oudere oplossen.’ Zelf heeft hij geen last
van die vooroordelen want hij nam onlangs nog een nieuwe medewerker van 62 jaar aan
als leidinggevende op het een na hoogste niveau en in ondersteunende functies stelde hij
drie 50-plussers aan.

n risicovrij uitproberen
‘Het probleem is dat veel ouderen wel willen werken, maar de werkgever het niet aandurft.
Het veelgehoorde argument dat ouderen te duur zouden zijn, vind ik zwak. De meeste
mensen hebben hun top na acht stappen al bereikt en dan zijn ze nog geen 50. Uitzendorganisaties kunnen die drempel bij werkgevers om ouderen in dienst te nemen verlagen. Bij
ons kunnen werkgevers risicovrij terecht, ook voor andere doelgroepen zoals allochtonen,
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gehandicapten en langdurig werklozen. En als het bevalt, kunnen ze iemand alsnog een
vast contract aanbieden. Het is voor ondernemingen dé weg om met dit soort groepen te
werken. Op die manier kan flexwerk de grootste vorm van zekerheid creëren. Wel vind ik dat
je de risico’s voor het geval het toch misloopt niet volledig bij de werkgever kunt neerleggen. Daar ligt een taak voor de overheid.’

n demotie voorkomt vastroesten
Binnen de organisatie zelf mag er ook wel vaker van baan gewisseld worden, vindt Van der
Gaag. ‘Het is niet goed als mensen te lang op één plek zitten. Je moet mensen niet vast laten
roesten, maar ze activeren en motiveren om van functie te wisselen. In Japan bijvoorbeeld
is demotie bewust beleid. Lijnmanagers gaan vanaf hun vijftigste de lijn uit en krijgen een
staf- of adviesfunctie. Helaas is dat in Nederland nog steeds erg ongebruikelijk. Demotie
wordt al gauw gezien als een strafmaatregel. Dat zou veel gewoner moeten worden.’

Aart van der Gaag
directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen
(ABU)
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Mensen moeten vooral
plezier in hun werk hebben
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Duurzame inzetbaarheid

vanuit economisch perspectief

3

Jan Peter van den Toren

I

n de vorige hoofdstukken is vanuit een breed perspectief een overzicht
geschetst van de ontwikkelingen die aandacht voor duurzame inzetbaarheid urgent maken en van de factoren die de   inzetbaarheid van
mensen bevorderen. In dit hoofdstuk benader ik die noodzaak puur
vanuit een economisch perspectief, ga ik in op belemmeringen in de
praktijk en presenteer ik actuele  economische inzichten die aansluiten
bij het pleidooi voor duurzame inzetbaarheid.

3.1 Hét probleem volgens economen:
de groei van de beroepsbevolking stopt
De afgelopen jaren hebben volop in het teken gestaan van de economische
crisis. Er is zo’n vier jaar aan welvaartsgroei weggehapt uit de economie
en nadat eerst de bedrijven hebben gesaneerd, moet nu de collectieve sector de schade opvangen, mede door bezuinigingen op publiek
gefinancierde arbeidsplaatsen. De crisis heeft een aantal structurele oorzaken die goedschiks of kwaadschiks hun consequenties zullen hebben:
energie, grondstoffen en vervuiling worden duurder en de groeiende
economieën van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zullen hun aandeel gaan nemen in de wereldeconomie.
Het Centraal Planbureau probeerde in 2010, te midden van het crisisgeweld, in zijn middellangetermijnverkenning nóg een trend onder
de aandacht te brengen: ons traditionele arbeidsreservoir raakt op. Het
CPB gaat in zijn verkenning voor 2011-2015 uit van een nagenoeg constante participatie (de participatie stijgt slechts met 0,3% per jaar) en
concludeert daarbij dat het ‘participatiereservoir’ waarmee we de afgelopen tien jaar voor een groot deel onze welvaart hebben laten groeien, op
is. In zijn Verkenning 2011-2015 veronderstelt het CPB nog wel een groei
van het arbeidsaanbod in personen van 0,4% per jaar maar dan wel in
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combinatie met een voortgaande afname van de gemiddelde arbeidsduur per persoon van 0,3%.  De conclusie is dan ook dat de welvaartsgroei de komende jaren dus vooral uit productiviteitsgroei moet komen.
Onze constante welvaartsgroei van de afgelopen 25 jaar hebben we
gerealiseerd doordat we van een kostwinnerssamenleving een samenleving van anderhalfverdieners zijn geworden. Jaarlijks is onze arbeidsparticipatie met gemiddeld een procentpunt gestegen. Van een van de
laagste arbeidsparticipatiegraden van Europa zijn we naar de kopgroep
gegroeid, en verder groeien kan wat dat betreft niet meer. Die klem
heeft twee gevolgen.

twee gevolgen
Allereerst leidt een lagere arbeidsparticipatiegroei ook tot een lagere economische groei. Je kunt erover twisten hoe erg dat op zichzelf is. De vanzelfsprekende inkomensgroei van huishoudens  doordat er meer uren
werden gewerkt, zal afvlakken. Maar voor een deel kiezen we daar zelf
voor omdat we kennelijk, per huishouden, niet nog meer vrije tijd willen
inleveren.
Een tweede gevolg zullen meer mensen erkennen: als onze arbeidsparticipatie niet meer verder groeit, zijn er minder handen beschikbaar
voor het werk in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar
door de leeftijdsopbouw van huidige leraren binnenkort véél nieuwe
collega’s nodig zijn.1 En aan de zorg, waar ook steeds meer mensen
nodig zijn omdat we als samenleving ouder worden en meer zorg nodig
hebben. De dreigende tekorten in deze sectoren zijn een onomstreden
reden om te werken aan een grotere en effectievere inzet van onze
beroepsbevolking.

twee antwoorden: participatie en productiviteit
Hogere participatie
Economen zien over het algemeen twee antwoorden bij de dreigende stagnatie van de beroepsbevolking. Het eerste antwoord is om door allerlei arbeidsmarktmaatregelen meer mensen aan het werk te laten gaan.
Er zijn nog veel ouderen, laagopgeleiden en allochtonen die aan de
kant staan terwijl ze zouden kunnen werken. Zo ligt de participatie van
hoogopgeleiden allochtonen met 77% nog achter op de participatie van
hoogopgeleide autochtonen (85%). Ook in het totaal is de participatie
van allochtonen lager: 67% tegen 78%   participatie van autochtonen.
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Van de werklozen is nog steeds 35% langer dan één jaar werkloos en
ouderen tussen de 55-60 jaar participeren voor 64%, maar 60-plussers
slechts met 28%. Werkgevers moeten daarom verleid worden met voorlichting en subsidies, en individuen die ten onrechte aan de kant staan,
moeten geprikkeld worden door het verschil tussen de inkomsten van
een uitkering en een baan te vergroten.
Op dit moment gaat veel aandacht uit naar het langer doorwerken
van 60-plussers, waarbij er in ieder geval een forse premie ligt op het
doorwerken na 65 jaar doordat de pensioenuitkering vanaf 66 of 67 jaar
dan fors stijgt. Met dergelijke beleidsinstrumenten hebben we in dit
land veel ervaring. Sinds de grote werkloosheid die in de jaren ‘70 ontstond heeft het Centraal Planbureau uitgebreide  modellen ontwikkeld
die berekenen wat de effecten van verschillende maatregelen zijn op
de bereidheid van werkgevers om extra mensen aan te nemen en op de
bereidheid van werkzoekenden om verdergaande stappen te zetten om
aan het werk te gaan.

Hogere productiviteit
Een tweede antwoord om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen, is het
verhogen van de arbeidsproductiviteit. Gek genoeg hebben we daar in
Nederland – en eigenlijk in heel West-Europa – veel minder onderzoekstraditie in. Arbeidsproductiviteit werd veelal gezien als een residu. Per
land of per sector wordt de reële toegevoegde waarde berekend, dus
gecorrigeerd voor prijseffecten. Door deze toegevoegde waarde vervolgens te delen door het aantal gewerkte uren ontstaat de arbeidsproductiviteit per uur. De productiviteit tussen landen wordt vaak vergeleken
na een correctie voor koopkracht. Nederland behoort qua productiviteit per gewerkt uur tot de top. Alleen Noorwegen, Luxemburg en België
presteren hoger. Voor Noorwegen en Luxemburg geldt dat deze hoge
productiviteit het gevolg is van enkele hoogrenderende sectoren: delfstoffenwinning en de financiële sector. Qua arbeidsproductiviteit per
werkende behoort Nederland echter tot de middenmoot: bij een vergelijking met 18 OESO-landen heeft de helft een hogere arbeidsproductiviteit dan Nederland. De meeste van deze landen danken dit aan
de langere arbeidsduur. Door de grote proportie deeltijdarbeid qua
arbeidsduur behoort Nederland  tot de staart van dit gezelschap. Maar
qua participatiegraad zit Nederland juist weer in de hoogste, Scandinavische regionen. Het beleid van de afgelopen decennia was erop gericht
om door lage loonkosten zo veel mogelijk mensen en dus ook het minst
productieve deel van de beroepsbevolking in te kunnen zetten. Bij een

82 |

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

vergelijking tussen deze landen blijkt er echter geen negatief verband te
zijn tussen participatiegraad en arbeidsproductiviteit per uur. We hoeven dus niet op voorhand bang te zijn dat de arbeidsproductiviteit per
uur daalt als er meer mensen aan het werk gaan.
Interessanter dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit per land zijn de verschillen tussen sectoren en de verschillen binnen sectoren. Een werknemer in de olie-industrie verdient per uur twintig keer zo veel voor
zijn baas als een werknemer in de detailhandel. Een werknemer in de
chemie ongeveer zes keer zo veel. Dit is ook begrijpelijk als we kijken
naar de grote hoeveelheid machines en grondstoffen waarmee in de
olie en de chemie wordt gewerkt. Binnen sectoren zijn de verschillen
echter minder gemakkelijk te verklaren. Bij een analyse van 870 bedrijven in veertien sectoren bleken er in alle sectoren zowel bedrijven te
zijn die twee keer zo productief zijn als de gemiddelde productiviteit als
bedrijven die half zo productief zijn.2 De kopgroep is daarmee vier maal
zo productief als de achterhoede in het bedrijfspeloton. Onderzoek in
de zorgsector, een sector waar producten en processen op het eerste
gezicht weinig verschillen vertonen, bevestigt dit. Toch verhoudt de
productiviteit van het ene ziekenhuis of verpleeghuis zich ten opzichte
van het andere met de factor 1:2.3
De productiviteit van bedrijven valt ook door een gerichte aanpak te
verhogen. Tot voor kort was er geen systematisch onderzoek, maar op
verzoek van het Innovatieplatform heeft het EIM de feiten van sociale
innovatie in beeld gebracht. Bedrijven die veranderingen doorvoeren
op het gebied van de interne werk- en taakverdeling en arbeidstijdenmanagement (taakroulatie en flexibel roosteren), melden in twee jaar
tijd een extra productiviteitsgroei van 9 procentpunt.4
Productiviteit ontstaat bij de juiste match tussen mensen en machines en de
wijze waarop ze worden ingezet. De inzetbaarheid en wat daarmee
gedaan wordt, is daarmee de opbrengst van de gedeelde inzet van de
werknemer, de ondernemer en het ecosysteem waarin beiden actief zijn.
Dat verklaart ook waarom sommige sectoren in sommige landen productiever zijn dan dezelfde sectoren in andere landen. En het biedt zicht
op de winst die te behalen is. Eerder analyseerde ik hoe 27 Nederlandse
sectoren het doen in vergelijking met dezelfde sector in andere landen.
In negen van die sectoren zit Nederland in de top-3 en in vijf sectoren (voedingsindustrie, textielindustrie, basismetalen/metaalindustrie,
delfstoffenwinning, transport en logistiek) is Nederland het meest productieve land. De industriële sectoren waar (door de combinatie van
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achterstand en omvang) de meeste productiviteitsgroei te behalen
valt, zijn: chemie, papier/grafische industrie, bouw- en elektrotechnische industrie. Voor de dienstensector is dit de sector overige zakelijke dienstverlening. In het hypothetische geval dat Nederland voor
deze vijf sectoren het niveau van best-in-class voor de Europese Unie
(EU 15) zou bereiken, zou de totale toegevoegde waarde van Nederland
21 procent hoger liggen (Van den Toren en Velzing 2008).5 Niet hypothetisch is de conclusie van McKinsey. Op basis van een analyse van vijf
sectoren (waarvan er drie ook tot de genoemde sectoren behoren) geeft
dit bureau aan dat in deze sectoren in vier jaar tijd een extra productiviteitssprong van 8 à 10 procent te behalen is.6

3.2 Inzetbaarheid en de werking van de arbeidsmarkt:
wat we in de jaren ‘80 ontdekt hebben
Tot zover twee macro-economische routes die ertoe leiden dat meer mensen
langer en productiever aan de slag blijven. Op macro-niveau kloppen
ze, maar in de praktijk blijkt het bij individuele werkgevers en werknemers toch vaak anders te werken en ook daarover bestaan inmiddels
veel analyses.

mobiliteit
Steeds duidelijker wordt welke rol mobiliteit – en vaak de afwezigheid ervan –
speelt. Veel van de macro-economische modellen die in de jaren ‘80
werden ontwikkeld gaan ervan uit dat werknemers voor een bescheiden
inkomensverschil bereid zijn van baan of uitkeringssituatie te veranderen. In de praktijk bleek dat niet zo te werken. In 1987 kwam er voor het
eerst aandacht voor ‘hysterese’ op de arbeidsmarkt: hoe langer mensen
werkloos zijn, dus hoe lager hun uitkering, hoe lastiger ze aan een baan
komen. Voor ons is dat geen verrassing meer, maar wel voor de economen en hun modellen van toen. Ik was in die tijd een jonge vakbondsonderhandelaar in de bouw en we vertaalden dat toen in het begrip
werkervaringsplaatsen – tot onze verrassing wilden de bouwwerkgevers
er daar graag heel veel van. Achteraf gezien had de werkgeversdelegatie
naast maatschappelijke ook economische argumenten, want ondanks
de werkloosheid was er op veel plekken ook krapte en gingen de lonen
in de praktijk weer snel omhoog.
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Vanaf de jaren ‘90 is er zo voortdurend oog geweest voor de inzetbaarheid
van werkenden en werkzoekenden. Inzetbaarheid is geholpen met een
grotere mobiliteit, want wie rekening houdt met een volgende, andere
baan, en ook bereid is een flexibele baan te vervullen, is per saldo minder vaak werkloos en heeft zijn eigen arbeidsmarktoekomst meer in
eigen hand. De Duitse onderzoeker Gerhard Schmidt noemde dit in
1998 de ‘transitionele arbeidsmarkt’.7 De combinatie van flexibiliteit en
zekerheid heet ‘flexicurity’. Hoewel we internationaal gezien tot de koplopers behoren, ervaren we zelf in eigen land nog veel belemmeringen.

belemmeringen mobiliteit
Een van de hete aardappels die een grotere mobiliteit belemmeren, is de regelgeving rond aanname en ontslag. Werknemers zullen niet gemakkelijk een zekere bestaande baan verlaten voor een onzekere nieuwe. En
werkgevers hikken bij het aannemen van nieuwe mensen aan tegen de
kosten van het ontslag. De discussie over het ontslagrecht lag de afgelopen jaren zo gevoelig dat het werd aangeduid als het ‘O-woord’. Over
de werking van de arbeidsmarkt woedt al lang een fel debat. Sommigen
wijzen daarbij op de belemmeringen van het Nederlandse stelsel, anderen op het feit dat we hier veel flexibiliteit hebben geregeld door uitzendwerk. Weer anderen wijzen erop dat de Nederlands arbeidsmarktregels ook bijdragen aan betrokkenheid en innovativiteit.8
Dat veel huishoudens inmiddels twee verdieners hebben, belemmert de mobiliteit ook. Gezinnen zijn daardoor weer afhankelijk van
kinderopvang door crèches of ouders en hebben door die grotere financiële mogelijkheden kunnen investeren in een koophuis. Deze factoren maken dat werknemers nu minder gemakkelijk verhuizen voor
een andere baan. In aantal uren is het commitment van gezinnen aan
betaald werk gegroeid, in geografische mobiliteit is het commitment
juist afgenomen.

levensloopperspectief
Werknemers kijken steeds meer naar hun gehele levensloop. In 1999 raakte
het levensloopperspectief in zwang als doel voor beleid. Werknemers
moeten niet alleen maximaal voldoen aan de wensen van hun werkgever, maar ook de balans met hun persoonlijke wensen en zelfs hun
persoonlijkheid bewaken. Minder werken in het spitsuur van het leven,
halverwege je werkzame leven een sabbatical en carrièreswitch om later
en fitter de eindstreep te halen. Vanaf 2002 werden zo mooie concepten
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ontwikkeld om persoonlijke, maatschappelijke en economische belangen te combineren.9

scholing in de praktijk
De concepten kloppen, maar het gedrag van individuele werkgevers en werknemers klopt minder. Je zou kunnen zeggen dat zowel werknemers als
werkgevers negatieve risico’s overschatten en positieve kansen onderschatten. Werknemers en werkgevers investeren beiden minder in scholing en employability dan economisch logisch zou zijn. In 1992 deed ik zelf
voor de eerste keer onderzoek naar scholingsdeelname van laagopgeleide
werknemers. Het is eigenlijk rationeel om te investeren in de bijscholing
van laagopgeleide, vaak oudere werknemers. Zij lopen immers grotere
risico’s op uitval en blijven gemiddeld ook nog eens langer in dienst dan
jonge, hoogopgeleide werknemers. Toch bleek er van twee kanten sprake
te zijn van een onderinvestering: werkgevers vroegen laagopgeleiden
minder vaak deel te nemen aan scholing en zij vroeger zelf ook minder
vaak aan hun manager om een cursus, want –  zo dachten ze vaak – het zal
toch wel niet mogen. Bijscholing kent dus private opbrengsten voor de
werkgever én de werknemers die zo hoog zijn dat ze meer scholing rechtvaardigen. Daarnaast heeft scholing ook nog eens externe effecten: elke
volgende werkgever heeft er ook voordelen van. Door deze spill-overeffecten stoppen bedrijfstakken en de landelijke en Europese  overheid
er vaak ook nog geld in om de scholingsdeelname te vergroten. Toen ik
in 2001 onderzoek deed naar wat bedrijfstakken deden aan het vergroten
van de inzetbaarheid van hun werknemers, bleken die óók kortzichtig te
zijn: er werd door cao’s en O&O-fondsen vooral betaald voor scholing
gericht op de huidige functie, minder voor een andere functie in de sector
en nog minder voor een baan in een andere sector.10

3.3

Tussenstand
Nederland heeft de afgelopen jaren een enorme prestatie geleverd in de verhoging van de arbeidsparticipatie. Het arbeidsvolume is van 1985 tot 2008
gestegen van 4,7 naar 6,5 miljoen volledige arbeidsplaatsen en de participatiegraad (in personen) van 54 naar 71 procent.  Daarbij hebben we tot
nu toe altijd kunnen beschikken over een ruim arbeidsreservoir.  We zijn
in dit land ook gaan denken in termen van arbeidsparticipatie: werkenden moeten hun kwalificaties zo op peil houden dat ze niet of zo kort
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mogelijk werkloos raken. Op een beroepsbevolking van 7,9 miljoen
mensen hebben nu 1,2 miljoen mensen een uitkering omdat ze niet
werken. De komende jaren wordt het veel interessanter om ook de
inzetbaarheid van degenen die niet bedreigd worden door uitval te vergroten. Zoals ik mijn bijdrage al startte: we hebben ons track record als
land opgebouwd in het naar een baan brengen van hen die aan de kant
staan; we hebben er vanaf nu alle belang bij de inzetbaarheid van alle
werkenden te vergroten.

3.4 Drie inzichten die pleiten voor
duurzame inzetbaarheid
De laatste tijd doemen onder economen drie inzichten op die aansluiten bij
het pleidooi voor duurzame inzetbaarheid:
1. Nederland wordt een kenniseconomie door de aard van de internationale concurrentie én door de kennisintensievere voorkeuren van consumenten.
2. Individuele bedrijven en instellingen overleven alleen als ze de
kennis en competenties van hun werknemers optimaal benutten.
Dit is ook de manier waarop Nederland zich als kennisintensieve
economie zal positioneren op het wereldtoneel.
3. Werknemers zullen vaker diachroon en synchroon op verschillende plekken werkzaam zijn.

nederland wordt een kenniseconomie
Nederland zit in de omslag naar een kenniseconomie. Tot diep in de jaren ‘90
vertrouwden de meeste bedrijven en beleidsmakers op de strategie die
het land geen windeieren had gelegd: loonkostenmatiging en georganiseerde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Toen na 2000 Nederlandse
beleidsmakers beseften dat het succes van de arbeidsmarktstrategie hen
op achterstand had gezet met innovatie, moesten zij in no time gaan
proberen hun zwakke been bij te trekken. Veel Nederlandse bedrijven
staan direct of indirect in contact met buitenlandse afnemers en realiseren zich dat de concurrentie verschuift van omliggende landen naar
nieuwe economieën in Oost-Europa en Azië. Je kunt deze bedrijven niet
voor blijven qua kosten maar wel qua kennis. Het zal steeds meer zo zijn
dat bedrijven in Nederland onderdelen verzorgen van ketens waarin
ook Aziatische bedrijven actief zijn. Hier de productontwikkeling, dáár
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de productie. Hier de marketing en de distributie, in China de productie
en in Singapore de assemblage. De aard van het werk in Nederland verandert daardoor en wordt steeds kennisintensiever. Bedrijven vragen om
hoger opgeleide werknemers en vragen vooral dat werknemers en kennisleveranciers meer van hun kennis inzetten dan nu gebeurt. Dat biedt  voor
het overgrote deel van de Nederlanders kansen. Niet alleen omdat buitenlandse afnemers alleen nog maar geïnteresseerd zijn in kennisintensieve
producten. Ook Nederlandse consumenten kopen uiteindelijk steeds
kennisintensievere goederen en diensten en het werk daarvoor wordt
steeds kennsintensiever. Sinds 1969 is het aandeel van voeding in de
gezinsuitgaven gedaald van 24 naar ruim 10 procent (Bakker 2008).11 Die
voeding is steeds kennisintensiever geworden. De rest van onze aankopen zit in kennisintensieve, duurzame consumptiegoederen en in allerlei
diensten. Soms van een lager opleidingsniveau, denk aan schoonmaakwerk en taxivervoer, soms juist kennisintensief, denk aan muziek en theater of financiële dienstverlening. Ook bij goederen wordt de component
kennis of emotie steeds belangrijker. Onze kleding zorgt niet alleen voor
bedekking of warmte, maar we gebruiken kleding ook om mee te communiceren. Datzelfde gebeurt met auto’s, die qua component vervoer steeds
meer uitwisselbaar zijn en zich op andere punten gaan onderscheiden.12
Per saldo ontstaat een samenleving van steeds hoger opgeleide mensen
die meer geld verdienen. Meer ook dan ze nodig hebben voor hun materiële consumptie, waardoor ze relatief steeds meer diensten kopen, waaronder kennisintensieve diensten. Economische groei gaat dan niet automatisch gepaard met meer milieubelasting – al is ook de ontkoppeling niet
gegarandeerd. De één zet zijn inkomen om in vliegvakanties, de ander in
museumbezoek. Interessant is overigens wel dat in rijkere samenlevingen mensen steeds meer geld willen uitgeven aan zorg en in toenemende
mate kan dat ook. Ik denk dat mensen hun welvaartsgroei ook steeds meer
zullen willen omzetten in scholing, voor zichzelf en voor hun kinderen.
Dat is nu lastig. Rijke bejaarden kunnen meer betalen voor betere zorg,
rijke ouders kunnen nu niet meer betalen voor betere opleiding van hun
kinderen, wat niet wil zeggen dat betere opleidingen alleen voor kinderen
van rijke ouders weggelegd zouden moeten zijn.

Hogere eisen aan werknemers
Al deze veranderingen in het werk leiden ertoe dat aan werknemers hogere
eisen worden gesteld, willen ze inzetbaar blijven. Het gaat niet alleen
om kennis. De beweging naar een kenniseconomie daagt mensen
op al hun competenties uit. Doordat de productie van goederen en
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diensten steeds meer uiteenvalt in losse onderdelen, wordt de regie
daarover steeds belangrijker en ook dat is relatief kennisintensief (Den
Butter 2009). Niet alleen de kennis van afzonderlijke werknemers wordt
belangrijker, maar ook het vermogen om werknemers binnen en tussen
ondernemingen met elkaar te verbinden. Interpersoonlijke vaardigheden
zijn een belangrijke aanwinst. Sociale en psychologische vaardigheden
zijn belangrijk in een kenniseconomie (Goleman 1997; Weehuizen 2005).13
Kenniswerk dat je kunt systematiseren is inmiddels geautomatiseerd
door allerlei ICT-toepassingen. Wat overblijft, is werk waarbij naast kennis ook de persoon van die kennisdrager een rol speelt: een verkoper in
een winkel moet kennis van zaken hebben, maar ook contact maken; een
storingsmonteur moet met kennis van zaken tevreden klanten achterlaten; en in het bankwezen zijn de grootschalige straten met datatypistes
verdwenen en blijven die functies over waar medewerkers contact hebben
met klanten. Werk waarbij je je verstand op nul kunt zetten, verdwijnt. De
keerzijde is er ook. Rifka Weehuizen (2005) spreekt over mentaal kapitaal,
dat naast onderbenut ook overbelast kan worden.

stijgende en veranderende kwalificatie-eisen stellen
eisen aan de matching
De kwalificaties die aan werknemers worden gevraagd, stijgen dus. Het aardige
is dat gemiddeld genomen het opleidingsniveau in dit land ook stijgt.
In Nederland is sinds enkele decennia iets aan de hand wat daarvoor
in alle eeuwen afwezig was: vrijwel iedereen heeft de gelegenheid zich
maximaal te scholen. Een effect is dan ook een voortdurend stijgend
opleidingsniveau van onze bevolking. We volgen langer onderwijs en
we volgen hoger onderwijs. Hoewel er veel discussie is over de aard en
de kwaliteit van het onderwijs, is de wenselijkheid van meer onderwijs
als zodanig onomstreden. We hebben als doelstelling dat 50 procent
van de Nederlanders hoger onderwijs heeft gevolgd, en met 47 procent
hebben we dat bijna bereikt. We willen dat alle jongeren met ten minste
een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen – op dit punt scoren we
door de hoge schooluitval met 88 procent beter dan gemiddeld, maar
lager dan de top 5.
We raken als burgers steeds hoger opgeleid, zeker doordat de instroom van
nieuwe werknemers veel hoger is opgeleid dan de uitstroom van oudere
werknemers. De generatie die nu uitstroomt, is voor een deel nog onderopgeleid doordat ze uit financiële of culturele overwegingen niet naar de
HBS of het gymnasium gingen en niet doorleerden na hun middelbare
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school. Voor de generatie die nu gaat werken, is dat vrijwel niet meer het
geval. Een kenniseconomie is de uitkomst van een samenleving waarin
mensen zich maximaal kunnen ontplooien, zover als ze kunnen en in
de richting die ze kunnen. In dit land nemen we de vrije beroepskeuze
als vanzelfsprekend. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR 2006) noemt dat de ‘verheffingsfunctie’ van onderwijs en
verzorgingsstaat.14 Ontwikkeling draagt bij aan economische groei, maar
heeft ook betekenis in zichzelf. Het Innovatieplatform (2006b) kijkt naar
Nederland als een land waar veel talent is dat nog niet optimaal wordt
ontplooid en benut.15 Talent is niet alleen klassieke cognitieve intelligentie. Gardner (1983) onderscheidt wel acht dimensies van talent: verbaallinguïistische, logisch-mathematische, visueel-ruimtelijke, muzikaal-ritmische, lichamelijk-kinesthetische, naturalistische, interpersoonlijke en
intrapersoonlijke intelligentie.16 In zijn rapport Leren excelleren (Innovatieplatform 2006a) geeft het Innovatieplatform dan ook aan dat iedereen
talent heeft en dat iedereen moet kunnen excelleren.17 Excellentie is niet
alleen van belang voor slimme kinderen, die steeds meer ruimte krijgen in het onderwijs, maar wie talent heeft als loodgieter moet dat ook
maximaal kunnen ontplooien (en niet onnodig door theoretische vakken
van een diploma afgehouden worden). Als jonge mensen onvoldoende
worden opgeleid, vinden ze geen baan en missen ze de aansluiting bij de
samenleving. Economen kunnen berekenen dat dat weer allerlei individuele en maatschappelijke kosten met zich meebrengt.

Mismatches
Hoewel de kwalificaties die werkgevers vragen en de kwalificaties die werknemers bieden beide stijgen, zijn er in allerlei concrete gevallen wel
mismatches. Volgens een enquête-onderzoek door de Organisatie van
Strategische Arbeidsmarktonderzoek (OSA) blijkt gemiddeld zeven
procent van de werknemers een probleem te ervaren bij de uitvoering
van het werk als gevolg van een gebrek aan kennis en vaardigheden
– waarbij ouderen of lager opgeleiden niet substantieel vaker problemen melden dan jongeren of hoger opgeleiden. Het lijkt er wel op dat
werknemers dat nog aardig kunnen verbergen: in een enquête onder
werkgevers geven werkgevers aan dat gemiddeld zo’n 4 procent van de
werknemers onvoldoende toegerust is voor de eisen die het werk in de
komende jaren stelt. Versterking van employability (‘wendbaarheid op de
arbeidsmarkt’) en een Leven Lang Leren (scholing van werkenden) zijn
dan ook van groot belang. In Nederland neemt nu 17 procent van de
beroepsbevolking deel aan scholing. In landen als Denemarken, Finland,
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‘De beweging naar een
kenniseconomie daagt 		
mensen op al hun
competenties uit’

		
2006
2000
2002 2004
Kennis en vaardigheden:				
Totaal Man Vrouw

Tabel 2.

Liggen ongeveer op het
niveau van het werk

65

63

57

56

55

57

Meer dan het werk vereist

26

26

30

33

35

30

Minder dan het werk vereist

3

4

3

3

4

3

Voor een ander vak dan
het huidige

4

5

6

6

4

7

Verouderd, niet voldoende
praktijkgericht, anders

2

2

3

3

2

3

Aansluiting tussen opleidingsniveau en functieniveau (2006),
in procenten (bron: OSA Aanbodpanel).
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het Verenigd Koninkrijk en Zweden ligt dit ruim boven de 20 procent.
Interessanter is dat een derde van de werknemers aangeeft dat ze over
meer kennis en vaardigheden beschikken dan ze nu nodig hebben voor
hun werk (zie tabel 2). Ook op de lagere functieniveaus werken nog veel
mensen die aangeven onder hun niveau te werken.18 Er is in Nederland
veel meer onderbenut dan overbelast talent. Onderbenut kapitaal is
een grote kostenpost binnen organisaties (Sveiby/Simons 2002). Iedere
werknemer die op zijn huidige plek zijn kwalificaties niet kan inzetten,
kan ze ook niet verder ontwikkelen en begint in een volgende baan ook
weer op een lager niveau dan mogelijk zou zijn geweest. Zo ontstaan
blijvende gaten in de inzetbaarheid van werknemers. Als werknemers
door onvoldoende benutting van hun kwalificaties ook nog eens werkloos raken, is de aanslag op hun verdiencapaciteit nog groter, zo blijkt
uit allerlei onderzoek. Matching tussen vraag en aanbod van kwalificaties is niet af en toe een issue, maar een competentie die werknemers
gedurende hun hele werkzame leven nodig hebben.

neue kombinationen en open innovatie
Een bijzonder element van kennis is creativiteit en dat ontstaat bij de productieve
combinatie van mensen die verschillende perspectieven inbrengen. Innovatie ontstaat bij voldoende maar ook weer niet te veel creatieve distantie.
Nederland is (cultureel) geëquipeerd voor samenwerking over grenzen
heen, maar dat is niet vanzelfsprekend en vergt een goede organisatie.
De ontwikkelingen in de mondiale en nationale economie vereisen dat
we de bestaande capaciteit behouden en beter  benutten doordat mensen synchroon en diachroon in steeds weer Neue Kombinationen werken.
De veranderingen op de arbeidsmarkt zullen er zelfs toe leiden dat de
grenzen tussen arbeidsorganisaties diffuus worden. Bedrijven, overheid
en kennisinstellingen werken niet meer apart aan vragen als watermanagement, zorg en veiligheid maar zetten hun kostbare mensen
steeds meer samen aan deze issues. Wat bij open innovatie in grote
concerns is gestart op het niveau van R&D (met recente voorbeelden als
de kenniswerkersregeling) sijpelt steeds verder naar beneden. Ook in
het VMBO bijvoorbeeld wordt de grens tussen opleiden en verdienen
steeds diffuser (vgl. de Vakcolleges van Hans de Boer of de Netwerkschool van Frank Kalshoven).
Door het tempo van veranderende consumentenvoorkeuren, de kortere
tijdshorizon van kapitaalverschaffers en de wens om zo veel mogelijk
inzichten een rol te laten spelen bij onderzoek, productontwikkeling
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en marktintroductie kiezen bedrijven steeds meer voor open innovatie,
waarbij steeds meer onderzoek zich verplaatst naar het precompetitieve
deel. Als je je eigen resources van bijvoorbeeld 100 onderzoekers kunt
delen met 300 onderzoekers van andere grote en kleine bedrijven en
met 200 onderzoekers van universiteiten, kun je putten uit de totale  
opbrengst van 600 onderzoekers. Al deze kennis kun je inzetten voor
jouw productontwikkeling.
De veranderingen op de arbeidsmarkt en in de (internationale) concurrentie
leiden niet alleen tot hogere eisen aan werknemers, maar zullen bedrijven ook dwingen om de organisatie van hun werk aan te passen. Twee
jaar geleden is uit nood de zogeheten kenniswerkersregeling geboren.
Bedrijven konden R&D-personeel dat eigenlijk nodig was om op lange
termijn te overleven, maar waarvoor op korte termijn geen geld was
vanwege de crisis, stallen bij universiteiten en andere kennisinstellingen. Het effect was dat zowel universiteiten als bedrijven opeens veel
sneller kennis gingen uitwisselen en sneller elkaars inzichten konden
verwerken voor mooie publicaties of nieuwe producten. Dit soort uitwisseling zal steeds vaker gebeuren, met als effect dat werknemers op
meerdere plekken inzetbaar zijn. Campussen waarin bedrijven bij elkaar
zitten, vaak in combinatie met kennisinstellingen, zijn dan behulpzaam.
Ik gaf het eerder aan: werknemers zullen vanwege hun gezin minder
snel verhuizen dan een halve eeuw geleden. Dat maakt dat bedrijven die
van dezelfde arbeidsmarkt gebruik maken er nu vaker voor kiezen om
bij elkaar te zitten. Er zullen meer van dergelijke ‘third spaces’ komen
(zoals de WRR 2008 ze noemt)19 waardoor we over vijf jaar veel minder
krampachtig hoeven te reageren als er een laboratorium van bijvoorbeeld Abbot of Organon sluit. En de innovatie die dit oplevert, draagt
ook nog eens bij een de noodzakelijke productiviteitsstijging.

3.5 Afsluiting
Nederland gaat steeds meer concurreren met kennis die per definitie voortdurend aan veroudering onderhevig is. Natuurlijk stelt dit eisen aan werknemers, maar het vraagt ook dat werkgevers met andere arbeidsconcepten komen. Berekeningen tonen aan dat een productiviteitssprong van
8 tot 10 procent mogelijk is. De afgelopen jaren hebben we onze kennis
over de arbeidsmarkt en de wijze waarop die zich aanpast aan de veranderende van bedrijven enorm vergroot, en daar hebben we ons voordeel
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mee gedaan. Ik denk dat we de behoefte zoals bedrijven die formuleren
minder als vanzelfsprekend hoeven aan te nemen dan we in het verleden hebben gedaan. Als bedrijven en instellingen hun werk anders gaan
inrichten, stijgt de productiviteit en gaan ze andere eisen stellen aan
hun werknemers. Bedrijven die bezig zijn met sociale innovatie kunnen niet voor niets vaak een managementlaag missen. Hun werknemers bleken veel meer zelf te kunnen organiseren dan de bedrijven
altijd dachten. Bovendien vergroten die werknemers hun inzetbaarheid
bij volgende banen en hoeven ze minder bezorgd te reageren als door
omstandigheden werk verandert  – kijk naar de actuele discussie nu de
groei van internet tot minder postbezorging en minder postbodes leidt.
De afgelopen jaren hebben we in dit land veel ervaring opgedaan met
loonmatiging, arbeidsmarktflexibiliteit en allerlei sociale akkoorden
daarover. Als er nu een sociaal akkoord afgesloten zou worden, zouden
werkgevers en werknemers op zich moeten nemen om de productiviteit
met punten te laten stijgen door (1) een andere inrichting van het werk,
(2) scholing, training en vooral experimenteren en (3) langer doorwerken. Juist door de combinatie van deze drie ingrediënten wordt duurzame inzetbaarheid aantrekkelijk en gaat het ook wat opleveren.

Jan Peter van den Toren
Directeur Econn Consulting
Fellow Amsterdams Instituut
voor Arbeidsstudies van de Universiteit
van Amsterdam
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Duurzaamheid vanuit

psychologisch perspectief
een kwestie van ‘fit’

4

Wilmar Schaufeli

I

n dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame inzetbaarheid in vanuit
individueel, psychologisch perspectief? Eerst komen de verschillende
opvattingen over duurzame inzetbaarheid kort aan de orde. Daaruit
blijkt dat er weinig aandacht is voor de werkcontext die de mogelijkheid moet bieden om ook in de toekomst duurzaam inzetbaar te zijn.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen presenteren we een model van
duurzame inzetbaarheid dat gebaseerd is op de balans tussen persoon
en werk. Wanneer een dergelijke balans aanwezig is, zal de werknemer
langdurig en met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven
functioneren. Er is dan sprake van een optimale ‘fit,’ zoals Charles Darwin dat bedoelde toen hij het had over de survival of the fittest. Darwin
wilde daarmee niet te zeggen dat de sterksten van een bepaalde soort
zouden overleven en zich verder zouden voortplanten, maar juist die
exemplaren die het beste passen bij hun omgeving. Op analoge wijze
‘overleven’ ook niet de meest gezonde en sterke werknemers, maar juist
diegenen die het beste passen bij hun werk. Uit het voorgestelde psychologische model voor duurzame inzetbaarheid is een aantal strategieën af te leiden die individuele werknemers en organisaties kunnen
gebruiken om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
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4.1 Het begrip duurzame inzetbaarheid
Algemeen gesproken heeft het begrip duurzame inzetbaarheid betrekking op
het gebruik of de inzet van het productiemiddel arbeid, zonder dat de
gebruikswaarde daarvan wordt aangetast. Bij duurzame inzetbaarheid
is er sprake van gebruik van arbeid zonder verbruik. Het gaat om het op
zo’n manier verrichten van arbeid dat het de toekomstige mogelijkheid
tot het verrichten ervan niet ondermijnt. Slijtage, laat staan roofbouw,
moet dus vermeden worden. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het erom
dat werknemers continu leren en zich blijven ontwikkelen. Want alleen
op deze manier valt te garanderen dat zij ook in de toekomst gezond en
productief kunnen blijven werken.  

verschillende interpretaties
De term duurzame inzetbaarheid wordt veel gebruikt. Zo levert Google al
meer dan 120.000 hits op. Op het eerste gezicht lijkt misschien duidelijk
wat duurzame inzetbaarheid inhoudt – gedurende de gehele loopbaan
gezond en productief blijven werken. Maar, zoals in hoofdstuk 1 al werd
aangegeven, over de exacte omschrijving bestaat bij nadere beschouwing
toch weinig overeenstemming. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden.
Randstad:1 ‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat uw medewerkers hun talenten
optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten of ernaartoe bewegen en
maximaal bijdragen aan uw organisatie. Organisaties die ervoor zorgen dat
hun medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, anticiperen tijdig op veranderingen en zijn daardoor flexibel en succesvol.’
ArboUnie:2 ‘Met duurzame inzetbaarheid bedoelen we dat we gebruik maken van
de kwaliteiten van een medewerker in functies en werkzaamheden binnen uw
onderneming gedurende zijn hele arbeidzame leven. Gebrek aan scholing en
training voor en tijdens de loopbaan, teruglopende vitaliteit, mobiliteit en
flexibiliteit kunnen de inzetbaarheid van de medewerker nadelig beïnvloeden.
Of iemand inzetbaar is voor het arbeidsproces wordt bepaald door drie aspecten: namelijk de optelsom van competenties, motivatie en gezondheid. Deze
optelsom wordt wel duurzame inzetbaarheid genoemd.’
Human Capital Group:3 ‘Duurzame inzetbaarheid is erop gericht om nu en in de
toekomst alle werknemers vitaal en inzetbaar te houden. Passende maatregelen en persoonlijk maatwerk moeten ervoor zorgen dat individuele capaciteiten van iedereen maximaal benut worden.’
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HR-Praktijk:4 ‘Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een relatief nieuw
begrip dat past in het duurzaamheidsdenken. Dit houdt in dat:
• de werknemer goed kan functioneren als de activiteit
continuïteit heeft
• de werknemer respect heeft voor anderen
• de werknemer zich bewust is van zijn of haar omgeving
• er een koppeling is tussen gezondheidsbeleid en medewerker.’
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (OMO):5 ‘Duurzame inzetbaarheid is geen kwestie van een optimale balans tussen belastbaarheid (fysiek en
mentaal) en belasting van het werk. Er zijn meer factoren bij de medewerker
en in uw arbeidsorganisatie die een grote invloed hebben op de duurzame
inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid heeft niet alleen te maken met “kunnen” (in hoeverre is de medewerker belastbaar, past het vakinhoudelijk functioneren bij de eisen die het werk aan de medewerker stelt), maar ook met
“willen” (wat is de betekenis van werk voor de medewerker, is hij gemotiveerd,
welke rol speelt werken in zijn leven). Bovendien heeft de manier waarop de
medewerker omgaat met veranderingen en tegenslagen effect op de duurzame
inzetbaarheid. Kortom, kan en wil de medewerker zich duurzaam inzetten
voor de organisatie?’
Opvallend is dat duurzame inzetbaarheid steeds als een individueel kenmerk
en verantwoordelijkheid van de werknemer wordt beschouwd. Het
accent ligt vooral op het optimaal benutten van talenten, vaardigheden
en competenties, en op veranderbereidheid, flexibiliteit en mobiliteit.
Nadrukkelijk speelt naast het kúnnen ook het wíllen een rol, waarmee
duurzame inzetbaarheid ook een motivationele inkleuring krijgt.

Duurzame inzetbaarheid als contextueel begrip
Ondanks deze definities is duurzame inzetbaarheid echter een contextueel
begrip: mensen zijn immers inzetbaar binnen de context van het werk. Je
kunt niet duurzaam inzetbaar zijn zonder daarmee tegelijk te refereren
aan een bepaald soort werk of een bepaalde baan. Duurzame inzetbaarheid is dus niet zozeer een kenmerk van een individu, maar van de interactie tussen het individu en zijn werk. Iemand is niet ‘inzetbaar’ zonder meer, maar altijd in relatie tot  bepaald soort werk of een bepaalde
baan. Daaruit volgt dat duurzame inzetbaarheid zowel de verantwoordelijkheid van de werknemer als de werkgever is. De werknemer heeft
de verantwoordelijkheid om, binnen zijn mogelijkheden, zijn talenten te ontwikkelen en zijn kennis en vaardigheden op peil te houden.
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Daarmee houdt hij zijn opties voor zijn huidige en toekomstige werk
open en blijft hij dus duurzaam inzetbaar. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werk kan ontwikkelen en zijn talenten, kennis en
vaardigheden daadwerkelijk kan inzetten. De overheid ten slotte moet
met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren.   
Zoals in hoofdstuk 1 al werd vermeld, is recentelijk in een rapport
van ZonMW6 een definitie van duurzame inzetbaarheid gegeven die
uitgaat van deze interactie tussen persoon en werk, en waarin ook de
context waarbinnen het werk plaatsvindt nadrukkelijk aan bod komt. We
herhalen hem hier nog een keer.
Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun
arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de
voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van
gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext
die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.
Deze definitie is geïnspireerd door het begrip ‘capability’ van de Indiase ontwikkelings-econoom en Nobelprijswinnaar (1998) Amartya Sen.7 In zijn
visie heeft capability betrekking op de mogelijkheden die iemand heeft
om belangrijke persoonlijke doelen te bereiken. Het gaat om dat wat
mensen belangrijk vinden én wat ook daadwerkelijk binnen hun bereik
ligt. Toegesneden op arbeid kunnen we het capability-begrip verhelderen door het te vergelijken  met prestatie (performance) en vermogen
(capacity). Prestatie heeft betrekking op wat iemand feitelijk doet, terwijl
vermogen betrekking heeft op wat iemand feitelijk kan. Op zijn beurt
verwijst capability naar het individuele vermogen (wat iemand kan) in
relatie tot de mogelijkheden die de omgeving biedt.
Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Als iemand de
fysieke eigenschappen en de vaardigheden heeft om te fietsen, kan hij
fietsen. Bezit hij echter geen fiets of beschikt hij niet over een fiets dan
‘kan’ hij niet fietsen. Ook als er alleen maar modderpoelen zijn en geen
begaanbare wegen om te fietsen, ‘kan’ hij niet fietsen. En als er een uitgaansverbod van kracht is, ‘kan’ hij evenmin fietsen. Capability omvat
al die aspecten: de fysieke eigenschappen en vaardigheid om te fietsen, beschikken over een fiets, en een fysieke (geschikte weg) en sociale
omgeving (geen uitgaansverbod). Daardoor kan de beschikking over
deze middelen en eigenschappen worden benut. De crux bij capability
zit dus in het ‘kunnen,’ dat zowel verwijst naar in staat zijn als naar in
staat gesteld worden.
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Ook het verrichten van arbeid kunnen we beschouwen als een capability in de
zin van Amartya Sen. Net als bij fietsen gaat het bij arbeid zowel om
het in staat zijn als om het in staat gesteld worden. Anders gezegd: het
gaat zowel om de individuele werknemer die in staat moet zijn om te
werken, als om de context waarbinnen dit plaatsvindt en die dat dus ook
mogelijk moet maken. Vanuit deze optiek is duurzame inzetbaarheid
het naar de toekomst toe openhouden van zo veel mogelijk mogelijkheden tot werk. Het gaat er dus niet alleen om dat iemand bepaalde
kennis en vaardigheden bezit en de wil heeft om die verder te ontwikkelen, maar ook dat de organisatie daartoe de mogelijkheden biedt en
dat faciliteert.

4.2

Een psychologisch model van duurzame inzetbaarheid
Op basis van deze laatste definitie van duurzame inzetbaarheid is een model
ontworpen dat   de belangrijkste elementen bevat. (In de definitie op
p. 99 staan die kernelementen rood gedrukt.) Dit model sluit aan bij een
traditie die in de psychologie bekend staat als de Person-Environment fit,
of meer in het bijzonder de Person-Job fit8 -benadering. Daarbij gaat het
om de balans tussen persoon en werk, oftewel tussen de kennis, vaardigheden, attitude en motivatie van de werknemer enerzijds en de context
waarin het werk plaatsvindt anderzijds. Is er sprake van balans, dan voelt
de werknemer zich gezond, heeft hij plezier in zijn werk en presteert hij
goed. Is de balans verstoord, dan is er sprake van stress, ontevredenheid
en slechte prestaties op het werk.
In figuur 7, waarin de vet gedrukte kernelementen uit de definitie
zijn terug te vinden, is duurzame inzetbaarheid schematisch afgebeeld
als functie van de fit (letterlijk: passing) tussen persoon en werk.

Twee typen ‘fit’
Meer in het bijzonder gaat het om twee typen fit.9

Demands-abilities fit
Ten eerste moeten de ‘mogelijkheden’ (de kennis en vaardigheden van de
werknemer) passen bij de ‘werkcontext’ (de eisen die het werk stelt).
We spreken dan van een demands-abilities fit. De eisen (demands) en
mogelijkheden (abilities) passen bij elkaar. Een werknemer moet bij
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Figuur 7: Duurzame inzetbaarheid als functie van de Persoon-Werk-fit.

‘Duurzame inzetbaarheid
is gegarandeerd wanneer
er een fit is tussen persoon
en werk’
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voorbeeld het werktempo goed aankunnen en overweg kunnen met
gereedschap, software en andere mensen, zoals klanten, patiënten of
leerlingen. Is dat niet zo is er sprake van een demands-abilities mis-fit. In
figuur 1 is dit aangegeven als mis-fit van het Type 1.

Needs-supply fit
Ten tweede moeten de ‘attitude en motivatie’ van de werknemer (met name
zijn bereidheid tot leren, veranderen en ontwikkelen) passen bij de
‘werkcontext’ (bij de energiebronnen die op het werk aanwezig zijn).
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om autonomie of regelruimte, loopbaanperspectief, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en steun van collega’s en leidinggevenden. In dat geval spreken we van een needs-supply
fit. Behoeften (needs) en aanbod (supply) passen dan bij elkaar. De werknemer moet bijvoorbeeld bereid zijn om een cursus te volgen of te leren
omgaan met een nieuwe machine of een nieuw behandelprotocol. Dit
vereist een bepaalde mate van flexibiliteit en soms ook mobiliteit wanneer het om een andere functie gaat. Passen de attitude en motivatie
van de werknemer niet bij de uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden
die het werk biedt, dan is er een needs-supply mis-fit. In figuur 1 is dit
aangegeven als mis-fit Type 2.
Passen persoon en werk bij elkaar, en is er dus sprake van een demands-abilities
fit en een needs-supply fit, dan leidt dat tot gezondheid, welbevinden en
betere arbeidsprestaties, zo blijkt uit onderzoek8,9, en dus tot duurzame
inzetbaarheid. Is er géén sprake van fit, dan leidt dat tot demotivatie,
cynisme, burnout, ontevredenheid, allerhande spanningsklachten, verloop en ziekteverzuim – en dus tot verminderde duurzame inzetbaarheid. Van bijzondere betekenis is het begrip bevlogenheid10 dat verwijst
naar een combinatie van vitaliteit, toewijding en absorptie, oftewel

Bevlogen werknemers
staan met passie in
hun werk
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geheel opgaan in het werk. Bevlogen werknemers staan met passie in
hun werk. Onderzoek laat zien dat bevlogen werknemers beter presteren en minder fouten en ongelukken maken. Zo is bevlogen hotelpersoneel klantvriendelijker, waardoor klanten vaker terugkomen en stijgt de
omzet wanneer werknemers meer bevlogen zijn. Ook krijgen bevlogen
werknemers een betere beoordeling van hun leidinggevende dan hun
minder bevlogen collega’s. Verder zijn bevlogen werknemers trouw aan
hun organisatie en niet snel geneigd ontslag te nemen. Ze vinden het
niet erg om eens iets extra’s te doen voor hun baas of collega’s. Ten
slotte zitten bevlogen werknemers beter in hun vel: ze hebben minder
last hebben van psychosomatische klachten, zijn stressbestendiger en
vrolijker. Kortom, naast kennis en vaardigheden is bevlogenheid een
belangrijk element dat de duurzame inzetbaarheid van de werknemer
bevordert.
Let wel, de gehele figuur heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid.
Deze is gegarandeerd wanneer er een blijvende fit is tussen persoon
en werk. Een tijdelijke fit op een bepaald moment is dus niet genoeg
om ook de inzetbaarheid in de toekomst te garanderen. Er zal ook proactiever naar de toekomst gekeken moeten worden. Zijn de huidige
kennis en vaardigheden voldoende om ook in de toekomst met behoud
van gezondheid en welzijn goed te kunnen blijven functioneren? Is er
voldoende motivatie aanwezig om te veranderen? Heeft iemand de
juiste houding om mee te gaan in de toekomstige veranderingen? Maar
ook, zijn de taakeisen en energiebronnen, die samen de werkcontext
vormen, goed afgestemd op de mogelijkheden, wensen en verlangens
van de werknemer? Het gaat bij duurzame inzetbaarheid dus zowel om
kúnnen (demands-abilities fit) als om wíllen (needs-supply fit).

4.3 Onderzoek, maatregelen en interventies
op het vlak van duurzame inzetbaarheid
Ondanks de populariteit van duurzame inzetbaarheid is er nog maar heel weinig onderzoek naar gedaan. Nog nauwelijks is bekend welke factoren
erop van invloed zijn. Dergelijke kennis is echter essentieel voor het
ontwerpen van interventies en maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Je moet immers weten aan welke knoppen je moet
draaien om effect te bewerkstelligen. Een bijkomend probleem is dat er
veel verschillende opvattingen over duurzame inzetbaarheid bestaan –
zie hiervoor – waardoor we al snel appels met peren gaan vergelijken. In
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de praktijk blijkt onderzoek naar duurzame inzetbaarheid vooral gericht  
op arbeidsparticipatie en langer doorwerken door oudere werknemers.
Dit is uiteraard een beperking omdat duurzame inzetbaarheid niet hetzelfde is als arbeidsparticipatie en het zich uitstrekt over alle werknemers, niet alleen de ouderen onder hen.
In 2008 is onder leiding van Lex Burdorf van de Erasmus Universiteit een literatuurstudie11 uitgevoerd naar participatie en gezondheid in relatie tot
ouderen en hun arbeidsproductiviteit. Hoewel arbeidsproductiviteit dus
niet synoniem is met duurzame inzetbaarheid, zijn de conclusies uit deze
literatuurstudie toch interessant. Er blijkt namelijk geen empirische basis
te zijn voor de bewering dat met het klimmen der jaren de gezondheid, en
dus de inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van werknemers, vermindert. Ook is er geen bewijs voor de stelling dat werknemers naarmate ze
ouder worden vaker om gezondheidsredenen uittreden uit het arbeidsproces. Ten slotte zijn er in de wetenschappelijke literatuur geen studies
beschikbaar die aantonen dat bepaalde maatregelen positieve effecten
hebben op de arbeidsproductiviteit. Dat geldt zowel voor ‘ontwikkelmaatregelen’ (zoals extra scholing op oudere leeftijd en functiemobiliteit) als
voor ‘ontziemaatregelen’ (zoals meer vakantiedagen, kortere werkweken,
geen ploegendienst, andere functie-inhoud). Beide soorten maatregelen
blijken de arbeidsproductiviteit dus niet aantoonbaar te verhogen.
Kortom, we weten eigenlijk nog maar heel weinig als het gaat om
de arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van ouderen en hoe die valt
te verbeteren.  

recente ontwikkelingen
Hier lijkt echter verandering in te komen. Uit recent onderzoek van TNO,12 dat
niet in het overzicht van Burdorf uit 2008 is opgenomen, blijkt dat werknemers soms langer hadden willen doorwerken als de leidinggevende
hun dat gevraagd zou hebben. Maar dat doen leidinggevenden niet, met
name niet wanneer het lager opgeleide werknemers betreft. Daardoor
ontstaat ten onrechte de indruk dat deze groep niet langer zou willen
doorwerken. Ook komt uit onderzoek van TNO naar voren dat uitdagend werk in combinatie met waardering van de leidinggevende, meer
effect heeft op langer doorwerken dan ontzieregelingen. Stijl van leidinggeven en inhoud van het werk kunnen dus goede ingangen zijn
om de duurzame inzetbaarheid van oudere, laagopgeleide werknemers te stimuleren. TNO onderzoekt daarom momenteel interventies
voor duurzame inzetbaarheid van laagopgeleide oudere werknemers.
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Deze interventies richten zich op het zodanig herorganiseren van de
bestaande verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen
het werkproces dat ze beter aansluiten bij wat werknemers kunnen en
willen. Kortom, deze interventies richten zich op het bevorderen van de
persoon-werk fit.

4.4 Strategieën voor duurzame inzetbaarheid op basis
van het persoon-werk fit-model
Tot welk type maatregelen en interventies geeft het in figuur 1 gepresenteerde
model van duurzame inzetbaarheid aanleiding? Het gaat daarbij dus
om psychologische, op het individu gerichte strategieën.

Vaststellen type (mis)fit
In de eerste plaats is het van belang om de mate en het type (mis-)fit van de
werknemers in een bepaalde organisatie vast te stellen. Dat kan onder
andere door gebruik te maken van de WEB-monitor die Schouten &
Nelissen Inzicht heeft ontwikkeld.10 Dit is een online vragenlijst die naast
de demands-abilities fit en de needs-supply fit ook inzicht geeft in de
mate van gezondheid, bevlogenheid en het functioneren van de werknemers. De  WEB-monitor brengt dus alle elementen van het fit-model
in kaart. De uitslag van de WEB-monitor geeft per individu weer bij wie
sprake is van een Type 1 of Type 2 mis-fit. Diegenen die de WEB-monitor
hebben ingevuld, ontvangen automatisch een rapport met hun scores.
De WEB-monitor kan, behalve als een individueel screeningsinstrument,
ook bij een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) worden ingezet. Op
die manier ontvangt ook de bedrijfsarts informatie over een eventuele
mis-fit. Met de WEB-monitor kan er dus een risicogroep worden geïdentificeerd bij wie de individuele behoeften en/of de mogelijkheden niet
passen bij het werk dat de mensen binnen deze groep verrichten. Daardoor loopt hun duurzame inzetbaarheid gevaar en is het noodzakelijk
om tijdig maatregelen te nemen.

twee strategieën voor een betere fit
In principe zijn er twee strategieën mogelijk om de duurzame inzetbaarheid
te verhogen.
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Coaching
Ten eerste kan de organisatie de leden van de risicogroep een kort individueel- of groepsgewijs coachingstraject aanbieden. De coaching kan
zich richten op het verbeteren van de demands-abilities fit of op het
verbeteren van de needs-supply fit. In het eerste geval zou het dan
kunnen gaan om het aanleren van bepaalde vaardigheden. Bijvoorbeeld timemanagement om beter met deadlines overweg te kunnen,
of het oplossen van conflicten wanneer er spanningen op de werkvloer zijn. Uiteraard kan de aandacht in de coachingssessies ook uitgaan naar vaardigheden die van belang zijn in het toekomstige werk
of in de toekomstige functie. De coaching kan zich ook toespitsen op
bepaalde talenten of sterke kanten die iemand wil versterken. Bij een
needs-supply mis-fit (Type 2) ligt het accent op de wensen, verlangens,
behoeften en motivatie van de werknemer en hoe deze in overeenstemming zijn te brengen  met het huidige of toekomstige werk. Een
dergelijk type coaching richt zich op het verduidelijken van loopbaanwensen en het identificeren van belangrijke doelen die iemand in
zijn werk wil bereiken. Ook de bereidheid tot leren en veranderen, en
dus het stimuleren van flexibiliteit en mobiliteit, vormt een belangrijk
onderdeel van een dergelijk coachingstraject. In beide gevallen heeft
de coaching betrekking op het individuele werknemer en minder op
de context waarbinnen deze het werk verricht.

Aanpassen werkcontext
De tweede strategie heeft nadrukkelijk wel betrekking op de werkcontext. Ook
daar gaat het weer om twee verschillende soorten aanpak, afhankelijk
van wat als knelpunt uit de WEB-monitor naar voren komt. Kenmerkend is dat in beide gevallen de gegevens van de WEB-monitor worden
gekoppeld aan die van het team,  de afdeling of de organisatie. De gegevens per team, afdeling of organisatie worden dus samengenomen om
te analyseren welke taakeisen en energiebronnen risicofactoren vormen in termen van Type 1 of Type 2 mis-fit. Is het specifieke profiel van
problematische taakeisen en energiebronnen (risicofactoren) eenmaal
bekend, dan kan er een gerichte strategie volgen op team-, afdelings- of
organisatieniveau. Deze strategie richt zich in principe op het aanpassen
van de taakeisen en/of de energiebronnen om zowel de demands-abilities fit als de needs-supply fit te bevorderen. Voorbeelden van het verminderen van taakeisen zijn: het reguleren van de werkdruk, het beter
op elkaar afstemmen van werk en privé, het oplossen van conflicten
op de werkvloer, en het verminderen van de mentale- en emotionele
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belasting. Maar het is ook mogelijk dat het werk juist te weinig uitdagend is, waardoor er juist meer – of andere – taakeisen gesteld moeten
worden. Voorbeelden van het vergroten van energiebronnen zijn het
verruimen van de regelruimte of de mate van autonomie, verbetering
van de feedback over de prestaties van werknemers, charismatisch of
inspirerend leiderschap en het bevorderen van de teamgeest. Meestal
voert het lijnmanagement interventies en maatregelen uit die gericht
zijn op de werkcontext, al dan niet bijgestaan door externe adviseurs.

proactieve aanpak
In feite schetste ik zojuist een reactieve aanpak van duurzame inzetbaarheid.
De organisatie komt namelijk pas in actie als sprake is van mis-fit en
er een duidelijke risicogroep of duidelijke risicofactoren aanwezig zijn.
Met het oog op duurzame inzetbaarheid zou het beter zijn om een
proactieve koers te varen. Organisaties kunnen de vinger voortdurend
aan de pols houden door de WEB-monitor periodiek in te zetten en de
resultaten ervan met iedereen (ongeacht of iemand tot een risicogroep
behoort of niet) te bespreken als onderdeel van de reguliere HR-cyclus.
Op die manier raken leidinggevenden en werknemers jaarlijks op een
formele en gestructureerde manier in gesprek over de inzetbaarheid,
nu en in de toekomst, van alle medewerkers. Op analoge wijze kan de
WEB-monitor periodiek worden ingezet als thermometer om de ‘temperatuur’ van de organisatie te meten, bijvoorbeeld om de mate van
bevlogenheid van de werknemers in kaart te brengen. Loopt deze bevlogenheid terug, dan kan dat een eerste teken zijn voor een toekomstige
mis-fit. Een jaarlijkse rapportage aan de leiding van de organisatie met
suggesties voor verbetering van het psychosociale werkklimaat zou aanleiding moeten zijn om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren en daarmee de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Op
deze wijze wordt duurzame inzetbaarheid van personeel een integraal
onderdeel van de bedrijfsvoering.

4.5 Tot slot
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema dat ons de komende jaren
bezig zal houden. Daarvoor zijn diverse economische redenen aan te
voeren. Duurzame inzetbaarheid is echter behalve een economisch
ook een psychologisch onderwerp om de simpele reden dat het om de
gezondheid en het welzijn van individuele werknemers gaat, en over
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hoe zij momenteel en in de toekomst functioneren op hun werk. Tot
nu toe is er vanuit de wetenschap nog weinig nagedacht over wat duurzame inzetbaarheid nu precies is, hoe we het kunnen meten, en hoe we
het kunnen bevorderen. Deze bijdrage geeft daartoe een eerste aanzet
op basis van een model dat de balans tussen persoon en werk centraal
stelt. Herstel en behoud van deze balans zijn essentieel voor duurzame
inzetbaarheid. Dit impliceert dat individu-   en organisatiegerichte
maatregelen en interventies gefocust moeten zijn op het bewaren en
bewaken van deze balans.

Prof. dr. Wilmar Schaufeli
Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie,
universiteit Utrecht
Senior adviseur/onderzoeker Schouten & Nelissen
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De balans tussen persoon
en werk is essentieel voor
duurzame inzetbaarheid
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Duurzame inzetbaarheid
in de praktijk: hoe pakken
anderen het aan?

5

Johannes de Geus

V

erschillende pioniers binnen het bedrijfsleven zijn al volop aan de gang met
het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Ze
hebben programma’s ontwikkeld gericht op de gezondheid, motivatie en
commitment van medewerkers en het trainen en ontwikkelen van talenten. Ter illustratie en inspiratie vindt u hier een aantal succesverhalen uit
de bedrijfspraktijk.
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5.1

Het levensfasebewust personeelsbeleid van Aviko

Aviko werd opgericht in 1962 en behoort tegenwoordig tot de top-4 in de wereld
als het gaat om de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten. De
aardappelverwerkende industrie kreeg een flinke impuls door grote Nederlandse aardappeloverschotten in de jaren vijftig. De Aardappel Verwerkende
Industrie Keppel en Omstreken, kortweg AVIKO, werd opgericht. Nieuw was
de industriële productiewijze en de moderne distributie in kleinverpakking
aan de levensmiddelenhandel. In 1962 verwerkte het bedrijf 360 ton aardappelen. Een van de laatste belangrijke overnames vond plaats in 2005: Aviko
neemt dan de fabriek van Nestlé in Venray over. Er kwam een nieuwe productielijn in de fabriek in Cuijk voor de productie van koelverse, gestoomde
aardappelproducten.
Jan van Brandenburg, adjunct directeur HRM: ‘Om de gevolgen van de vergrijzing zo goed mogelijk op te vangen en de 480 werknemers in Steenderen én de werknemers bij andere Aviko-bedrijven gezond te houden
hebben we in 2009 een werkgroep ingesteld met drie vertegenwoordigers van vakorganisaties, twee van de OR en twee werkgeversleden. We
zijn voortvarend gestart met verschillende onderzoeken op alle gebieden die met inzetbaarheid te maken hebben. Zo hebben we vier velden
op relevantie en toegevoegde gezondheidswaarde onderzocht:
Tools van de medewerkers. Zijn de kennis en de vaardigheden passend en
up-to-date en in overeenstemming met de taakeisen? Willen de medewerkers leren?
Werkprocessen. Zijn de werkafspraken gezond? Zijn de dagroosters en de
nachtroosters gezond, werkt de ploegendienst goed, wat zijn de effecten
van het zelf roosteren zoals dat incidenteel gebeurt?
Werkplekken. In een ergonomische rondgang is beoordeeld of de werkplekken zijn afgestemd op de belastbaarheid van de oudere werknemer.
Gezondheid. In een gezondheidsonderzoek is onder andere getest of
gewicht, BMI, buikomvang, bloedwaardes en gehoor van de medewerkers goed zijn.
Uit het onderzoek kwamen aanbevelingen naar voren die we direct hebben vertaald in maatregelen. De programma’s zijn eerst uitgerold in
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Steenderen, daarna bij de andere Aviko-bedrijven. Zo hebben we de WAI ingezet als onderdeel van het periodieke medische onderzoek. Vooral de
eigen prognose over het arbeidsvermogen over twee jaar gaf aanwijzingen voor nieuw beleid. Alle onderzoeksresultaten werden aan iedere
medewerker bekend gemaakt via een medisch paspoort. Het paspoort
zorgde zo voor interventies op het gebied van bewegen, roken, voeding
en mentale begeleiding. Medewerkers konden een half jaar op kosten
van Aviko bezig zijn met fitness, sportschool, fysiotherapie, begeleiding
van een diëtiste en mentale begeleiding. Daarnaast kwamen onder
andere: een workshop BRAVO, training beeldschermwerk, werkplekcoaching, workshops geluid, ondersteuning van het stoppen met roken
door Stivoro (inclusief een gezamenlijk overeengekomen algeheel rookverbod op het gehele terrein!), life mental coaching, automaten met
gezonde alternatieven, een sportvergoeding van € 130 per jaar, gratis
fruit in de kantines en begeleiding van de nachtdiensten met tips als:
ook al slaap je niet veel tussen de diensten, probeer zeven uren te rusten,
eet op vaste tijden en probeer mee te draaien in het normale dagelijkse
leven van je gezin.
Het levensfasebewust personeelsbeleid is een succes geworden. Het is bijzonder om te merken dat medewerkers die niet fit zijn, heel blij worden als
het bedrijf hen helpt via gezondheidsprogramma’s. Van de risicogroep
van minder gezonde medewerkers doet op dit moment nog steeds 75%
mee met de programma’s, we werken eraan iedereen mee te krijgen. We
hebben in de bonden goede promotors: de programma’s zijn inmiddels
verankerd in de CAO-afspraken.’

5.2 Het meerjarenopleidingsprogramma van de RDW

De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen als personenauto’s,
bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers en scooters. De RDW is de
beheerder van de basisregistratie van voertuigen in Nederland. In deze registratie staan de voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar of houder.
Overheidsorganisaties en bedrijven maken hier gebruik van. De RDW volgt
voertuigen vanaf het moment van ontwikkeling tot en met de sloop, zowel
in technisch als in administratief opzicht. In opdracht van de Nederlandse
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overheid voert de RDW met 1400 medewerkers deze werkzaamheden uit op
kantoren in Zoetermeer, Veendam, Groningen en op keuringsstations.
Maeyken Ruimers, manager HR: ‘In 2007 hebben de directie en het MT ervoor
gekozen alle kaarten te zetten op het worden van een highperformanceorganisatie en dat had gevolgen voor onze kijk op de inzetbaarheid van
al onze medewerkers. De focus bij HR ligt daardoor op education permanente. In 2007 zijn we een meerjaren-ontwikkelprogramma gestart
voor de managers, Tools genaamd,  waarin niet alleen aandacht was voor
visie en strategie, veranderen en vernieuwen, publiek ondernemen,
bedrijfsvoering en (persoonlijk) leiderschap, maar ook voor zelfgekozen
praktijkopdrachten, individuele communicatieskills, zelfsturing en persoonlijke leerdoelen. Dit succesvolle programma is inmiddels aangepast
en ook voor alle medewerkers van de stafafdelingen van HR, Juridische
en Bestuurlijke Zaken in uitvoering genomen. Binnenkort sluiten ook
Communicatie, FB en ICT aan. We zien op dit moment veel managers
hun best doen minder te controleren en meer te faciliteren, en hun
medewerkers verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. Dat is een
mooie opbrengst van Tools.
Het verloop in ons bedrijf is relatief laag (4%) en we volgen de tevredenheid van de medewerkers nauwlettend omdat we ervan uitgaan dat
mensen die plezier hebben in hun werk ook meer kans hebben proactiever te worden. De medewerker is bij ons zelf verantwoordelijk voor
zijn of haar inzetbaarheid.
Inmiddels is er een groep Jong RDW van start gegaan die eigen initiatieven ontplooit en ons als MT aanbevelingen doet over uiteenlopende
onderwerpen zoals de gevolgen van vergrijzing en het behoud van kennis binnen de organisatie.
Daarnaast werken we sinds kort met andere bestuursorganen aan de uitwisselbaarheid van medewerkers. Waarom zou iemand van de Reclassering of
van het Kadaster niet prima passen in een vergelijkbare functie bij ons?
Als het gaat om duurzame inzet verwachten we ook veel van onze strategische personeelsplanning, het integraal gezondheidsmanagement
en de vitaliteitsprogramma’s.
In een pilot Nieuw Werken hebben we een inclusieve benadering
gekozen. We focussen op:  houding en gedrag, werkprocessen, huisvesting, ICT en regelgeving.
In 2009 en in 2010 werden we uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland
in de non-profitsector. Deze uitverkiezing is te danken aan de hoge
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medewerkerstevredenheid, de goede arbeidsvoorwaarden, het consequent serieus nemen van je medewerkers en onze mogelijkheden om
je constant te ontwikkelen via ons mooie aanbod voor permanente
scholing.’

5.3 SNS Reaal en de voordelen van het informatietijdperk

SNS REAAL is met circa 8.000 medewerkers een Nederlandse dienstverlener op
het gebied van verzekeren en bankieren. SNS Bank en REAAL Verzekeringen zijn de hoofdmerken. Daarnaast heeft de bank merken die zich richten op specifieke markten, zoals SNS Property Finance, Regio Bank, ASN
Bank, BLG Hypotheken, Zwitserleven en Proteq. SNS REAAL heeft een
lange historie in de Nederlandse samenleving en is voortgekomen uit verschillende regionale spaarbanken en diverse verzekeringsmaatschappijen,
die van oorsprong verdeeld waren over twee aparte concerns, SNS Groep en
Reaal Groep. Opvallende overnames in de laatste jaren waren Regiobank,
AXA Nederland, Winterthur Verzekeringen, DBV Holding en Zwitserleven.
Chris Veenstra (hoofd Arbeidszaken) en Claudia Minnes (adviseur Arbeidszaken): ‘Het succes van onze onderneming hangt sterk af van het enthousiasme en de inzet van onze medewerkers. Om gemotiveerd te zijn en
te blijven, moeten zij de kansen krijgen om prestaties neer te zetten
waar zij trots op zijn. Wij doen er dan ook alles aan om een aantrekkelijk
werkklimaat te scheppen waarin iedereen zich goed voelt en zich optimaal kan ontplooien. Natuurlijk bieden we goede arbeidsvoorwaarden,
maar wat medewerkers vaak veel meer waarderen, is oprechte aandacht
van hun leidinggevende (bijvoorbeeld voor persoonlijke groei), en uitdaging en verantwoordelijkheid in hun werk. Veelbelovende startende
hbo’ers en academici zijn bij ons altijd welkom om zich in een uitdagend en afwisselend traject voor te bereiden op een senior functie. Zo
kennen wij diverse ontwikkeltrajecten als een managementtraineeship,
een talentdevelopmentprogramma, maar ook leertrajecten on the job.
De talenten die we al in huis hebben, krijgen alle kansen om zich te
ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Van al onze medewerkers
verwachten wij een integere werkhouding die getuigt van respect voor
klanten en collega’s en die gericht is op het in stand
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houden van onze goede reputatie. Er heerst een open en informele
cultuur waardoor iedereen van hoog tot laag elkaar aan kan spreken.
Als het gaat over gezond werk, zijn we de laatste jaren in onze focus geswitcht
van een curatieve naar een meer preventieve aanpak van verzuim en
duurzame inzet. We streven naar gezonde en gemotiveerde medewerkers en proberen als werkgever invloed uit te oefenen op een gezonde
leefstijl zonder betuttelend te zijn. Zo hebben we verschillende initiatieven gestart als het NIPED Preventiekompas, deelname aan de Nationale
Traploopweek, externe bedrijfsfitness, aandacht voor gezond eten en
lunchwandelen. De laatste tijd zien we in ons aanname- en scholingsbeleid ook onder ogen dat veel van onze medewerkers niet meer voor
het leven bij ons zullen werken. Wij geloven in een win-winsituatie als
we medewerkers helpen zich breder inzetbaar te maken, ook als wij daar
geen tientallen jaren van profiteren.
  
In 2008 zijn we begonnen met de voorbereiding van Het Nieuwe Werken: tijden plaatsonafhankelijk kunnen werken. Om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken, kregen medewerkers faciliteiten geboden, waardoor zij
zowel op kantoor als vanuit de eigen woning kunnen werken. Daarnaast
kwamen er meer flexibele werkplekken. Medewerkers konden daardoor
de plek kiezen die op dat moment het beste paste bij hun activiteiten.
Het Nieuwe Werken levert profijt op voor onze medewerkers omdat
zij de plaats waar zij werken beter kunnen afstemmen op hun behoeften. Daarnaast levert het milieuwinst op omdat er efficiënter omgegaan
wordt met zowel de bedrijfsruimte als met reizen. We kregen er in 2009
de TelewerkJaarprijs voor. De jury vond dat wij maximaal gebruik maken
van de voordelen van het informatietijdperk. Er is een modernere, betere
en leukere werkomgeving gecreëerd. Steeds is er gelet op de fit tussen
de behoeften van de medewerker enerzijds en de mogelijkheden binnen zijn taak anderzijds. Steeds zijn de voordelen voor het bedrijf zelf
en de voordelen voor de medewerkers afgewogen en vastgesteld. Het
Nieuwe Werken staat voor een nieuwe manier van denken over werk.
Niet wanneer of waar we werken, maar wat we doen, staat centraal. Het
Nieuwe Werken wordt bij ons stap voor stap ingevoerd voor alle grote
kantoorlocaties. We stomen leidinggevenden en medewerkers klaar
voor deze andere manier van werken. Als de krapte op de arbeidsmarkt
straks een feit is, hopen we door Het Nieuwe Werken in de volle breedte
aantrekkelijk te zijn. Zo is er meer aandacht voor de werk-privébalans en
dat biedt wellicht ook herintredende vrouwen en ouderen meer kansen
op onze arbeidsmarkt.’
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5.4 COA: een Academy van, voor en door eigen mensen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zorgt met 1650 medewerkers voor
opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie en Asiel biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in
Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en
om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
De samenleving doet steeds vaker een ander beroep op de opvang- en huisvestingsexpertise van het COA. Daardoor ontwikkelt het COA zich tot een
organisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid en anticipeert het
op ontwikkelingen in Nederland en Europa. Het COA heeft opvanglocaties in
heel Nederland. De stafdirecties zijn in Rijswijk gehuisvest.
Herman van der Meulen (directeur Managed Services): ‘In ons soort
werk draait het om ervaring en commitment. Een paar weken geleden
hield ons pensioenfonds ons als MT een spiegel voor. Zij hadden van de
laatste vijftien jaren een analyse gemaakt op grond van de data over in-,
door- en uitstroom en hebben ons aan de hand van die analyse gewezen
op de gevolgen voor de inzetbaarheid van onze medewerkers in het
licht van de aankomende vergrijzing en ontgroening. Feilloos kregen
we een blik op de verwachte zwakke plekken in ons bedrijf.
Twee keer per jaar doen we onderzoek dat we de Organisatiemonitor noemen. We checken dan twee dingen: voelen de medewerkers zich
verbonden met de kernwaarden en de missie en visie van ons bedrijf?
De tweede vraag gaat over de leerattitude: ben ik bereid van mijn collega te leren en is mijn collega bereid van mij te leren? De uitkomsten
bespreken we twee dagen op de hei in het MT en later bespreken alle
managers de aanbevelingen met hun medewerkers. Sommige medewerkers hebben een tijdje geleden aangegeven zich gevangen te voelen
in de COA-waarden, daarop zijn we met elkaar die waarden nog maar
eens een nieuwe betekenis gaan geven.
Het gesprek is juist in ons soort werk essentieel. De vereiste kennis en vaardigheden van de medewerker hebben we vrij aardig in kaart in een functieopleidingenmatrix die is geënt op het leerling-meester-gezelprincipe.
Mensen zien vrij snel hoe ze door kunnen stromen naar een andere
functie en wat zij daarvoor nog nodig hebben. We vinden het mooi als
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er intern flink wordt doorgestroomd. Onze huidige voorzitter is ooit bij
ons begonnen als hoofd P&O, daarna werd ze directeur P&O, later directeur en nu is zij dus voorzitter van ons bestuur. De mooiste doorstroom
begon bij een medewerkster die zeven jaar geleden binnenkwam als
beleidsondersteuner, daarna werd zij projectmedewerker, daarna projectleider. Als programma-manager heeft ze kort geleden gesolliciteerd
naar de vrijkomende functie van directeur en nu is zij als directeur de
leider van de hele afdeling Beleid- en Juridische Zaken.
De COAcademy is twee jaar geleden ontworpen en voorlopig ingericht. Op dit moment zijn we aan het doorontwikkelen en krijgt het
open leerpodium een mooie plek. We gaan ervan uit dat medewerkers
vooral leren als zo’n Academy van, voor en door eigen mensen vorm
krijgt. Mensen worden het best in de eigen wasmachine opgeleid, zeg
ik wel eens. MT-leden worden de eigenaar, sponsor en regisseur van
relevante leerinhouden. Het liefst vertrekken we niet bij vastomlijnde
in beton gegoten cursussen, maar vragen we aan managers en medewerkers waar zij tegenaan lopen. Daar zoeken we iets bij of maken we
vervolgens, dankzij excellente bedrijfsvoering die we op dit gebied ontwikkeld hebben, een passend leertraject van.
We geven niet alleen vakopleidingen. Preventief zijn we een jaar
geleden begonnen met budgetteringscursussen voor medewerkers.
Ook zijn we begonnen met alfabetiseringscursussen voor de laaggeletterden in ons bedrijf. Ik ben zelf nogal geporteerd van de leercirkels. We
gaan steeds vaker met elkaar het gesprek aan over het vak, helemaal met
een inhoudelijke insteek. Langzaamaan ontwikkelen we in dat gesprek
socratische manieren en komen we aan de praat over gedrag.’

5.5

Scholing is de sleutel bij LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging behartigt op kantoor Domus Medica in Utrecht
met 85 medewerkers de belangen van haar 11.000 leden. Maar liefst 90% van
de Nederlandse huisartsen is via de LHV georganiseerd en aangesloten bij de
23 kringen in de zeven regio’s. Uitgangspunt van de vereniging is het behoud
en de versterking van de unieke positie van de huisarts, in het belang van de
huisarts en de patiënt.
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Directeur Lodi Hennink: ‘Al vanaf de aanname van een medewerker stellen
we ons én kritisch én faciliterend op ten opzichte van onze mensen. Je
moet wel een fit hebben of willen hebben met huisartsenzorg, anders
werkt het niet. Je moet ‘rapport’ kunnen maken met de leden en de
taken vereisen een hoog werk- en denkniveau. Ik zeg wel eens: “We lijken hier wat dat betreft wel een halve universiteit.” In onze ervaring zijn
de mensen beter inzetbaar als ze voelen dat de loyaliteit twee kanten op
werkt en ze daarnaast vrij kunnen woekeren met hun talenten.
Wij verplichten ons om iedereen die hier aangenomen wordt, verder te helpen in zijn of haar persoonlijke groei. Iemand die bij de LHV
weggaat, moet zeggen: “Dit had ik nooit willen missen.” We zullen hier
daarom zelden een scholingsverzoek weigeren, ook al betreft het iets
dat niet direct voor de LHV noodzakelijk is. Laatst wilde een beleidsmedewerker graag een managementopleiding  volgen zonder dat er een
managementpositie in het verschiet ligt. Toen zij daar schoorvoetend
mee kwam, heb ik haar gecomplimenteerd. Juist het waarderen en
honoreren van die persoonlijke leerwensen maakt medewerkers sterk
en inzetbaar, zelfs als de gekozen opleiding in eerste instantie geen
directe opbrengst genereert.
Scholing is de sleutel om je mensen inzetbaar te houden én om te
voorkomen dat ze stationair gaan draaien. Wij hebben de morele plicht
om onze medewerkers employabel te houden. Daar hebben wij baat bij,
daar heeft de medewerker baat bij en daar heeft de volgende werkgever van de medewerker baat bij. Sinds een jaar hebben we alle functies
beschreven met een focus op de primaire competenties. Daarmee willen
we de scholing zo mogelijk nog gerichter gaan faciliteren. Iedere medewerker wordt geacht zijn of haar kennis en kunde op peil te houden.
Wat de uitstroom van medewerkers betreft, kom je soms tot de
conclusie dat de omgeving toch minder past bij de collega. Dat is geen
schande. Maar mocht het zover komen dat iemand met een jaarcontract
dat te horen krijgt, dan zorgen we voor een heel zachte landing. Ongeacht hoe er in het eerste jaar is gefunctioneerd. Voor die gevallen kennen we namelijk een opzegtermijn van zes maanden, om een overgang
van werk naar werk mogelijk te maken.
Onze medewerkers zijn overigens relatief jong en gezond. Bij de
nieuwbouw van de Domus Medica in Utrecht in 2006 is helaas geen
plaats gebleken voor fitnessruimtes. Dat is jammer, net als het  plaatsen tijdonafhankelijk werken dat nog steeds een ideaal is. Die kamers
links en rechts op de gang –  “koninklijke stallen” – zouden van mij wel
eens plaats mogen maken voor een open concept.’
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5.6 De professionele groei bij Capgemini

Capgemini is opgericht in 1967 en behoort in 2011 met 100.000 medewerkers tot de
top 5 in IT-services en consulting. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs.
Capgemini is actief in meer dan dertig landen en wil voor de klant het beste
talent van verschillende locaties als een team laten samenwerken om de optimale oplossing te creëren en leveren. Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten
in een groot aantal branches met een compleet en innovatief aanbod van
consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het
ondernemerschap van de klanten. In Nederland zijn 5833 medewerkers actief
met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar.
Edwin Kok, vice president: ‘Voor het creëren van waarde, is technologie alléén
niet genoeg. Alles begint bij onze mensen, de experts die perfect samenwerken en zo de precieze doelstellingen van hun klant doorgronden.
Vervolgens ontwikkelen zij daarvoor de beste oplossingen. Deze benadering van technologie, waarbij de mens centraal staat, is hét aspect dat
het onderscheid maakt. Al vanaf het allereerste begin zijn we in ons
bedrijf bewust bezig met inzetbaarheid van de mensen. Onze werkcultuur gaat uit van verschillen en ons personeelsbestand is uitzonderlijk
divers. De projectteams vormen altijd een goede eenheid en combineren een rijke afwisseling aan vaardigheden, ervaringen en perspectieven. Onze diversiteit beschouwen wij als een vitaal strategisch voordeel.
We stellen alles in het werk om daarop voort te borduren. We trekken
getalenteerde personen aan met de meest uiteenlopende culturele en
geografische achtergronden en opleidingen. Onze prioriteit: op alle
manieren ervoor zorgen dat al onze medewerkers een lonende carrière
opbouwen. De hele loopbaan is een medewerker in een leertraject, onze
eigen Academy faciliteert het leren. We werken op basis van internationale competentiemodellen.
We gaan ervan uit dat er maar één persoon verantwoordelijk kan
zijn voor professionele groei: de medewerker zelf! Veel meer dan eisen
stellen en vervolgens ondersteunen en faciliteren, kan het management
niet doen. De HR-processen ondersteunen de ontwikkeling van onze
medewerkers .  De medewerker geeft zelf aan hoe het ervoor staat met
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insight/initiative/impact en is zelf de regisseur van het persoonlijke ontwikkelplan en het persoonlijke verbeterplan. Op gezette tijden vragen
we de medewerker zelf de performance-potentialmatrix in te vullen.
Immers, de medewerker zelf is de beste beïnvloeder van zowel zijn performance als zijn potentieel. De begeleiding van en de persoonlijke aandacht voor de medewerker hebben we belegd bij de counsellors. Dat zijn
daartoe opgeleide professionals die maximaal vijf medewerkers ondersteunen, stretchen, uitdagen en helpen de gestelde doelen te bereiken.
In de lijn houden uiteraard nog meer mensen zich met de werkprocessen bezig, maar de counsellor speelt in ons bedrijf in de begeleiding
de hoofdrol.
Als het gaat om implementatie van Nieuw Werken, lopen we voorop. Na het
maken van de business case zijn we vorig jaar succesvol gestart vanuit
de overtuiging dat Nieuw Werken een win-win-winsituatie kon opleveren. Ten eerste voor de medewerker, maar ook voor bedrijf en milieu:
minder kantooroppervlak, vermindering van de reiskosten, verbetering
van de work/life-balance, verhoging van de productiviteit, aantrekkelijker werkgeverschap en duurzaam ondernemen. Inmiddels heeft ieder
een persoonsgebonden mobiliteitsbudget en is de productiviteitsgroei ingezet, worden er enkele duizenden kilometers per medewerker
per jaar minder afgelegd en hebben we met elkaar 10% CO2-reductie
gerealiseerd.‘
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De balans tussen persoon
en werk is essentieel voor
duurzame inzetbaarheid
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Aan de slag met

duurzame inzetbaarheid

6

Jolanda Bouman

D

uurzame inzetbaarheid heeft allerlei groepen in de samenleving veel
positiefs te bieden. Oké, het kost geld en je legt druk op mensen om
zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en om te leren. Niet iedereen staat te trappelen om weer de schoolbanken in te gaan. Maar de
kosten en inspanningen verdienen zichzelf dubbel en dwars terug.
In dit hoofdstuk de belangrijkste aandachtspunten voor iedereen  
(werkgevers, medewerkers, sociale partners en overheid) die serieus
met duurzame inzetbaarheid aan de gang wil en een overzicht van
de voordelen van het investeren van tijd, geld en moeite in duurzame
inzetbaarheid.

6.1 Werkgevers
Organisaties die effectief met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen,
zullen allereerst samenhangend beleid moeten formuleren op de HRgebieden: loopbaan, opleidingen, competentiemanagement, levensfase,
generatiemanagement, mobiliteit, arbeidsomstandigheden verzuim,
vitaliteit en gezondheidsmanagement.

NEN-richtlijn
De nieuwe NEN-richtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van
medewerkers’ kan daarbij helpen. In deze richtlijn staat een scan centraal waarmee de organisatie de eigen denkbeelden, de huidige manier
van werken en de daarbij behorende resultaten in kaart kan brengen.
Om te kunnen sturen zullen die namelijk allereerst op één lijn moeten
liggen. De scan geeft geen oordeel maar biedt richting en houvast om
het beleid in overeenstemming te brengen met de waarden en ambities
van de organisatie.  
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Staat het beleid eenmaal vast, dan zal het moeten worden doorvertaald in systemen, afspraken, procedures of faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het
inbedden van duurzame inzetbaarheid in gesprekken met medewerkers, het in kaart brengen van de vitaliteit, het werkvermogen en de
competenties van medewerkers, het vaststellen van inzichtelijke loopbaanpaden en de competenties (vakinhoudelijk en gedragsmatig) waaraan de medewerker zou moeten werken (opleidingen). Die gesprekken
zullen gericht moeten zijn op de lange termijn. Hoe ziet de medewerker
zijn loopbaan over 3, 5 of 10 jaar?

WEB-monitor
Een hulpmiddel om de mentale fitheid van de organisatie te meten, is o.a.
de WEB-monitor die in hoofdstuk 4 uitgebreid aan de orde kwam. Hij
biedt inzicht in de werkstressoren (veroorzakers van stress en burn-out)
en de energiebronnen (beïnvloeders van betrokkenheid, bevlogenheid,
motivatie en prestaties) die medewerkers ervaren. Hij brengt de risico’s
(misfits) en kansen in beeld zodat de organisatie weet waar zij wel en niet
in moet investeren.
Ook de Workability Index (WAI) biedt enig houvast. Al meet de WAI
vooral het werkvermogen van mensen (de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk gezond kan blijven werken) en biedt   informatie
voor het gezondheidsmanagement en gezondheidsbeleid.
Vervolgens zal het management vanzelfsprekend moeten doen wat het met de
mond belijdt. ‘Practice what you preach.’ Anders denken én doen moet
tot uiting komen in het daadwerkelijke gedrag van   managers op de
werkvloer en in de gesprekken.
Bij problemen draait het om het vinden van een maatwerkoplossing:
wat zijn de oorzaken, hoe kunnen we die wegnemen, wat is er nodig
voor een goede fit tussen taakeisen en competenties?
Als er niet tijdig signalen worden afgegeven over aankomende veranderingen en medewerkers de tijd niet krijgen om zich daarop voor te
bereiden, bijvoorbeeld door bij te scholen, werkt het niet. Als het bedrijf
medewerkers die gemotiveerd zijn om zich bij- of om te scholen daartoe niet in staat stelt, werkt dat averechts. Net als wel verwachten dat
iemand eigen verantwoordelijkheid neemt, maar nieuwe, onconventionele initiatieven meteen torpederen.
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Positieve effecten
Werkgevers die werk maken van duurzame inzetbaarheid kunnen echter rekenen op bekwamer, gemotiveerder en flexibeler inzetbaar personeel. Dat
vergroot de efficiency, de effectiviteit en flexibiliteit van de organisatie.
Betere resultaten dus:
- de productiviteit neemt toe
- de kwaliteit van producten of diensten stijgt
- innovatie van diensten en producten vindt sneller
en beter plaats
- het ziekteverzuim daalt en daarmee ook de kosten
van verzuim
- de organisatie kan meer proactief en flexibel reageren
op ontwikkelingen in de markt en de arbeidsmarkt
- de concurrentiepositie en economische slagkracht van de organisatie verbetert
- het personeel toont meer betrokkenheid en neemt eigen verantwoordelijkheid
- kennis en expertise circuleert beter en blijft beter behouden, een
waarborging van de continuïteit van de organisatie.
De aandacht die de organisatie schenkt aan scholing, ontwikkeling, gezondheid
en welzijn van haar medewerkers zorgt ook voor een beter bedrijfsimago
en vergroot haar aantrekkelijkheid als werkgever, wat van groot belang
is bij de werving en het behoud van waardevolle medewerkers, zeker bij
krapte op de arbeidsmarkt.

6.2 Medewerkers
Duurzame inzetbaarheid is ook de verantwoordelijkheid van medewerkers
zelf. Zij zullen bereid moeten zijn om zich te ontwikkelen, te veranderen
(mobieler te worden) en naar nieuwe oplossingen te zoeken. Zij zullen
minder gefixeerd moeten zijn op beperkingen en onmogelijkheden en
juist meer op wat wel kan. Steun van de werkgever in de vorm van eventuele maatwerkoplossingen en een flexibele houding, is daarbij nodig.
Van medewerkers wordt leergierigheid en meer persoonlijke verantwoordelijkheid verwacht. Bovendien zullen zij zelf actiever met hun eigen
loopbaan bezig moeten zijn en dit onderwerp, net als gevoelens van
onvrede, moeten inbrengen in gesprekken met leidinggevenden. Als zij
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meer inzicht verwerven in hun eigen competenties, vaardigheden en
mogelijkheden zal de bereidheid tot bijscholen toenemen en zullen ze
ook meer carrièrekansen gaan zien.

Positieve effecten
Het vergt een andere houding van mensen, maar duurzaam inzetbare medewerkers hebben een grotere kans op uitdagend, afwisselend en inspirerend
werk. Daardoor neemt hun betrokkenheid, motivatie, bevlogenheid en
creativiteit toe. Ze beleven plezier aan hun werk. Werk wordt voor hen
een energiebron en geen energieslurper. Dat maakt hen ook weerbaarder,
veerkrachtiger en beter bestand tegen mentale en fysieke belasting. En
geeft hen ook nog eens een goed gevoel over zichzelf. De aandacht voor
hun mentale en fysieke gezondheid vermindert het risico dat ze in de
WAO belanden als gevolg van burn-out, bore-out of lichamelijke klachten.
Doordat ze zich blijven ontwikkelen is hun kennis bovendien meer up-todate en hebben ze niet langer het gevoel dat ze de ontwikkelingen niet
kunnen bijbenen. Hun kansen op het behoud van (leuk) werk en een
carrière die een stijgende lijn vertoont, neemt juist toe doordat ze over
meer zelfvertrouwen beschikken, meer aankunnen, meer inzicht hebben in hun competenties en vitaler zijn. Dat biedt ook financiële voordelen. Meer verantwoordelijk werk, betaalt immers beter.
Hun loopbaanperspectieven zijn groter. Door hun bredere kennis
en ervaring kunnen ze bovendien verschillende kanten op. Het inzicht
in hun vaardigheden en competenties kan mogelijkheden blootleggen
waar ze anders misschien niet eens aan zouden denken. Ze zijn beter
in staat hun loopbaan in eigen hand te nemen en een betere balans te
vinden tussen werk en privé.
Ze willen graag langer doorwerken en zijn minder gericht op ‘je tijd
uitzitten tot aan het pensioen’.

6.3 Sociale partners
Vakbonden
Collectieve arbeidsovereenkomsten met riante seniorenregelingen komen
steeds meer onder vuur te liggen. Er is behoefte aan meer maatwerk
en gelijke kansen (en behandeling) voor iedereen. Vakbonden zullen
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open moeten staan voor alternatieve oplossingen en ook zelf ideeën
voor flexibeler arbeidsverhoudingen moeten aandragen. Vooral ook
in samenwerking met werkgeversvertegenwoordigers. Jeroen de Glas
van FNV Jong is diezelfde mening toegedaan. ‘Sociale partners moeten
voorop lopen in de discussie over duurzame inzetbaarheid,’ zegt hij in
het interview op p 131.

werkgeversvertegenwoordigers
Werkgevers-, branche- en koepelorganisaties zullen hun leden vooral moeten stimuleren tot het formuleren van een beleid gericht op duurzame
inzetbaarheid van mensen. Ze moeten wijzen op mogelijkheden, voordelen en kansen. Betere samenwerking tussen bedrijven en branches
kan leiden tot meer intersectorale mobiliteit.

positieve effecten
Zowel voor werknemersvertegenwoordigers als werkgeversvertegenwoordigers
biedt actieve aandacht voor duurzame inzetbaarheid een aantrekkelijke
manier om de belangen van de leden nog beter te behartigen. Door die
betere belangenbehartiging kunnen zij rekenen op meer waardering van
de huidige leden en kunnen ze hun ledenaantallen vergroten.

6.4 Overheid
De overheid heeft heel wat op haar bordje liggen. Om te zorgen dat mensen
langer doorwerken, is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Daarnaast zal zij initiatieven van de sociale partners en organisaties op het
gebied van duurzame inzetbaarheid moeten stimuleren. Deels gebeurt
dat al via allerlei subsidieregelingen.
Voor hete hangijzers en veronderstelde knelpunten als het ontslagrecht en de ontslagvergoeding zal zij een oplossing moeten vinden. Hoe
kan een medewerker veilig mobiel zijn en hoe kunnen werkgevers gestimuleerd worden meer ouderen in dienst te nemen? Maar ook: hoe krijgen
we de inactieven die nu een WAO-, WW-, Wajong of andersoortige uitkering ontvangen weer aan de slag? Ofwel hoe vergroten we de arbeidsparticipatie? Daarin heeft zij als werkgever ook een voorbeeldfunctie.
Economische groei en behoud van welvaart, niet afzakken op de
ranglijst van kenniseconomieën door meer scholing en innovatie, het
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voorkomen van inflatie, belastingstijging en exorbitante loonstijgingen.
Het zijn problemen waar de overheid zich terecht het hoofd over breekt.

positieve effecten
De overheid heeft veel te winnen bij duurzame inzetbaarheid en onderkent dat
ook. Als we niets doen, zal het begrotingstekort rap stijgen. Denk alleen
maar aan de kosten van de AOW en de gezondheidszorg die de pan uit
rijzen door de vergrijzing en tel daar alle kosten voor uitkeringen (WW,
WAO, Wajong etc.) bij op. Als er niet meer mensen aan het werk gaan en
mensen niet langer kunnen en willen doorwerken, zijn de kosten voor ons
sociale zekerheidsstelsel niet meer te dragen. Alleen al vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en het in de hand houden van de financiële balans staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Verder biedt
duurzame inzetbaarheid, met name een leven lang leren, vanuit economisch oogpunt kansen voor economische groei en behoud van welvaart.

6.5 Samenleving
De samenleving als geheel is ook gebaat bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers, meer kennis, (intersectorale) mobiliteit en langer doorwerken.
Dit zorgt voor economische groei, houdt onze verzorgingsstaat in een
tijd van vergrijzing en ontgroening betaalbaar en maakt de arbeidsmarkt
effectiever en flexibeler. Als mensen duurzaam inzetbaar zijn, vallen er
minder mensen uit door mentale of fysiek overbelasting (wat weer leidt
tot minder uitkeringslasten, lagere kosten voor gezondheidszorg en
sociale zekerheid) en wordt de kwaliteit van mensen beter benut. Ook
die van mensen die nu langs de zijlijn staan, zoals ouderen, vrouwen,
laagopgeleiden allochtonen en mensen met een gezondheidsbeperking.
Doordat duurzame inzetbaarheid gericht is op de totale potentiële beroepsbevolking, vermindert het ook bestaande ongelijkheden, tussen jong en
oud, tussen werkend en werkloos, tussen allochtoon en autochtoon, tussen man en vrouw, tussen kansrijk en kansarm. Het maakt de samenleving  evenwichtiger. Volgens de KIA neemt zelfs de criminaliteit af.
In de ideale situatie draagt iedereen op zijn niveau zijn steentje bij
en werken we met zijn allen aan duurzame ontwikkeling van de samenleving, aan een harmonieuze balans tussen de drie P’s: people, planet
en profit.
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[ interview: Jeroen de Glas ]

‘ Sociale partners moeten
voorop lopen in de discussie
over duurzame inzetbaarheid’
Karina Visscher
Duurzame inzetbaarheid is momenteel een hot item, maar over de precieze
uitleg ervan bestaat een breed scala aan visies. Onder andere: ‘zo werken dat
je het kunt blijven doen in de toekomst (gebruik zonder verbruik),’ ‘op ieder
moment in je loopbaan meerdere opties hebben vanuit je competenties,’ ‘periodiek
je loopbaanstappen verkennen,’ ‘het vermogen om deel te nemen aan het
arbeidsproces tot aan het ouderdomspensioen,’ ‘in staat zijn tot het hebben en
houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving
die je daartoe in staat stelt’.

n wat verstaat u precies onder duurzame inzetbaarheid en wat niet?
‘Alle hiervoor genoemde definities kloppen wat mij betreft. In de kern gaat het erom dat iemand in staat is om gedurende zijn loopbaan werk te verrichten dat zowel bij zijn fysieke
als geestelijke gesteldheid past. Vanuit je competenties meerdere mogelijkheden hebben
gedurende een loopbaan vind ik hierbij van groot belang.’

Arbeidsmobiliteit en baan-baanmobiliteit worden vaak genoemd als noodzakelijkheid voor het goed
en flexibel functioneren van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Toch lijkt dat niet echt van de
grond te komen. Medewerkers zijn bang hun verworven rechten en zekerheden te verliezen, werkgevers zijn huiverig mensen te ontslaan en nemen weinig nieuwe mensen (en nauwelijks ouderen) aan.
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n Hoe denkt u over de relatie tussen mobiliteit en duurzame inzetbaarheid? Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor
de arbeidsmobiliteit en hoe kunnen die worden weggenomen?
‘Bij mobiliteit gaat de discussie vaak over ontslagrecht tegenover scholing en sociale zekerheid.
Zekerheid voor werknemers is cruciaal als het gaat om mobiliteit. Als mensen gemakkelijk
ontslagen kunnen worden, moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende kansen zijn om
ander werk te vinden, ook in een andere sector dan waar men voorheen gewerkt heeft. We
hebben te maken met een hoge mate van vergrijzing, er gaan in bepaalde sectoren grote
tekorten ontstaan en er zullen sectoren zijn die minder draaien. Bij- en omscholing moet
tijdig plaatsvinden om te zorgen dat werknemers in alle sectoren in voldoende mate aan
de slag kunnen. Onzekerheid voor werknemers vormt hierin echter een belemmering. Voor
mensen met tijdelijke contracten en flexwerkers moeten genoeg mogelijkheden zijn om
werk te vinden. Dit is een voorwaarde voor het toenemen van de mobiliteit. In tijden van
economische crisis, zoals nu, zie je de mobiliteit dan ook afnemen.
Leeftijd vormt helaas ook een belemmering bij de mobiliteit van werknemers. Met name voor
de oudere werknemer die op zoek is naar een andere baan. Ik ken een heel concreet geval
in mijn omgeving van een ouder iemand die hoog is opgeleid, geen hoge salariseisen stelt
omdat hij in het verleden voldoende kapitaal heeft opgebouwd en dolgraag wil werken. Hij
komt gewoonweg niet aan de bak. Dit is in feite verspilling van arbeidspotentieel.
Daarnaast speelt de pensioenopbouw een rol. Werknemers die veel van baan gewisseld hebben, kampen al snel met een pensioengat. Dit zorgt voor onzekerheid op lange termijn en
draagt daarmee ook niet bij aan mobiliteit. We moeten gewoon constateren dat ons huidige
stelsel van sociale zekerheid niet is ingericht op een flexibele arbeidsmarkt. Als je mobiliteit
en daarmee duurzame inzetbaarheid wil bevorderen, zal hier iets aan moeten gebeuren.
Scholing zou een gezamenlijk initiatief moeten zijn van werkgevers en werknemers.
FNV Jong is groot voorstander van scholingsrechten voor werknemers. Het liefst in de vorm
van individuele trekkingsrechten. Werkgevers zijn hier helaas geen voorstander van omdat
zij investering in scholing voor een belangrijk deel zien als verantwoordelijkheid van de
werknemer. Zij kijken bij scholing vooral naar het rendement voor de eigen organisatie. Dit
is in mijn beleving wel erg gedacht vanuit een kortetermijnperspectief. Structurele bij,- op,en omscholing levert een beroepsbevolking met een hoger en beter kennisniveau en dat is
ook in het voordeel van bedrijven.’

Duurzame inzetbaarheid wordt vaak in één adem genoemd met een leven lang leren, omdat kennis in
onze huidige snel veranderende maatschappij beperkt houdbaar is geworden. Toch blijft het aantal
investeringen in onderwijs en ontwikkeling achter, ondanks onze ambitie tot de top 5 van kenniseconomieën te willen behoren. Ons land is inmiddels wel gestegen tot de achtste plaats, maar
haalt er nog niet echt uit wat erin zit.
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n hoe belangrijk is het concept van een leven lang leren
volgens u voor de duurzame inzetbaarheid van mensen?
n wat kan werknemers en werkgevers stimuleren
tot meer (bij- en om-)scholing?
‘Een Leven Lang Leren is van essentieel belang voor duurzame inzetbaarheid. Wat mij betreft
moeten werkgevers verplicht worden een afdracht te doen voor de scholing van werknemers
om ervoor te zorgen dat de wal het schip niet keert. Een dergelijke afdracht zou misschien
wel moeten worden gestort in één scholingsfonds dat niet sectorgebonden is. Hiermee zorg
je ervoor dat de gelden sectoroverstijgend kunnen worden ingezet en niet opgepot worden
zoals op dit moment gebeurt bij een deel van de O&O-fondsen omdat deze juist wel sectorgebonden zijn.
Zoals ik hiervoor aangaf, zouden werknemers de mogelijkheid moeten krijgen van individuele trekkingsrechten. In CAO’s zouden niet alleen financiële afspraken moeten worden gemaakt maar ook afspraken over het investeren van tijd in scholing en ontwikkeling. CAO’s
zouden wel meer ontwikkelingsgericht mogen zijn. Overigens worden in veel CAO’s al
afspraken gemaakt over scholing maar ik denk dat veel werkgevers hier te weinig bij
stil staan.’

Het (vorige) kabinet wil werkgevers gaan verplichten een beleid te voeren dat gericht is op duurzame
inzetbaarheid. En werknemers verplichten hieraan mee te werken (werkleercontracten). Vooral over
het verplichtende karakter is een hoop discussie gaande.

n hoe staat u in deze discussie?
‘Ik ben zoals gezegd een voorstander van het instellen van een verplichte afdracht van werkgevers voor scholing en ontwikkeling van werknemers. Werknemers moet je daarentegen niet
verplichten tot scholing. Zij moeten namelijk wel in staat zijn om te leren en hier tijd voor
kunnen vrijmaken (in relatie tot de privésituatie). Een financiële prikkel voor werknemers
zal hen in voldoende mate stimuleren om zichzelf daar waar mogelijk te scholen en ontwikkelen. Werknemers kunnen voor een deel ook zelf bijdragen aan hun eigen ontwikkeling
maar dit zou wat mij betreft dan wel naar draagkracht moeten plaatsvinden.
Overigens vinden wij als FNV Jong wel dat een verplichting tot scholing ingesteld zou
moeten worden voor mensen die gebruik maken van een WW- of bijstandsuitkering.’

Je zou kunnen zeggen dat werkgevers en werknemers de noodzaak tot investeringen in duurzame
inzetbaarheid nog onvoldoende voelen en/of nog niet goed weten hoe zij een beleid dat daarop
gericht is handen en voeten kunnen geven.
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n bent u het hiermee eens? wat is er volgens u nodig om die verandering van mindset te bewerkstelligen? en waar hebben werknemers behoefte aan om zo’n beleid daadwerkelijk vorm te geven?
‘Het woord ‘duurzame inzetbaarheid’ leeft niet onder werkgevers en werknemers. Misschien
dat het bij grote bedrijven nog wel op de agenda staat maar bij veel MKB-bedrijven zeker
niet. Hoger opgeleide werknemers zijn over het algemeen wel bezig met hun eigen ontwikkeling. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het besef dat het belangrijk is om
voor de toekomst inzetbaar te blijven niet of vrijwel niet aanwezig. In beginsel ben ik geen
voorstander van verplichting tot scholing voor werknemers maar misschien moet je voor
deze laatste groep toch een verplichting invoeren. Zij zullen uit zichzelf niet overgaan tot
scholing dus zal dit hen moeten worden aangeboden. Zo’n aanbod zal de werknemer dan
ook moeten invullen.
Verder denk ik dat we een verandering van mindset alleen maar kunnen bereiken als in een
veel eerder stadium een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht, gericht op het belang van blijvend investeren in eigen ontwikkeling. Vanaf de middelbare school zou hier al
aandacht voor mogen komen. En zeker het beroepsonderwijs (MBO en HBO) zou moeten
investeren in de bewustwording van het belang van duurzame inzetbaarheid. ‘

n wie moeten in actie komen om duurzame inzetbaarheid
echt van de grond te krijgen en op welke manier?
‘Sociale partners moeten voorop lopen in de discussie over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast vind ik het belangrijk dat scholen betrokken worden. Als je het hebt over duurzame
inzetbaarheid betekent dit onder andere scholing van werknemers. Het onderwijs is hier
voor een belangrijk deel onvoldoende op toegerust. Een werknemer neemt al een heleboel
bagage mee. Die moet je anders behandelen dan een student die net van de middelbare
school komt.
De overheid moet zorgen voor de aanpassing van de wetgeving op het gebied van sociale
zekerheid. Op zo’n manier dat de arbeidsmarkt wordt toegerust op meer flexibiliteit. Ook
heeft de overheid een verantwoordelijkheid voor de scholingsfondsen. De inrichting daarvan zal anders moeten als je duurzame inzetbaarheid wil bevorderen.’
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n Zijn er aspecten aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid
die niet in bovenstaande vragen aan de orde zijn gekomen,
maar die volgens u niet mogen ontbreken? Zo ja, welke aspecten
en wat is uw mening daarover.
‘Wat niet aan de orde is geweest is de invloed van outsourcing, globalisering en innovatie
op duurzame inzetbaarheid. Of anders gezegd de rol van Nederland in de mondiale kenniseconomie. Welke ontwikkelingen en innovaties gaan in de toekomst bijdragen aan de
duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers? Maar eerlijk gezegd wil ik mij niet
wagen aan een toekomstvoorspelling hierover.
Recent hebben de gezamenlijke werknemersverenigingen een manifest uitgebracht getiteld
‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen’. FNV Jong schaart zich volledig achter dit manifest.
Het is de hoogste tijd dat de discussie over duurzame inzetbaarheid op alle niveaus wordt
gevoerd. Wat FNV Jong betreft mag de inzet gericht op duurzame inzetbaarheid zelfs nog
wel ietsje verder gaan dan alleen overleg voeren over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling,
zie mijn eerdere suggesties hiervoor.’

Jeroen de Glas
voorzitter FNV Jong
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Ons huidige stelsel van
sociale zekerheid is niet
ingericht op een flexibele
arbeidsmarkt
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Aanbevelingen

7

Johannes de Geus

P

raten over vitaliteit en langer doorwerken is in, daarvan getuigt deze
bundel.  In 2010 heb ik, en wellicht u ook,  menig congres over gezond
langer doorwerken bezocht (en meegeorganiseerd).  Toch leveren al die
gesprekken en congressen nog niet genoeg op. Nederland koerst in de
nabije toekomst nog steeds af op een structureel tekort aan arbeidskrachten. De vraag dringt zich op welke wegen, aanbevelingen, tips
en acties dan wel kansrijk genoeg zijn om duurzame inzetbaarheid
te bevorderen. Dit hoofdstuk wijst na een korte analyse op grond van
enkele publicaties en rapporten van OECD en SCP drie wegen, gevolgd
door 70 aanbevelingen en tips.

‘Benader duurzame inzetbaarheid niet van bovenaf,
maar verken met alle stakeholders de mogelijkheden’
134 |
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7.1

Bizarre paradoxen

Het is nooit wat het lijkt. We moeten anno 2011 dealen met bizarre paradoxen
als het gaat over werk. Veel mensen willen graag langer en op eigen tijden doorwerken, maar wat blijkt? We werken nog steeds niet méér uren
in de avonden of in de weekenden. Hieronder nog enkele schijnbare
tegenstrijdigheden. Anno 2011:
- komen er in de dienstensector banen bij en neemt de
hoeveelheid werk op elementair niveau niet af, maar
komt de economie maar heel langzaam op gang
- zijn we hoger opgeleid, maar besteden we minder tijd
dan voorheen aan opleidingen
- knokken we voor een hoger loon, maar geven we
meer om de status van werk dan om geld
- werken er weliswaar steeds meer vrouwen, maar blijven
we koploper deeltijdwerk
- worden we welvarender en rijker, maar stijgt de
beroepsbevolking nauwelijks (waar dat in Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk wel gebeurt)
- gaan we meer en meer voor ons eigen geluk en
de ideale baan, maar leven we minder  samen en
stijgt tegelijk het aantal eenpersoonshuishoudens
- stijgt ons gebruik van antidepressiva exponentieel,
maar scoren we in tevredenheidsonderzoeken nog steeds
als de gelukkigsten en vitaalsten van de wereld.1, 2, 3, 4, 5

7.2 Verstoorde balans persoon-werk
De goede balans tussen persoon en werk is een essentiële voorwaarde voor
werknemers om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid te
kunnen blijven werken. Op het oog lijkt er voor de Nederlanders niet
zo veel mis met die balans. We hebben hier al jaren een van de best
presterende economieën en worden gemiddeld steeds ouder; bij ons
is 80% van de bevolking gewoon gezond en ervaart jaarlijks minstens
een kwart van de bevolking zijn gezondheid als zeer goed. Daarnaast
doen wij het goed in de misère-index (een grove weergave van nietparticiperende werkenden, werkloosheid, inflatie en begrotingstekort).
We wentelen ons in de geneugten van toenemende informatisering, we
weten steeds meer en halen dankzij Google onze kennis snel in huis.
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Steeds meer mensen kunnen werken op de tijd en de plaats die hun
uitkomt. Onze wereld wordt kleiner en we reizen en mailen overal heen
(internationalisering),  oude hiërarchieën verdwijnen (informalisering),
tegelijk wordt afspraken maken en processen controleren belangrijker,
maar ook lastiger: de regeldruk neemt toe. 6
Een ander signaal van de verstoring van de persoon-werk balans
verscheen kort geleden in een onderzoek bij zeven duizend Hollandse
jongeren. Zij blijken steeds minder zeker van hun zaak en hebben last
van carrièreangst. Ze hebben het erg goed, de hele wereld ligt voor hen
open,  maar ze blijken ervan in de stress te raken, worden gevoelig voor
crisissignalen en nemen, nu ze langer thuis wonen, de angsten van de
ouders perfect over: als ik maar een baan heb en geld voor later. 7
Een ander signaal van verstoring van de balans persoon-werk is de
gebleken toename van statusangst. Met de stijgende welvaart, krijgen
wij steeds hogere verwachtingen van het (maakbare) leven en een toenemende afhankelijkheid van de mening van anderen. Ons zelfbeeld
gaat lijken op een lekkende ballon die voortdurend waardering nodig
heeft om opgeblazen te blijven en gevoelig is voor de kleinste speldenprikjes, waardoor we, soms al somber worden als een collega ons afwezig heeft begroet of iemand ons niet terugbelt. We hechten steeds meer
belang aan ons aanzien in de ogen van anderen. Door het kapitalisme
hangt onze status af van financieel succes. De economische crisis, promoties van anderen of ontslag zorgen bij ons voor angst.8

7.3

Wat willen de bedrijven?
Onderzoeker Marketresponse voerde in opdracht van Yacht in 2010 een weinig vrolijk stemmend onderzoek uit. De meeste bedrijven in Nederland, zo blijkt, hebben weet van de noodzaak werknemers langer aan
het werk te houden, van toenemende internationale concurrentie, van
een steeds hoger tempo van innovaties, van korter wordende ‘time to
market’ en van de noodzaak steeds sneller en adequater te reageren
op marktveranderingen en zich in onze open economie met kennis te
onderscheiden. Tegelijk weet bijna niemand welke kennis men nodig
heeft en onderschrijft de meerderheid van de bedrijven de volgende
top-3 aan uitdagingen voor de komende jaren:
1. kostenbeheersing
2. flexibilisering van de organisatie
3. productiviteit en efficiency.
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Bij de directies waarin HR niet meespreekt zal de eerstgenoemde prioriteit,  
kostenbeheersing, met de focus op flexibilisering en efficiency leiden
tot het ontslaan van mensen, waarmee de kostbare kennis (immers
noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren) verloren gaat. Dat pleit
voor opwaardering van strategische HR-activiteiten. 9

7.4 Drie wegen
Hoe moeten we dan verder, nu blijkt dat we moeten dealen met bizarre paradoxen, met serieuze verstoringen van de balans persoon-werk en met
bedrijven die de komende jaren eerst en vooral op kosten zullen sturen?  
Een eerste kansrijke weg die rekening houdt met de belemmeringen en
de diverse contexten  die inwerken op duurzame inzetbaarheid is invoering van de I-deal. Iedere werknemer sluit naast het juridische en economische contract een idiosyncratisch contract, een voor hem unieke
deal. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over van alles: de
inhoud van het werk, werktijden, prestaties, loon, ambities, cursussen,
et cetera. Voorbeelden van bedrijven waar dit gebeurt zijn Semco (er
zijn geen managers en er wordt praktisch niet vergaderd, alleen zo kan
iedereen continu blijven leren), Google en in Nederland Finext. 10
Een tweede weg wijst ons de sociotechnische methode met de aanbevolen
invoering van zelfsturing, participatie, integraal management, resultaatverantwoordelijke eenheden en teamwerk. Al in de vorige eeuw
benoemde men de acties waar elders in dit boek zowel Capgemini als
ook COA, SNS REAAL en RDW op sturen: geef de medewerker zo veel
als mogelijk eigen inbreng in zijn werk. 11
Mogelijk levert de communicatieprofessional ten derde bruikbare antwoorden
op de vraag hoe de balans tussen persoon en werk goed te bewaken,
zonder dat dit ten koste gaat van productieverlies. Daartoe opgeleide
communicatieprofessionals zijn bij uitstek in staat om beleidsmatige
plannen als ‘het bewaken en bewaren van de balans persoon-werk’ vorm
te geven. Goede interne communicatie begint bij de ontvanger, je kunt
immers alleen communiceren in de taal van de ontvanger. Een communicatieafdeling die zich opstelt als informatiemakelaar en van de doelgroepen zowel feedback vraagt als opvangt, kan behulpzaam zijn. Zo
zal de communicatieprofessional aan het management dat duurzame
inzetbaarheid wil bewaren en bewaken, vragen of dit beleid als bekend-
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making of als beïnvloeding ingezet dient te worden. Daarna is de vraag
aan de orde in hoeverre er sprake dient te zijn van gecontroleerd eenrichtingsverkeer of van tweerichtingsverkeer. Alleen zo bouw je verder
en voorkomt een directie dat zij eenzijdig en vruchteloos blijft omroepen, dirigeren, verdelen of bemiddelen. 12, 13, 14

7.5

70 aanbevelingen

De interviews met de enthousiaste experts leiden samen met de economische
en de psychologische analyses en de voorbeelden van de bedrijven
in deze bundel tot een grote reeks van aanbevelingen, rijp en groen,
bedoeld om gesprek, beleid en realisatie verder te brengen. Hieronder
treft u ze enigszins geordend naar onderwerp aan, als een werkdocument. In telegramstijl, rijp en groen; we dagen u uit erop te reageren.
Scoor, lees terug, zoek op, omcirkel, bestrijd, kruis aan en spreek erover
met uw collega’s. Misschien helpen we zo samen het gesprek én de
acties weer een stapje verder!

strategie
1. Benader duurzame inzetbaarheid niet van bovenaf, maar verken met
alle stakeholders de mogelijkheden.
2. Maak de businesscase rond door de opbrengsten en kosten van
gezondheids-, scholings- en inzetbaarheidsprogramma’s af te zetten
tegen de kosten van uitval en onderbezetting.
3. Vertaal de inzetbaarheidskwestie naar urgenties en concrete kpi’s
(kwalitatieve prestatie indicatoren).
4. Communiceer doelbewust en stel daartoe opgeleide communicatiemedewerkers aan als informatiemakelaars.

onderzoek
5. Onderzoek geregeld de verbondenheid van je medewerkers. Vind
steeds uit hoe bevlogen, loyaal, tevreden, stressvol en uitgedaagd je
mensen zijn. Benchmark de uitkomsten, bespreek ze met elkaar  en
integreer ze in beleid. 15
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6. Onderzoek alle mogelijke parameters van inzetbaarheid zoals: chronologische en psychologische leeftijden, persoonlijke hulpbronnen,
tools van de medewerkers, werkprocessen,werkplekken,  gezondheid
en fits tussen taken en mogelijkheden.  
7. Zet beproefde instrumenten in als WAI, NEN-norm en Web Monitor en
benchmark de uitkomsten met andere bedrijven. Monitor nieuw beleid.
8. Scan jaarlijks via Loopbaan apk’s de inzetbaarheid van je mensen.

communicatie
9. Benader het berichtenverkeer over inzetbaarheid vanuit een symmetrisch perspectief: met inbegrip van management én publieken.
Geef en ontvang feedback van je doelgroepen. Kies in overleg met
het management voor bekendmakings- of, beïnvloedingsstrategieën. Regisseer het gekozen perspectief van een- of (gecontroleerd)
tweerichtingsverkeer.12
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inrichting van het werk
10. Pas telkens de taakeisen aan aan de mogelijkheden van de ouder
wordende medewerker. Bij gelijkblijvende of hogere taakeisen zal de
medewerker op den duur uitvallen. Bij geleidelijke aanpassing blijkt
de medewerker relatief productiever en langer inzetbaar. 16
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resources and work demands. 2
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11. Zorg voor afwisseling in het werk en voor ontwikkelmogelijkheden.
Duurzame inzetbaarheid draait om ‘kunnen’ en ‘willen’. Niet alleen
van het individu, maar altijd in relatie tot de werkcontext.
12. Benader werk niet alleen economisch, maar ook psychologisch.
Besef dat mensen niet primair voor het geld werken. Het gaat ook
om zingeving, sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden.
Houd de vuurtjes brandende door te zorgen voor voldoende afwisseling en reële   ontwikkelingsmogelijkheden in de richting die je
medewerkers willen.
13. Geef medewerkers de ruimte en de vrijheid op eigen tijd en plaats te
werken, focus niet alleen op andere werkplekken en instrumenten,
maar ook op resultaat, houding en gedrag van de medewerker.
14. Wissel zo mogelijk medewerkers uit met andere, verwante bedrijven. De nieuwe frisse blik is goed voor het bedrijf en de medewerker.
15. Laat je medewerkers bezig zijn met hun baan over vijf jaar, school je
mensen permanent om. Vraag in ieder loopbaangesprek: wat ga je
over vijf jaar doen?
16. Maak van je bedrijf een netwerkorganisatie en accepteer dat je je
mensen maar even bij je houdt.  
17. Benut de capaciteiten beter. De ontwikkelingen in de mondiale en
nationale economie vereisen dat we de bestaande capaciteit behouden en beter  benutten doordat mensen synchroon en diachroon in
steeds weer ‘Neue Kombinationen’ werken.
18. Vestig je als bedrijf in ‘campussen’ waarin bedrijven bij elkaar zitten
in combinatie met kennisinstellingen. Werknemers zullen vanwege
hun gezin minder snel verhuizen dan een halve eeuw geleden.
19. Richt je organisatie anders in. Verwijder overbodige managementlagen. Bedrijven die bezig zijn met sociale innovatie blijken vaak een
managementlaag te kunnen missen. Werknemers blijken veel meer
zelf te kunnen organiseren dan bedrijven altijd dachten. Bovendien
vergroten die werknemers hun inzetbaarheid bij volgende banen en
hoeven ze minder bezorgd te reageren als door omstandigheden
werk verandert.  
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20. Vervang de zo genaamde ‘oude-lullen-dagen’ en periodieken voor senioren door investeringen op maat.
21. Geef vertrouwen en geef kaders zodat medewerkers naar eigen inzicht
hun werk kunnen doen. Beperk de organisatorische en administratieve
ballast.
22. Koppel mensen steeds aan nieuwe banen. Koppel mensen uit verschillende bedrijven aan elkaar. Bedenk nieuwe loopbaanpaden en zet in op
intersectorale mobiliteit.
23. Benader al het werk vanuit de mens die het moet doen en niet vanuit de
techniek.
24. Stimuleer mensen om samen te werken in projectteams. Daarin leren
mensen met en van elkaar.
25. Geef vrouwen meer flexibiliteit in arbeidstijden. Laat schooltijden en
openingstijden van dienstverleners als kinderopvang en huisartsen aanpassen aan werkende moeders.
26. Stel de route om te kunnen participeren voor iedereen veilig. Niet
door hiërarchisch van bovenaf regels op te leggen, maar door permanent met elkaar te blijven onderhandelen. De diversiteit aan
arbeidsverhoudingen, de behoefte aan meer maatwerk en het nieuwe
werken zijn uitingen van emancipatie, vind daar samen vormen voor.
27. Stel samen een CAO à la carte op. Dit past bij de behoefte aan meer
maatwerk, individualisering, flexibilisering en demografische veranderingen op de arbeidsmarkt.
28. Bied ruimte aan groepen die nu nog langs de zijlijn staan, jongeren,
vrouwen en moeilijke starters.
29. Geef de medewerker zo veel mogelijk eigen inbreng in zijn werk.
Gebruik de kracht van de moderne organisaties: zelfsturing, participatie,
integraal management, resultaatverantwoordelijke eenheden en teamwerk.
30. Verander van job-security naar employment-security. Voor zowel
werknemers als werkgevers zal dit ook betekenen dat regelmatig
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geïnvesteerd moet worden in de overgang van werk naar werk, van
de ene baan naar de andere baan.

zorg, overheid en onderwijs
31. Heroriënteer je op de markt, op doelgerichtheid en op concurrentie.
Benader werken en leren niet alleen vanuit persoonlijke overtuigingen, passies en de wens om voor een ander te zorgen.
32. Zet zo nodig mensen zonder bevoegdheid voor de klas als je daarmee jonge vaklieden kunt behouden.
33. Laat privaat en publiek onderwijs samenwerken. Richt onderwijswinkels in, naar Engels voorbeeld.   
34. Geef meer zeggenschap over het eigen werk en meer mobiliteit, bijvoorbeeld door meer differentiatie in functies met heldere carrièrepaden te bieden.
35. Leer medewerkers vroeg om zich bewust te zijn van de eigen inzetbaarheid. Neem het onderwerp ‘inzetbaarheid’ op in de curricula van
mbo, hbo en universiteit.

scholing en training
36. Verplicht elkaar tot werkleercontracten. Zie een loopbaan ook als een
leertraject.
37. Geef medewerkers employablity-miles die zij in kunnen wisselen
voor opleiding, loopbaanadvies of checkups.
38. Zet beleid op ontwikkelingsgerichte CAO’s, scholingsrechten voor
werknemers en sectoroverstijgende afdrachten daarop.
39. Zet geld van levensloop, O&O-fondsen en UWV in op scholing.
40. Hanteer zo mogelijk internationale, erkende competentiemodellen.
41. Betrek eigen mensen bij leertrajecten en bouw bedrijfsacademies
voor en door eigen mensen.
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42. School medewerkers permanent op alle voorkomende gebieden. Ga
niet alleen uit van werkinhouden maar ook van soft skills als leidinggeven, veranderen, bedrijfsvoering en communicatie.
43. Bevorder leergierigheid. Laat zien dat leren leuk kan zijn.  Beloon leergedrag origineel. Maak leren aantrekkelijk. Werk aan creatieve, blended   leerprogramma’s waarin mensen op eigen tijd en plaats, indien
passend via e-learning, kunnen leren. Maak leren uitdagender, flexibeler
en praktischer.
44. Investeer niet alleen in leren vanwege snelle kennisveroudering in de
huidige dynamische globaliserende economie, maar ook om het opvangen binnen de economie van veranderingen en het bijdragen aan vernieuwing van producten en diensten.
45. Leid je mensen niet alleen op voor het werk, maar ook voor de volgende
baan. Alleen dat haalt toppers binnen.  
46. Overweeg ieder verzoek om scholing serieus. Faciliteer de leergierige
medewerker.
47. Zet oudere, ervaren medewerkers in om kennis weg te leren (dus over te
dragen aan collega’s) en daarmee zelf ook lerende te blijven.
48. Certificeer en maak het geleerde zichtbaar en civiel.
49. Verplicht mensen met WW of bijstand tot scholingsinspanningen.

langer doorwerken, gezondheid en vitaliteit
50. Benader gezondheid bij voorkeur preventief (en niet curatief ).
51. Ga voor goed werkend gezondheidsbeleid vooraf in overleg met alle
stakeholders. Stel werkgroepen aan met vertegenwoordigers van vakorganisaties, de eigen OR en werkgevers.
52. Zet aansprekende instrumenten in om de gezondheid en vitaliteit van
de medewerkers op peil te brengen en te houden:
i medisch paspoort met data over BMI, gewicht,
bloedwaardes en gehoor
ii preventiekompas
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iii fitness en fysiotherapie, beweegprogramma’s, sportschoolvergoeding, week van het traplopen, lunchwandelingen
iv begeleiding bij voeding,  fruitautomaten met
gezonde alternatieven,
v workshops over bewegen, roken, alcohol en voeding,
beeldschermwerk en geluid
vi stoppen met roken programma’s.
53. Communiceer tijdig over langer doorwerken. Geef aandacht aan
vitaliteit, juist nu blijkt dat steeds meer mensen blijven doorwerken
bij ziekte.
54. Maak de medewerker zo mogelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of
haar inzetbaarheid.
55. Spreek elkaar aan. Geef oprechte aandacht aan elkaar, begeleid de
mensen, leg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk, besteed veel
aandacht aan de goede balans werk/privé, stel eisen aan elkaar en
spreek elkaar van hoog tot laag aan.

Instroom-doorstroom-uitstroom
56. Sluit naast het juridische en economische contract, een idiosyncratisch contract, een voor iedere werknemer unieke deal. Maak democratisch afspraken over de inhoud van het werk, werktijden, prestaties, loon, ambities en cursussen. 10
57. Vraag externe partijen (bijvoorbeeld je pensioenfonds)  jou als bedrijf
een spiegel voor te houden en de zwakke plekken te laten zien.
58. Verleid ambitieuze medewerkers om intern door te stromen.
59. Moedig mobiliteit aan. Denk niet alleen aan vinden, binden en
boeien, maar ook aan bloeien en door laten groeien.
60. Maak jezelf als werkgever aantrekkelijker door ook verantwoordelijkheid te nemen voor passende uitstroom.
61. Beschouw diversiteit als een vitaal strategisch voordeel en trek getalenteerde personen aan met de meest uiteenlopende culturele en
geografische achtergronden en opleidingen.
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62. Maak de medewerker vanaf indiensttreding zelf verantwoordelijk voor
zijn of haar eigen inzetbaarheid. Meet die inzetbaarheid met beproefde
instrumenten als WAI, Web-Monitor en NEN-norm.
63. Neem jonggehandicapten   en mensen met een functiebeperking in
dienst. Niet alleen vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook vanuit de overtuiging dat het in dienst nemen van
gehandicapten economisch profijt kan opleveren.

sociale partners
64. Maak passende arrangementen en bied veiligheid voor de circa 675.000
zzp’ers op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.
65. Bestrijd met kracht van feiten het vooroordeel over minder goed
werkende ouderen.
66. Maak ontslagpremies afhankelijk van wat door de werkgever geïnvesteerd is in de inzetbaarheid van de medewerker.
67. Denk samen na over een inspanningsverplichting voor de werkgever
om ander werk voor een medewerker te vinden bij dreigend ontslag,
eventueel met resultaatverplichting.
68. Denk na over andere salarisstructuren, laat mensen het meeste verdienen als ze de hoogste uitgaven hebben en laat lonen niet meer ‘als vanzelf ’ stijgen bij hogere leeftijd.
69. Kapitaliseer de toegevoegde waarde van medewerkers, beloon navenant
en flexibel.
70. Zet in op mobiliteit, onderzoek versoepeling van het ontslagrecht en het
omlaag brengen van sociale lasten voor de werkgever.

146 |

TEN MINSTE HOUDBAAR TOT

Nederland koerst af op
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Bij Thema verschenen o.a.:
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Carry Petri, herziene versie, 2009), Waarom? Daarom! Dertig tips
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‘Duurzame inzetbaarheid
is dé sociaal-economische
win-winoplossing om de
in rap tempo veranderende
arbeidsmarkt het hoofd
te bieden’

Wat biedt deze bundel u??

Schouten & Nelissen wil met deze publicatie een maatschappelijke bijdrage leveren
aan het stimuleren van duurzame inzetbaarheid in Nederland en het debat hierover
verrijken. Deze bundel biedt daarvoor vele aanknopingspunten.

een maatschappelijk initiatief

I nzicht in wat duurzame inzetbaarheid is, waarom we nu dringend in actie moeten
komen, en wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid
daadwerkelijk van de grond komt.
Een praktisch psychologisch model van duurzame inzetbaarheid dat de 'fit' tussen
persoon (kennis, vaardigheden, attitude en motivatie) en werk(context) centraal
stelt en praktische strategieën waarmee organisaties de duurzame inzetbaarheid
van hun medewerkers in kaart kunnen brengen én verhogen.
Boeiende interviews met: Theo Bovens (OU, SER), Marcel van Bronswijk (SNR
Schouten Global), Aart van der Gaag (ABU), Aart Jan de Geus (OESO, SZW), Jeroen
de Glas (FNV-Jong), Loek Hermans (MKB), Alexander Rinnooy Kan (SER), Wilmar
Schaufeli (UU, S&N Inzicht), Jaap Smit (CNV), Jacques Teuwen (HR, De Unie) en
Bernard Wientjes (VNO-NCW, SER).
Enthousiaste praktijkverhalen van pioniers uit het bedrijfsleven die duurzameinzetbaarheidsprogramma's hebben opgestart (Aviko, Capgemini, COA, LHV,
RDW, SNS Reaal).
Tips en aanbevelingen om binnen uw eigen organisatie met duurzame inzetbaar
heid aan de slag te gaan.

Ten minste houdbaar tot ...

De voortschrijdende technologie, de globalisering, de
internetrevolutie en het veranderen van Nederland in
een kenniseconomie, al die ontwikkelingen stellen steeds
hogere eisen aan medewerkers en beïnvloeden de werk
verhoudingen. Medewerkers moeten zich blijven ontwik
kelen om niet voortijdig 'over hun houdbaarheidsdatum'
heen te raken doordat hun kennis is verouderd. Tege
lijkertijd neemt door het samenvallen van vergrijzing
en ontgroening de urgentie toe om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk
gemotiveerd en gezond aan het werk te krijgen én te houden. De voorspelde krapte
op de arbeidsmarkt is in sommige sectoren nu al voelbaar.
Duurzame inzetbaarheid lijkt dé slimme, efficiënte, flexibele en productieve manier
om deze veranderingen het hoofd te bieden. Zowel werkgevers, werknemers, sociale
partners en de samenleving als geheel hebben er baat bij.

Een maatschappelijk

initiatief van

Schouten & Nelissen

Over de urgentie
van duurzame inzetbaarheid
in Nederland

