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Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen
op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.
Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend.
Achtergrondinformatie

Vo

Om beter zicht te krijgen op de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening heeft de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in 2007 de Commissie Arbeidsparticipatie (beter bekend als de CommissieBakker) ingesteld. Deze commissie kreeg als opdracht voorstellen te formuleren die ertoe leiden dat in
Nederland meer mensen meer aan het werk gaan en de werking van de arbeidsmarkt verbetert. Het rapport
van de commissie is in juni 2008 verschenen. In het rapport valt te lezen dat Nederland aan de vooravond
staat van een fundamentele verandering, waarbij voor het eerst in de geschiedenis er meer werk zal zijn en
er minder mensen beschikbaar zullen zijn. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zouden zo snel
mogelijk meer mensen aan het werk moeten. Want als niet tijdig zou worden voorzien in voldoende goed
opgeleide mensen, zou de economie vastlopen. Het rapport heeft in 2008 tot veel discussie geleid.

or

In het najaar van 2008 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de SER een
adviesaanvraag ingediend over het belang van gezondheidsbevordering onder werknemers. Het advies van
de SER is in april 2009 verschenen, onder de titel: Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid
binnen arbeidsorganisaties. In het rapport geeft de raad te kennen het belangrijk te vinden dat organisaties
initiatieven nemen voor een beleid gericht op gezondheidsbevordering, waaronder leefstijlbeleid. Voor
beslissingen over leefstijl en gezondheid geldt dat de werknemer hierin autonoom is. Daarom kan in het
algemeen leefstijlbeïnvloeding binnen de arbeidsorganisatie geen andere vorm hebben dan die van een
aanbod aan ‘interventies’ waarvan werknemers al dan niet gebruik kunnen maken. Het aanbod door
werkgevers en de deelname van werknemers berusten op vrijwilligheid.
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Een van de interventies is instrumenten inzetten om een beeld te krijgen van de inzetbaarheid van
medewerkers. Er zijn diverse soorten instrumenten beschikbaar voor het in kaart brengen van aspecten van
duurzame inzetbaarheid. Ieder instrument heeft eigen karakteristieken. Lange (2007) heeft een overzicht
gemaakt met 30 instrumenten en de bijbehorende karakteristieken.

iew

De winst van duurzame inzetbaarheid

eld

Organisaties en hun (potentiële) medewerkers zijn beide zowel koper als aanbieder op de arbeidsmarkt. De
arbeidsmarkt is sterk in beweging. Vraag en aanbod veranderen voortdurend, onder andere door
economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends (bijv. thuiswerken,
flexwerken). Ook demografische ontwikkelingen (bijv. ontgroening en vergrijzing) vragen om oplossingen
voor de arbeidsmarkt.
Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed
ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich een gunstiger positie op die arbeidsmarkt. De baten
en het rendement van gezondheidsbeleid zijn algemeen erkend.
Organisaties die adequaat sturen op duurzame inzetbaarheid:

— benutten het aanwezige talent in hun organisatie maximaal. Ze hebben betrokken en gemotiveerde
medewerkers. Duurzame inzetbaarheid vertaalt zich daarnaast ook in laag verzuim en weinig menselijke
fouten, dus in lagere (faal)kosten;
— slagen erin ondanks economische tegenwind of krapte op de arbeidsmarkt goed personeel aan te trekken
en te houden. Ze kunnen daarmee de continuïteit en de kwaliteit van de productie of dienstverlening
waarborgen;
— hebben de inzetbaarheid van het personeel zo georganiseerd dat de organisatie goed kan omgaan met
veranderende omstandigheden. Daarmee kan de organisatie bij conjuncturele voorspoed en tegenspoed
en gewijzigde marktomstandigheden adequater reageren;
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— ontwikkelen het talent en bevorderen het werkvermogen van de medewerkers en stimuleren eigen
initiatieven van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid. Dat leidt tot groei en innovaties en bevordert
de concurrentiepositie en economische slagkracht, ook in een moeilijke markt;
— zijn minder vatbaar voor veranderingen in het economisch klimaat. Investeringen in duurzame
inzetbaarheid lonen zowel bij economische groei als bij krimp.
Wat mag u van de richtlijn verwachten?

Vo

Over het onderwerp duurzame inzetbaarheid van medewerkers is al veel kennis en ervaring. Aangezien
duurzame inzetbaarheid van medewerkers veelal nog ‘human resource’ (HR)- of personeel- en
organisatiekunde (P&O)-gerelateerd is, kan de richtlijn een brug vormen tussen HR-afdelingen en andere
disciplines binnen organisaties, zoals directie, management, facilitaire dienst, OR en arbo.
De Nederlandse praktijkrichtlijn biedt u handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het
terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen. Het uiteindelijk doel van die initiatieven is duurzaam
inzetbare medewerkers te krijgen, die bijdragen aan de prestatie van de organisatie en daarbij zelf ook
meerwaarde ontlenen aan het verrichten van die werkzaamheden. Met behulp van de richtlijn kan de
verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden verplaatst naar management
en medewerkers en kan duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden gekoppeld aan de strategische
doelstellingen van een organisatie.

or

De richtlijn is met behulp van deskundigen uit het werkveld opgezet. De gebundelde ervaring is naast elkaar
gezet en aan een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven getoetst. Er is geen nieuwe wetenschappelijke
basis voor de opbouw en inhoud van dit document, maar wel is voortgeborduurd op de lessen uit het
kwaliteitsdenken.
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Organisaties kunnen heel verschillende prestatiecriteria hanteren bij het begrip ‘toegevoegde waarde van
het personeel’. Ook binnen één organisatie kunnen tussen divisies, afdelingen of teams heel verschillende
prestatiecriteria voor dat begrip worden gehanteerd. Deze verschillen hebben grote betekenis voor de
inrichtingsprincipes van de organisatie en voor de arbeidsverhouding en hebben daarmee grote implicaties
voor het effectief sturen op duurzame inzetbaarheid.

iew

Daarnaast heeft de commissie onderkend dat de dynamiek in het HR-beleid bij veel organisaties zo hoog is
dat tijdens het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid een verschuiving plaatsvindt in de visie op
personeel, werk en arbeidsrelaties, in die mate dat kan worden gesproken van een
waardesysteemverschuiving. Het ligt buiten de reikwijdte van deze richtlijn om de consequenties van een
dergelijke verschuiving op het inzetbaarheidsbeleid te verwerken in de aanpak. Wel is stilgestaan bij
verschillende waardesystemen die organisaties hanteren, de bijbehorende visies op personeel en de relatie
met duurzame inzetbaarheid (zie hoofdstuk 5).

eld

Omdat de diversiteit aan denkbeelden groot is, is er ook niet één oplossing voor duurzame inzetbaarheid.
Centraal in deze richtlijn staat een instrument, de scan (hoofdstuk 6), waarmee de organisatie de eigen
denkbeelden, de huidige manier van werken, het dagelijkse gedrag en de daarbij horende resultaten in kaart
kan brengen. Wanneer dat allemaal in één lijn ligt, is er sprake van een organisatie die consistent stuurt op
realisatie van duurzame inzetbaarheid. Het instrument biedt ook de mogelijkheid vast te stellen wat het
ambitieniveau is. Wanneer de ambitie afwijkt van de huidige situatie, kan de gebruiker afleiden of deze
ambities realiseerbaar zijn via geleidelijke verbetering van het bestaande beleid, of dat er (soms ingrijpende
en soms verlossende) verschuivingen in het waardesysteem voor nodig zijn. De scan geeft geen oordeel
over goede of minder goede denkbeelden over personeel en werk. Hij geeft de gebruikers richting en
houvast om het dagelijkse beleid in overeenstemming te brengen met de waarden en ambities van de
organisatie. Voor monitoring op groeps-, afdelings- en organisatieniveau biedt de scan een mogelijkheid.
Algemeen geaccepteerde kengetallen over inzetbaarheid of deelaspecten als vitaliteit zijn nog niet
voorhanden.
De toelichting op de scan en de aandachtspunten (zie hoofdstuk 6) zijn gebaseerd op praktijkervaringen van
de commissieleden, opgebouwd vanuit literatuuronderzoek en een combinatie van durf en goede ideeën.
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Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
1 Onderwerp en toepassingsgebied

Vo

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een relatief nieuw begrip dat past in het
duurzaamheidsdenken. Dat denken gaat uit van de idee dat de wereld en de mensheid slechts kunnen
overleven als menselijke activiteiten zijn gericht op continuïteit en respect voor de ander en getuigen van
omgevingsbewustzijn. Sturen op duurzame inzetbaarheid is daarbinnen het vraagstuk van het realiseren van
oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. In de meeste
publicaties over duurzame inzetbaarheid (zie Commissie-Bakker, SER) wordt bij duurzame inzetbaarheid
uitgegaan van de koppeling tussen de gezondheid van medewerkers en de eisen die het werk aan de
medewerker stelt.

or

Voor ondernemingen of andere arbeidsorganisaties (organisaties) is het van belang dat men actief stuurt op
de realisatie van duurzaam inzetbare medewerkers. Immers, organisaties zijn voor hun prestatie sterk
afhankelijk van de toegevoegde waarde van hun medewerkers. Ook voor werknemers is duurzame
inzetbaarheid van belang. Het vermogen om, ook in veranderende omstandigheden, toegevoegde waarde te
hebben voor de organisatie is van invloed op de kansen van de medewerker om werk uit te voeren waarbij
zelf ook meerwaarde wordt ervaren. Tot slot is duurzame inzetbaarheid ook een maatschappelijk belang. De
samenleving is in meer dan één opzicht gebaat bij een hoge arbeidsparticipatie om ook het draagvlak voor
de sociale zekerheid op peil te houden. Zij is daardoor ook gebaat bij organisaties die sturen op duurzaam
inzetbare medewerkers.
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Termen als inzetbaarheid, vitaliteit en werkvermogen of preventiebeleid en gezondheidsmanagement duiden
op een koppeling tussen (veranderende) belastbaarheid van medewerkers en de belasting die gepaard gaat
met het uitvoeren van arbeid. De positieve psychologie heeft de focus verschoven van het voorkomen van
gezondheidsschade naar wat mensen stimuleert en tot optimaal functioneren brengt. Dorenbosch (2009)
heeft daarnaast het belang van ‘actieve’ versus ‘passieve’ werknemerkenmerken geduid. Een vitale
werknemer is door hem gedefinieerd als ‘een werknemer die zich energiek voelt en zich proactief opstelt
door initiatief te nemen en zich hierdoor goed opgewassen ziet om in de complexiteit en onzekerheden van
de hedendaagse arbeidscontext een effectieve bijdrage te leveren aan het functioneren van een
organisatie(eenheid)’.

eld

Dit sluit aan bij het toepassingsgebied van NPR 6070. Daarom zijn de verschillende en vaak veranderende
arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in deze richtlijn verwerkt. De verandering in de
arbeidsverhouding kan worden ingegeven door ontwikkelingen in de organisatie zelf (bijvoorbeeld van een
centraal aangestuurd en op doelmatigheid gestoeld productiebedrijf naar een decentrale organisatie met min
of meer autonoom en flexibel opererende afdelingen die dicht op de klanten zit), of door politieke
beslissingen (van bescherming via collectieven naar waarborgen voor individuele variatie). Veranderende
drijfveren bij werknemers kunnen leiden tot andere eisen aan arbeidsrelaties en aan het werk zelf. De
samengestelde ideeën die in een organisatie heersen over personeel en over werk worden in deze richtlijn
aangeduid met de term waardesysteem.
Duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau is het eindresultaat van de interactie van een aantal factoren,
die deels door de medewerker zelf, deels door de organisatie worden beïnvloed. Vanuit die constatering
wordt het sturen op duurzame inzetbaarheid het beïnvloeden van een aantal factoren tegelijk in dezelfde
richting. Per branche en organisatie zal het belang van de factoren verschillen, waardoor een
organisatiespecifieke mix van beleid ontstaat. Het duurzaamheidsbeleid staat overigens niet los van het
algemene beleid, het kwaliteitsbeleid, de verbetercyclus enz. maar vormt daar een onderdeel van.
Om overzicht te houden zijn de factoren die samen de duurzame inzetbaarheid bepalen in clusters
ingedeeld:
— cluster 1: de mate waarin de organisatie duurzame inzetbaarheid integreert in het HR-beleid, met als
criteria de mate waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor onderhoud en ontwikkeling van
hun inzetbaarheid en de wijze waarop de stijl van leidinggeven inzetbaarheid bevordert;
— cluster 2: het geheel aan factoren die de uitdaging en de belasting van het werk bepalen, zoals de inhoud
en organisatie van het werk, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties;
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— cluster 3: het geheel aan factoren die de functionele geschiktheid van medewerkers bepalen, zoals
competenties, vaardigheden en vakkennis;
— cluster 4: het geheel aan factoren die de vitaliteit van de medewerker bepalen, zoals fysieke
mogelijkheden, mentale weerbaarheid, sociale cohesie en motivatie.

2 Verwijzingen
In dit document wordt niet naar andere documenten verwezen. Wel is gebruikgemaakt van bronnen. Deze
zijn opgenomen in de bibliografie.

Vo
3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) gelden de volgende termen en definities.
3.1
criterium
voorwaarde of principe waaraan een proces of instrument moet voldoen

or

3.2
duurzame inzetbaarheid
vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een
(arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren
OPMERKING 1
Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, voeren dus beleid teneinde van hun
medewerkers (ook in de toekomst) toegevoegde waarde te ervaren. Het vermogen van de medewerkers om zich ook in
de toekomst aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden (in het werk en privé) maakt daar een belangrijk
deel van uit.

Pr

OPMERKING 3
kansen, visie).

iew

ev

be

OPMERKING 2
Duurzame inzetbaarheid houdt in zowel nu als in de toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en
functies adequaat kunnen vervullen en in staat zijn om een succesvolle overstap te maken naar een andere functie, bij
de eigen werkgever of elders.
Duurzame inzetbaarheid geeft weer wat het vermogen is (ook houding, gedrag, vitaliteit, motivatie,

3.3
inzetbaarheid
mate waarin de persoon tijdens het leven productief en belonend (betaald) werk kan vinden én behouden

eld

3.4
sociale cohesie
mate van identificatie en verbondenheid tussen medewerkers onderling en/of met de organisatie
3.5
vitaliteit
levenskracht, energie en bezieling, of, in relatie tot de arbeidsomgeving, motivatie en initiatief van de
medewerker
3.6
waardesysteem
samengestelde ideeën en overtuigingen die in een organisatie heersen over personeel en over werk
3.7
werkvermogen
mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is zijn huidige werk uit te
voeren
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OPMERKING
Het werkvermogen is de resultante van de interactie tussen de capaciteiten en kenmerken van de
persoon enerzijds en kenmerken van het werk anderzijds. De individuele capaciteiten en kenmerken omsluiten zowel de
lichamelijke, psychische als sociale functionele capaciteiten van een persoon, zijn gezondheid, kwalificaties (opleiding),
competenties, motivatie en normen en waarden. De dimensie ‘werk’ omvat de lichamelijke en psychische eisen van het
werk, de werkomstandigheden en de sociale werkomgeving (Ilmarinen, www.workabilityindex.nl).

4 Duurzame inzetbaarheid op verscheidene niveaus
4.1 Algemeen

Vo

Het al dan niet aanwezig zijn van duurzame inzetbaarheid is het eindresultaat van een complexe interactie
van diverse factoren. Het is zinvol een onderscheid te maken naar macro-, meso- en microniveau.

4.2 Duurzame inzetbaarheid op macroniveau

Op macroniveau zijn de politieke en economische realiteit van groot belang, evenals het functioneren van de
arbeidsmarkt. Een grafische voorstelling van duurzame inzetbaarheid op macroniveau is hieronder
weergegeven.

or

Maatschappelijke dynamiek
Ontwikkelingsrichting en -tempo van
economie en maatschappelijke
verhoudingen, politiek klimaat, werkprivé

be

Duurzame
inzetbaarheid
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Kenmerken arbeidsmarkt
Differentiatie,
segmentering, dynamiek,
openheid, krapte, mobiliteit,
vooroordelen

Individuele kenmerken
Kennis,
competenties,
fysieke en mentale
vitaliteit

eld

Werk- en organisatiekenmerken
Arbeidsverhoudingen,
arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en
arbeidsomstandigheden

Figuur 1 — Duurzame inzetbaarheid op macroniveau

4.3 Duurzame inzetbaarheid op mesoniveau

Op dit moment is de interesse op mesoniveau met betrekking tot duurzame inzetbaarheid groot, maar zijn de
drijfveren nog zeer verschillend. Soms is er sprake van het willen oplossen van concrete knelpunten, soms is
er sprake van anticiperen op toekomstverwachtingen. Soms ligt de nadruk op competenties, soms op de
vitaliteit. De commissie acht het zinvol om die verschillende invalshoeken te relateren aan de
ontwikkelingsfase waar een organisatie zich in bevindt, meestal als representant van de ontwikkelingsfase
van de branche. Omdat dit geen algemeen bekende kennis is, volgt hierover toelichting.
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