
PRO Werk
Presteren – Ontwikkelen - Werkplezier
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Vitaliteit, preventie en duurzaamheid

▪ Van boven of van onderop?

▪ Modebegrippen?

▪ Van onderop

▪ Methodisch

▪ Dynamiek tussen werkgever en leidinggevende

▪ … cultuur waarin openheid en verantwoordelijkheid nemen 
voor gezondheid en welbevinden normaal is…
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Johannes van der Wal

“van 3% verzuim naar 5% meer werkplezier en performance”
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Wat wil ik met u bespreken?

▪ Focus op werkplezier en ontwikkelmogelijkheden. 

Waarom juist nu?

▪ Preventie: 3 fasen

▪ Regie op de werkvloer en ontlasten van de bedrijfsarts; 
omdenken in Arbodienstverlening

▪ PRO Werk

▪ Praktijk (pilots 2017)

▪ Arbodienst aan het woord
Erik Wijlhuizen (Human Connexion)

▪ Personeelsbeleid in een kwadrant
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Context | juist nu focus op werkplezier en 
ontwikkeling van de werknemer en bedrijf
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Wetgeving    
Arbowet 
• Bedrijfsarts grotere rol preventie
• Preventiewerker

Privacy
• Richtlijnen Autoriteit 

Persoonsgegevens 
• Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) 

PRO-WERK

Gezondheid
• 30% verzuim heeft medische oorzaak
• Positieve gezondheid



Context | gezondheid
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70 tot 90% 
verzuim niet 

medisch



Context | gezondheid
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“het ‘vermogen’ van mensen om zich aan te passen en regie te voeren”



Context | gezondheid
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Participatie gedrag  +

Participatie gedrag -

Gezondheid   - Gezondheid +

Een slim eigen regie model
geeft de regie terug aan de 

werknemer

“Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en 
op wat hun leven betekenisvol maakt.”



Context | Privacy
Autoriteit Persoonsgegevens

Rechtbank uitspraak dec 2016 bevestigt dat:

▪ De werkgever geen informatie over ziekte of gebrek van de 
werknemer mag verzamelen en beheren

▪ De werkgever niet de mate van arbeidsongeschiktheid mag 
verwerken

▪ Niet zelf mag “dokteren”

▪ Niet een aan ziekte of gezondheid gerelateerd kenmerk verwerken 
en beheren

Maar wel:

▪ Werkgever en werknemer het functioneren mogen bespreken

▪ De inzetbaarheid mogen bespreken en administreren

▪ Werkgever en werknemer een “goed gesprek” mogen voeren over 
werkbeleving, -plezier en functioneren en dit vastleggen
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Preventie | 3 fasen in HRM en verzuim 

▪ Primaire preventie: het functioneringsgesprek
Aanpak bij de bron, voorkomen dat er gezondheids- of 
welzijnsproblemen ontstaan

▪ Secundaire preventie: frequent kortdurend 
verzuim
Beperken van schade door tijdig en adequaat op te treden bij 
diegenen die 1e symptomen van verminderde gezondheid of 
welzijn ervaren

▪ Tertiaire preventie: voor de probleemanalyse
Eerste behandeling, dat wil zeggen, vermijden dat de problemen 

nog groter worden en liever nog zorgen dat ze afnemen 
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Preventie | 3 fasen in de tijdlijn van HRM en 
verzuim 
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Eindejaars
evaluatie

Preventie & 
duurzame arbeid

Frequent 
kortdurend

verzuim

• Competenties
• Werktevredenheid
• Werkprestatie
• Plan van aanpak
• Input werknemer en leidinggevende

• Verzuim in perspectief
• Verbetertraject bedrijf en werknemer

PRO Werk

Probleemanalyse
Plan van aanpak
Verbetertraject

1e  ziektedag

WIA

PRO Advies Loonwaardemeting

Re-intergratie
• Eigen werk
• Nieuw bedongen arbeid
• Werk elders

Terugkeer met 
No-risk 

• Werkprestatie in % en €
• Functiematch
• Verbetertraject
• Financiële prognose (schadelast versus  loonwaarde)

• PRO Werk gesprek
• Visie op functioneren & werkbeleving
• De-medicaliseren
• Advies verbetertraject / Plan van 

aanpak

Compleet re-integratieadvies
arbeidsdeskundige:

• Beoordeling passendheid
• Werkprestatie
• Functiematch
• Financiële prognose

Arbeidsdeskundig
re-integratieadvies

1 2 3



Regie op de werkvloer en ontlasten van de bedrijfsarts; 

omdenken in Arbodienstverlening
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Kern = inzetbaarheid
Leidinggevende & werknemer

Processen & doen                     Rollen

Werkplezier

Functioneren & 

Ontwikkelen

Verbetertraject werknemer 
& organisatie

Bij medische oorzaak 
bewust medicaliseren

Leidinggevende & 
werknemer
HR faciliteert

Bedrijfsarts
Positieve gezondheid 
Inzetbaarheid 

Belastbaarheid

Stress
Plezier

Advies inzetbaarheid Arbeidsdeskundige
HR faciliteert



PRO Werk
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PRO Werk | proces
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Voorbereiding Uitvoering & analyse 

Introductie & 
uitnodiging 

leidinggevende en 
medewerker

Leidinggevende 
vult vragenlijst in

Medewerker vult 
vragenlijst in

Analyse 
rapportage

Gesprek met 
leidinggevende en 

medewerker

Opstellen plan van 
aanpak

Terugkoppeling
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Huis van Werk 

Belastbaarheid

Rapport

Bedrijfsanalyse

Voorbeeld Pro Werk - 4.pdf
../BEDRIJVENMARKT/voorbeeld bedrijfsevaluatie Pro Werk.pdf


Praktijk | Arbodienst aan het woord
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Erik Wijlhuizen
▪ Oud directeur Human Connexion

▪ Consultant Active Health Group



Kern Doorgroeiers

Achterblijvers Vraagtekens

Potentieel

Prestatie

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Functioneren & Ontwikkelen

Bron: gebaseerd op Growth-Share matrix en HR3p-model
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Waarom werkbeleving?
Voorbeeld:
• 2 werknemers op een inpakafdeling (grotendeels lopende band)
• Ze verrichten 6 handelingen per 5 minuten en doen dit allebei prima!
• Resultaat: 12 volledig ingepakte en gesealde dozen per uur

Ik vind mijn werk leuk, 
maar wel hard werken.

Ik vind mijn werk saai 
en te makkelijk.

Afwisselend werk

Leermogelijkheden

Snel veel werk doen

Henk
50 jaar en 20 jaar in dienst

Piet
20 jaar en 1 jaar in dienst

Lichamelijk zwaar werk

Afwisselend werk

Leermogelijkheden

Snel veel werk doen

Lichamelijk zwaar werk



Achterblijvers Vraagtekens

Potentieel

Prestatie

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Henk Piet

Waarom werkbeleving?



Kwadrant?

24

Kern



Kwadrant?
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Doorgroeiers



Kwadrant?
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Achterblijvers



Samenwerking CS en Dariuz:

▪ Opleiding PRO Werk / loonwaarde in ontwikkeling
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3 sheets voor evt verdieping
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PRO Werk | Werkplezier Job D-R
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Taakeisen

Energiebronnen

Afwisselend werk

Invloed op het werk

Duidelijk werk

Steun leidinggevende

Steun collega’s

Leermogelijkheden

Snel veel werk doen

Lichamelijk zwaar werk

Thuis last van werk

Werkstress

Werkplezier
Uitkomsten

• Werkprestatie
• Werktevredenheid
• Betrokkenheid
• Verloop(intentie)
• Verzuim



PRO Werk | Functioneren competenties
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Huis van Werk
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