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Regie op Werkvermogen

Aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid



Voorspellende waarden Duurzame 
Inzetbaarheid

● Ongunstige score op een van de volgende indicatoren:

- Slechte fysieke en mentale gezondheid

- Werkkenmerken (blootstelling aan stoffen, hoge fysieke belasting, 

lage autonomie, ongunstig sociaal klimaat, en een tijdelijk 

contract)

- Kennis en vaardigheden (lage leeroriëntatie)

- Sociale factoren (verstoorde werk-privé balans, geen werkende 

partner)

- Een slechte financiële situatie van het huishouden

- Een lage werkmotivatie.

● Slechte mentale en fysieke gezondheid zijn belangrijke 

voorspelers van een laag werkvermogen, ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid. Een lage bevlogenheid is een 

belangrijke voorspeller van een laag werkvermogen.
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Hebben bedrijven beleid?
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De logica achter obsoletie



Omvang van de ervaren kwalificatie-
veroudering (% verouderde kwalificaties)

● 75% van de werknemers ervaart enige mate van 

veroudering van eerder geleerde kennis en vaardigheden. 

● 50-54 jarigen groter % verouderde kennis en 

vaardigheden. 

● Geen verschillen tussen laag, middelbaar en 

hogeropgeleiden. 

● Mannen groter % verouderde kennis en vaardigheden dan 

vrouwen. 

● Geen verschillen naar aard van het werk. 

● Geen verschillen naar omvang van bedrijf of instelling. 

● Geen verschillen naar type contract. 
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De werkverdeling rond werkvermogen
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Werkvermogen

In staat zijn Kunnen Willen

Werknemer

Vitaliteit Vakmanschap                    Motivatie

Werkgever

Gezondheidsbeleid Scholing Betrokkenheid



Factor 1: In staat zijn tot …….

● Werknemer is fysiek en psychisch is zijn werk op een 

goede manier uit te voeren

● Vereisten: vitaliteit

● Rol werknemer: goed voor zichzelf zorgen

● Rol werkgever: gezonde werkomgeving, BRAVO-beleid
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Vitaliteit: feiten en mythes

● Tien feiten

1. Scholing werkt beter dan ontzien

2. Preventie voorkomt chronische ziekten

3. Preventieve interventies werken

4. Aandacht is cruciaal

5. Doelen stellen leidt tot vitalere medewerkers

6. Zitten is het nieuwe roken

7. Smartphones verstoren de nachtrust

8. Vooral jongere werknemers ervaren veel druk

9. Liever uitdaging dan salaris

10. Sterker na burn-out
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Vitaliteit: feiten en mythes

● Vijf mythes

1. Vitaliteit neemt af met de jaren

2. Ontzie-maatregelen maken dat oudere werknemers langer willen 

doorwerken

3. Alleen al het aanbieden van tools helpt medewerkers vitaler te 

worden

4. Het verzuim in Nederland is laag. Er is nu dus geen noodzaak te 

investeren in e vitaliteit van medewerkers

5. Werken aan vitaliteit is vooral een zaak voor ouderen

(Onderzoek van VGZ IZA)
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Factor 2: Kunnen …….

● De werknemer heeft de kennis en vaardigheden om zijn 

werk op een goede manier uit te voeren 

● Vereisten: scholingsbereidheid

● Rol werknemer: bereid zijn zich op de hoogte te houden 

van ontwikkelingen en bij te blijven

● Rol werkgever: faciliteren opleidingen, medewerkers 

meenemen in ontwikkelingen
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Factor 3: Willen …….

● De werknemer is voldoende gemotiveerd om zijn werk op 

een goede manier uit te voeren

● Vereisten: motivatie

● Rol werknemer: zin om aan het werk te gaan en te blijven

● Rol werkgever: betrokkenheid, aandacht, veiligheid, 

gezelligheid, 
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Motivatie: feiten

● Richard Hackman: zeven factoren achter motivatie:

- Handelingsvariëteit

- Taakidentiteit

- Taakbelang

- Autonomie

- Feedback

- Groei en ontwikkeling

- Sociale aspect
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Op het bord van de werkgever

● Rond “in staat zijn”:

- Rol werkgever: gezonde werkomgeving, BRAVO-beleid

● Rond “kunnen”:

- Rol werkgever: faciliteren opleidingen, medewerkers meenemen 

in ontwikkelingen

● Rond “willen”:

- Rol werkgever: creëren van betrokkenheid, geven van aandacht, 

zorgen voor veiligheid, gezelligheid, open cultuur
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Samenhang gezondheidsbeleid

EindproductWerkwijzeMethoden

Medewerkers

Management

IJkpunt:

Kwaliteit

IJkpunt:

Cultuur en 

leiderschap

IJkpunt:

Werkvermogen

IJkpunt:

Efficiency



Persoonsgebonden redenen

● Technische obsoletie: ijkpunt werkvermogen

● Hoe in kaart te brengen?:

- PMO

- Verzuimcijfers

- Productiviteitscijfers

- Onderkenning door manager of collega's

- Sectorinformatie
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Werkgebonden redenen

● Economische obsoletie: ijkpunt efficiency

● Hoe in kaart te brengen?:

- Functioneren

- Scholingsactiviteiten

- Diplomaverplichtingen

- Foutenpercentage

- Kostenpercentage

16



Organisatiegebonden redenen

● Perspectivistische obsoletie

● Hoe in kaart te brengen?:

- Medewerkerstevredenheid

- Medewerkersbetrokkenheid

- Verloop

- Verzuimcijfers (frequent verzuim)

- Bevlogenheid

- Parallelle ontwikkeling organisatie en medewerkers

17



Externe factoren

● Alle vormen van obsoletie

● Hoe in kaart te brengen?:

- Technische ontwikkelingen

- Winstontwikkeling

- Productcycli

- Succes producten

- Winstmarge
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Uitdaging: Parallelle ontwikkeling
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Bedrijf Medewerker

Groei

Ontwikkeling

Oriëntatie

Beleving

Cultuur

Samenwerking



VRAGEN?
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