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HR Actief

Maak praktisch beleid
van duurzame inzetbaarheid

Leestijd 22 minuten

Praktijkcases: zo verbeteren 3 ambitieuze
organisaties de inzetbaarheid van werknemers
Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van
werknemers staat bij veel HR-professionals hoog op
de agenda. Toch is het bepalen en uitvoeren van de
juiste strategie voor veel organisaties een uitdaging.
In deze whitepaper delen HR-professionals van
Tony’s Chocolonely, farmaciebedrijf Synthon en
Noordwest Ziekenhuisgroep hun kennis en ervaring.

In deze whitepaper:

Het belang van duurzame
inzetbaarheid
Doelen stellen
Inzicht krijgen in de kosten en
opbrengsten
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Het belang
van duurzame
inzetbaarheid
Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen is de duurzame
inzetbaarheid van werknemers belangrijker dan ooit: zo werken we
langer door en schuift de pensioenleeftijd geleidelijk aan verder op.
Doordat minder jongere werknemers instromen, zijn bovendien steeds
minder mensen beschikbaar voor het werk dat er is. In verschillende
sectoren ontstaat zo een tekort aan gekwalificeerd personeel.
Meer verantwoordelijkheid bij werkgever
De overheid legt de financiële verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid steeds
nadrukkelijker bij werkgevers neer. Langdurig verzuim en uitval van werknemers drukken
namelijk niet alleen zwaar op uw organisatie, maar ook op de maatschappij. Een voorbeeld
is de arbowetgeving die in juli 2017 is verscherpt. De nieuwe Arbowet geeft werknemers
meer rechten en werkgevers meer plichten. Zo bent u als werkgever verplicht om afspraken
over de arbodienstverlening goed vast te leggen. Het gaat dan om afspraken over het
arbeidsomstandighedenspreekuur, toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek en hoe
de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten. Daarnaast krijgt de
ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker,
plus zijn rol in de organisatie.
Het werk verandert
Door technologische ontwikkelingen, zoals verregaande automatisering en robotisering,
verandert ons werk. Uit onderzoek van de internationale consultancy-organisatie
McKinsey blijkt dat robottechnologie nu al 45% van het werk van werknemers kan
overnemen. Dit vereist andere vaardigheden van werknemers en tijdige bijscholing.
Alleen vitale, goed opgeleide werknemers zijn in staat zich aan te passen aan steeds
veranderende omstandigheden.
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Doelen stellen

Uw organisatie erkent de noodzaak om de duurzame
inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, maar het
kan lastig zijn om daar in de praktijk mee aan de slag te
gaan. Omdat bijvoorbeeld de koers van het bedrijf niet
duidelijk is. Heeft u een doel op de lange of middellange
termijn dat aansluit op de missie van uw onderneming?
Zorg dat u weet welke vaardigheden uw werknemers
nodig hebben over vijf jaar. Of welk effect technologische
innovaties als robotisering op de inzetbaarheid van uw
werknemers hebben. Door bovendien een heldere visie
met werknemers te delen, begrijpen zij het belang van
duurzame inzetbaarheid beter.
Zo’n stip aan de horizon helpt, blijkt ook bij chocoladeproducent Tony’s
Chocolonely. De onderneming wil de misstanden in de wereldwijde
chocoladeproductie aan de kaak stellen en de sector veranderen.
Door de snelle groei van het bedrijf, volgen veranderingen in de organisatie
elkaar snel op. People Champion Carline van Veen: “Dat het lukt om
daarmee om te gaan, komt onder andere doordat we iedereen betrekken
bij het vormen van onze jaardoelstellingen. Zo weet elke werknemer
precies hoe zijn werk bijdraagt aan onze missie.” Lees het volledige
interview met Carline van Veen op pagina 5.
Krijg de organisatie mee
Aan de HR-professional de taak om iedereen in de organisatie te
overtuigen van het belang van duurzame inzetbaarheid, vaak inclusief
het bestuur. Bijvoorbeeld als de aanschaf van apparatuur die het werk
lichter maakt nodig is. Het management en de directie willen immers
weten wat een investering oplevert. Door doelen te concretiseren en de
mogelijke opbrengsten te onderbouwen, kunt u duidelijk maken waarom
u om bepaalde investeringsbeslissingen vraagt. Een business case maakt
de kosten en baten inzichtelijk. Tips bij het maken van een een business
case, leest u op pagina 11.
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Maak inzetbaarheid onderdeel van uw
bedrijfscultuur
Duurzame inzetbaarheid vraagt om de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
werknemers en werkgevers. Leidinggevenden
hebben daarbij een belangrijke rol. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat zij de grootste impact
op het team hebben wanneer het gaat om
betrokkenheid en werkplezier. Het internationale
farmaciebedrijf Synthon geeft leidinggevenden
dan ook een spilfunctie bij het verbeteren van
de inzetbaarheid van werknemers, legt case
manager Astrid van Alst uit. “De leidinggevende
zet de grote lijnen uit en beoordeelt wanneer en
hoe hij voor de werknemer iets kan betekenen.”
Dat kan een hulpmiddel op de werkplek zijn,
maar ook een training of een workshop.
“In gesprek blijven heeft prioriteit in de training
van onze leidinggevenden.” Lees het interview
met Astrid van Alst op pagina 13.
Pas uw organisatie aan
Sluit de structuur van uw organisatie en de
manier van werken aan bij de vitaliteit van
uw werknemers? Nu, en in de toekomst?
Door de vergrijzing neemt in diverse sectoren
de gemiddelde leeftijd van werknemers toe.
Bovendien blijkt uit onderzoek van de Sociaal
Economische Raad (SER) dat het aantal
werkende mensen met een chronische ziekte
in Nederland stijgt. Veel van deze mensen
kunnen en willen blijven werken. Hoe gaat
uw organisatie daar mee om? Soms kan
functiedifferentiatie helpen. Bijvoorbeeld door
nieuwe functies te creëren, met verschillende

inspanningsniveaus. Dat levert nieuwe
doorgroeimogelijkheden op en biedt kansen
aan werknemers die niet alles meer kunnen.
Het tijdig inschatten en onderkennen van risico’s
en hierop inspelen, kan leiden tot minder
ziekteverzuim, hogere productiviteit en betere
inzetbaarheid.
Inzetbaarheid is maatwerk
Geen organisatie is hetzelfde. Het verbeteren
van de duurzame inzetbaarheid van werknemers
vraagt dan ook om maatwerk. Hoe meer
informatie u heeft over bijvoorbeeld verzuim en
medewerkerstevredenheid, hoe beter. Zo kunt u
snel gerichte stappen zetten. Veel organisaties
maken alleen gebruik van data op basis van
leeftijd. Daardoor mist u waardevolle informatie.
Splits de verzuimcijfers verder uit naar bijvoorbeeld
functie, afdeling, dienstverband (fulltime of
parttime) en opleidingsniveau. De verkregen
informatie kan tot belangrijke inzichten leiden,
merkte ook manager P&O Hans Krikke van
Noordwest Ziekenhuisgroep. “Een kleine
groep van jonge werknemers meldde zich
opvallend vaak ziek. Dat bleken leerlingen te zijn.
Een groep die telkens korte tijd werkte op een
afdeling, zonder leidinggevende. Dat maakte
de drempel om zich ziek te melden laag.”
Het ziekenhuis kwam in actie en zette een
praktijkbegeleider in, die de leerlingen
gedurende hun opleiding volgt. Daardoor
daalde het aantal ziekmeldingen substantieel.
Lees meer over de ervaringen van Hans Krikke
op pagina 8.

Interview met Carline van Veen en Ynzo van Zanten van Tony's Chocolonely

Ons team
staat op één.
Al het andere
komt daarna
Leestijd 6 minuten

Bij de Nederlandse chocolademaker Tony’s Chocolonely
komt maar weinig verzuim voor. Sterker nog, het bedrijf
moet juist oppassen dat de gedreven werknemers niet te
lang doorwerken. Daarom is er veel aandacht voor coaching,
werkpret en een duidelijke visie: “Draait het team niet goed,
dan kunnen we onze missie niet volbrengen.”
‘Crazy about chocolate, serious about people.’ Met dat credo werd de
sociale onderneming Tony’s Chocolonely in 2006 opgericht. Aan de basis
ligt de missie om misstanden in de wereldwijde chocoladeproductie aan de
kaak te stellen en de sector te veranderen. Het bedrijf laat zien dat het
mogelijk is chocolade te produceren zonder kinderarbeid en zonder de
West-Afrikaanse cacaoproducenten uit te buiten. Inmiddels draait ‘Tony’s’
een gezonde winst en groeit het bedrijf jaarlijks met meer dan 50 procent.
Het genoemde credo vormt ook de basis van het personeelsbeleid, legt
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Tip van de dag

Voorbereid op vertrek
Goed beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid
helpt om werknemers langer binnen de organisatie
te behouden. Maar soms is een vertrek onvermijdelijk.
Goed beleid helpt werknemers bij een succesvolle overstap
naar een andere werkgever.

Ynzo van Zanten uit. Hij is als Head of People &
Culture eindverantwoordelijk voor het HR-beleid.
“Aan het welzijn van ons team doen we geen
concessies. Jaarlijks investeren we fors in duurzame
inzetbaarheid.” Al hebben ze het nooit over
‘inzetbaarheid’ bij Tony’s, legt zijn collega Carline
van Veen – People Champion - uit. “Liever hebben
we het over werkpret. We proberen ons team zo
gelukkig mogelijk te maken.” Daar moeten de
secundaire arbeidsvoorwaarden aan bijdragen.
Zo betaalt het bedrijf onder andere de bruidstaart
van werknemers die trouwen en ontvangen
kersverse ouders er een babybonus van 1.000 euro.
Bedoeld om naast bedrijfssuccesen ook belangrijke
persoonlijke gebeurtenissen te vieren. Daarnaast
mogen werknemers elke dag zoveel chocolade
mee naar huis nemen als ze kunnen dragen. Om fit
te blijven krijgt het team jaarlijks nieuwe hardloop
schoenen, wordt er elke week gebootcampt en
stimuleert Tony’s actief stoppen met roken.

Werkpret-enquête
Humor en plezier horen bij de kernwaarden van
Tony’s, de onderneming neemt inzetbaarheid
zeer serieus. Het verzuim is laag en door de hoge
betrokkenheid is de flexibiliteit van werknemers
groot. Door de snelle groei volgen veranderingen in
de onderneming elkaar snel op. Van Veen: “Dat het
lukt om daarmee om te gaan, komt onder andere
doordat we iedereen betrekken bij het vormen van
onze jaardoelstellingen. Zo weet elke werknemer
precies hoe zijn werk bijdraagt aan onze missie.”
Dat is belangrijk, benadrukt Van Zanten. “We zijn
een commerciële organisatie met een sociale
missie, geen filantropische instelling. De lat ligt
hoog. We willen dat werknemers zich afvragen:
‘Wat draag ik bij aan het verwezenlijken van die
doelen?’” Twee keer per jaar wordt er een werkpretenquête gehouden, een uitgebreid onderzoek
naar medewerkerstevredenheid. Daarin geven
werknemers anoniem hun mening over uiteenlopende
onderwerpen. Zoals de doelen, huisvesting, arbeidsvoorwaarden en de onderlinge samenwerking.
De resultaten worden met iedereen gedeeld en
gebruikt voor verbetering.

55

werknemers

Tony’s Chocolonely
Vestigingen in Amsterdam en
Portland, Verenigde Staten

Jaarlijks

5.000
ton chocolade
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Behoud van de balans
In de meest recente werkpret-enquête werd
bevestigd wat Van Veen en Van Zanten al wisten:
de werkdruk wordt hoog ervaren. “Wij denken dat
een gezonde werkdruk positief kan zijn, zolang dit
niet doorslaat. Coaches en managers hebben daarin
een belangrijke rol. We willen een cultuur creëren
waarin mensen weten dat ze tijdig bij hen kunnen
aankloppen. Niemand is er bij gebaat als jij het
structureel te druk hebt. We helpen te relativeren
en prioriteiten te stellen. Tegelijk kijken we hoe
we effectiever kunnen werken, bijvoorbeeld door
nog beter samen te werken.” Van Zanten vervolgt:
“Behoud van de balans is een uitdaging. Soms
moeten we mensen afremmen. Zo gebruikt ons
salesteam sinds kort een betere softwaretool, die
tijdswinst oplevert. Dan zeg ik: zorg nu dat je de
ruimte die je daarmee creëert niet vult met meer
werk, maar met meer rust.” Voor Tony’s heeft de
tevredenheid van het team de hoogste prioriteit.
Van Veen: “Ons team staat op één. Als het team
niet goed draait, kunnen we onze missie niet
waarmaken.”

Andere vaardigheden
Tony’s Chocolonely staat voor de belangrijke
uitdaging de internationale groei van de organisatie
in goede banen te leiden. Van Zanten: “Door de
snelle groei veranderen functies, waardoor ze andere
vaardigheden vereisen. Daar spelen we op in, door
veel feedbackgesprekken te voeren, mensen op te
leiden en hen voor te bereiden op ander werk. Soms
verandert de organisatie sneller dan een werknemer
zijn vaardigheden kan aanpassen.” Van Veen: “Kun
je dat niet bijbenen, dan zullen we afscheid moeten
nemen. Wel met de juiste begeleiding. We willen dat
dit proces net zo indrukwekkend is als onze werving.
Zo moet het zijn: mensen komen juichend binnen en
gaan juichend de deur uit.”

Tips van Carline van Veen
en Ynzo van Zanten
1 Wees helder en transparant over bedrijfsdoelen en zorg dat
werknemers weten hoe ze eraan bijdragen die te bereiken.
2 Zorg voor structurele feedback van werknemers. Bijvoorbeeld door
regelmatig een anonieme werknemers-enquête te houden. Wees
open over de uitkomsten en welke acties je naar aanleiding daarvan
wel, of juist niet, neemt.
3 Investeer in je werknemers, je krijgt als werkgever de medewerkers
die je verdient.

Interview met Hans Krikke, manager P&O van Noordwest Ziekenhuisgroep
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Technologische innovatie vraagt
om andere vaardigheden
De Noordwest Ziekenhuisgroep werd vorig
jaar verkozen tot het beste ziekenhuis van
Nederland. Om die positie te behouden zijn
voortdurend verbeteringen nodig. Met de
nodige veranderingen voor werknemers.
Beleid voor duurzame inzetbaarheid is daarbij
cruciaal, weet manager P&O Hans Krikke.
Leestijd 6 minuten

Investeren in duurzaam inzetbare werknemers vindt Hans
Krikke vanzelfsprekend. “De continue veranderingen in de
zorgsector en onze organisatie vragen veel van werknemers.
Niet alleen veranderen zorgberoepen door digitalisering,
e-health en robotisering, ook moeten we anders werken,
efficiënter ook, om patiënten van dienst te zijn.” De aanpak
van duurzame inzetbaarheid was bij zijn aantreden in 2011
tamelijk versnipperd.
Toen de Ziekenhuisgroep verbeteringstrajecten overwoog
werd ook het inzetbaarheidsbeleid kritisch bekeken. “De
organisatie zocht actief naar manieren om mensen gezond te
laten werken”, vertelt Krikke. “Verschillende instrumenten
werden daarvoor aangeboden, maar de samenhang ontbrak.
Inmiddels leggen we de verantwoordelijkheid óók bij de
werknemers neer. Ze moeten zich bewust zijn van hun
levensstijl. Bij problemen is het de bedoeling dat ze tijdig hun
leidinggevende op de hoogte stellen.” Ook de nauwkeurige
verzuimanalyse zorgt voor waardevolle inzichten, vervolgt
Krikke. “Een kleine groep van jonge werknemers meldde zich
opvallend vaak ziek. Dat bleken leerlingen te zijn, die korte tijd
op een afdeling werkten, waar zij geen leidinggevende hadden,
die zij regelmatig spraken. Dat maakte de drempel om zich
ziek te melden laag. We hebben daarop een praktijkbegeleider
ingezet, die de leerlingen gedurende hun opleiding volgt. Die
houdt de vinger aan de pols en blijft in nauw contact met de
leerling-verpleegkundigen om problemen vroegtijdig te
herkennen en verzuim te voorkomen.”
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Noordwest Ziekenhuisgroep is één van de grootste
ziekenhuisorganisaties in Nederland. De groep
bestaat uit ziekenhuizen en zorglocaties in Alkmaar,
Den Helder, Heerhugowaard, Limmen,
Schagen en op Texel.

4.000
werknemers

Weerstand
De brede aanpak in de Noordwest Ziekenhuisgroep
zorgde voor een daling van het ziekteverzuim naar een
jaargemiddelde van 3,8%; gemiddeld 0,7% lager dan het
gemiddelde van de sector. Voor Krikke ligt de nadruk
vooral op het fit houden van werknemers. “Dan doel ik
op ‘fit’ in de betekenis van zowel ‘gezond’ als het Engelse
‘passend’. Natuurlijk, weerstand is er altijd. Zo zien
sommige werknemers hun baan veranderen of verdwijnen
door technologische innovatie. De robotisering verandert
diagnostische taken. Tegelijk zijn er discussies over
passende zorg en de toegevoegde waarde van
behandelingen voor kwaliteit van leven . Dat vraagt om
andere vaardigheden.” Krikke benadrukt het belang van
transparantie in dit proces. “Je kunt mensen alleen
aanspreken op hun verantwoordelijkheid als je ze ook
inzicht geeft in de mogelijkheden. Alle werknemers kunnen
online zien welke capaciteiten en opleidingen voor een
functie vereist zijn. We bieden perspectief en faciliteiten,
maar verwachten ook dat je zelf investeert in ontwikkeling

en opleiding.” Hij kijkt daarbij verder dan de eigen
organisatie. “Binnen de zorgsector wordt het in de naaste
toekomst moeilijker om aan goed personeel te komen.
Daarom zoeken we steeds vaker de samenwerking binnen
de zorgbranches met andere instellingen om werknemers
perspectief te bieden en hen te behouden voor de zorg.”
Flexibiliteit
De Noordwest Ziekenhuisgroep wil graag het beste
ziekenhuis van Nederland blijven. De patiënt komt daarbij op
de eerste plaats. Die ogenschijnlijk open deur leidt in de
praktijk tot grote veranderingen. “Stem je bijvoorbeeld je
planning af op de beschikbaarheid van medewerkers? Of op
de vraag van patiënten en de capaciteit van je gebouw en
apparatuur? De nieuwe planning houdt rekening met pieken
en dalen in het patiëntenaanbod. Zo zien we dat een betere
spreiding over de werkdagen tot een betere benutting van
de capaciteit en de beschikbare werkruimten leidt en dat
we in de zomerperiode bepaalde operaties – zoals
spataderen - veel minder uitvoeren. Die wisselende
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Hans Krikke:

‘ Een verlaging van het
verzuim met 1 % betekent
bij ons al snel een besparing
van 1 miljoen euro.’

capaciteitsbehoefte vraagt om flexibele, breed inzetbare
werknemers. Voor mensen die we nieuw aan gaan nemen
zal het vanzelfsprekend zijn dat ze op verschillende
afdelingen komen te werken. Voor anderen is dat wennen.
Toch vinden we dat belangrijk. En dat kunnen we
beargumenteren vanuit het belang van de patiënt.”
Druk op de organisatie
Krikke weet duurzame inzetbaarheid ook te kwantificeren.
“Wat kost het en wat levert het op? Dat is belangrijke
informatie en niet alleen voor de Raad van Bestuur! Een
verlaging van het verzuim met 1 % betekent bij ons al snel
een besparing van 1 miljoen euro. Wij zijn eigen risicodrager
voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA). Het risico hebben we herverzekerd bij onze partner
Nationale-Nederlanden. Voor ons is een lage premie het
streven. Ook Nationale-Nederlanden wil verzuim voorkomen
en verkorten om zo de schadelast beperkt te houden.”
“Duurzame inzetbaarheid is dus een gezamenlijk belang.
Vergeet niet dat minder verzuim de druk op de organisatie
verlaagt, minder vervanging betekent en meer productiviteit.
Dat zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Dat maakt het werken in
de zorg prettig.”

Tips van Hans Krikke
1 Formuleer een doel, dan zijn de veranderingen in de
organisatie beter uit te leggen.
2Maak de kosten en opbrengsten van duurzame
inzetbaarheid voor iedereen inzichtelijk.
3Kijk verder dan de eigen organisatie. Binnen de zorgsector
wordt het moeilijker om aan goed personeel te komen.
Werk samen met andere instellingen om werknemers
perspectief te bieden en behoud hen voor de zorg.

 vorige 11 volgende 

Inzicht krijgen in de
kosten én opbrengsten
Op de korte termijn kan het verbeteren
van de inzetbaarheid van werknemers
investeringen vragen. Maar het gericht
werken aan een betere inzetbaarheid
kent ook de nodige opbrengsten. Eén
van de mogelijk positieve effecten is
een beheersing of verlaging van het
verzuim. Zo zorgde de brede aanpak van
Noordwest Ziekenhuisgroep voor een
daling van het ziekteverzuim naar een
jaargemiddelde van 3,8%; gemiddeld
0,7% lager dan het gemiddelde in de
zorgsector.

Voorkom een versnipperde aanpak
Het is van belang dat u voldoende inzicht heeft in de
middelen die uw organisatie biedt om werknemers
vitaal en gezond te houden. Daarbij moet ook
duidelijk zijn welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Dat is niet vanzelfsprekend. Zo kunnen binnen één
organisatie in verschillende bedrijfsonderdelen
initiatieven ontstaan, betaald uit uiteenlopende
budgetten. Niet alleen de kosten zijn dan onduidelijk,
maar ook de effecten. Een versnipperde aanpak
leidt soms zelfs tot weerstand bij werknemers.
Bijvoorbeeld als initiatieven alleen op oudere of
zieke werknemers zijn gericht. Jonge, gezonde
werknemers voelen zich dan ‘niet gezien’.

Door het verzuim in uw organisatie terug te
brengen, kunt u veel geld besparen. Wist u
bijvoorbeeld dat één dag verzuim een werkgever
gemiddeld 300 euro kost? Het is goed om vooraf
inzicht te hebben in de kosten en opbrengsten
van de activiteiten die u inzet. Kwantitatieve
resultaten helpen ook bij het overtuigen van
management en directie.

Zo maakt u een businesscase
Inzicht in kosten en opbrengsten en het meten van
effecten helpen bij het verbeteren van duurzame
inzetbaarheid. Zowel kwalitatief - door individuele
werknemersenquêtes - als kwantitatief, door
gedetailleerde verzuimdata. Een businesscase helpt
u bij het in kaart brengen van de kosten en
opbrengsten van duurzame inzetbaarheid. Zo heeft
u bovendien de juiste parameters in handen om uw
argumenten te onderbouwen binnen de organisatie.
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Stap 1

Stap 3

Stap 4

Concretiseer duurzame
inzetbaarheid

Onderbouw de opbrengsten

Meet de behaalde effecten

Maak de opbrengsten van uw beleid inzichtelijk en
kwantificeerbaar. U kunt de inzetbaarheid van uw
werknemers bijvoorbeeld uitdrukken in:

Door het periodiek en gestructureerd in kaart brengen
van de opbrengsten, krijgt u inzicht in de effectiviteit
van de instrumenten die u inzet. En kunt u deze
aanpassen waar nodig.

Benoem en concretiseer wat duurzame inzetbaarheid
van werknemers betekent voor uw organisatie. Wilt u
de werknemerstevredenheid verbeteren? Of gaat het
om een daling van het verzuim? Misschien wilt u de
gemiddelde omzet per werknemer vergroten.
Het inzetten van een werknemersscan helpt om
de problemen helder te krijgen. Formuleer op basis
hiervan een doel. Dat kan bijvoorbeeld zijn: “Het
vergroten van de bevlogenheid van ons werknemers
bestand. Nu is 58% van de werknemers aantoonbaar
bevlogen, in 2020 moet dat minimaal 80% zijn.”
Stap 2

Breng de kosten in kaart
Maak concreet welke investeringen in tijd en geld
nodig zijn om het doel te bereiken. Het opstellen van
een businesscase helpt niet alleen bij het beoordelen
van een volledig duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
U kunt deze ook inzetten voor een concrete interventie.
Toets elke investering. Sluit de aangedragen oplossing
aan bij het meest wezenlijke probleem van een team?
Als dit niet het geval is, dan is zelfs een investering van
een paar honderd euro te veel.

Productkwaliteit
De toegestane foutmarge dient te dalen met x%
Klanttevredenheid
De klanttevredenheid dient met x% te stijgen
Klantbehoud
Het verloop onder klanten daalt met x%
Betrokkenheid
De betrokkenheid van werknemers stijgt met x%
Werkvermogen
Minimaal x% van de werknemers heeft een goed of
uitstekend werkvermogen
Productiviteit
Het aantal declarabele uren stijgt met x%
Verzuimpercentage
Het percentage langdurig verzuim is maximaal x%
Verzuimkosten
De totale directe loonkosten dalen met x%
Bedrijfsongevallen
Het aantal bedrijfsongevallen daalt met x%
Omzet en winst
De gemiddelde omzet en winst per werknemer
stijgt met x%

Met hulp van subsidie
De overheid stimuleert investeringen die de
inzetbaarheid van werknemers verhogen. Maakt uw
organisatie al gebruik van de fiscale mogelijkheden
of subsidieregelingen? Het Europees Sociaal Fonds
(ESF) biedt bijvoorbeeld een regeling aan. En kent u
de mogelijkheden van de werkkostenregeling (WKR)?
Ook als u al gebruikmaakt van fiscale mogelijkheden
en subsidies, zijn er wellicht regelingen die u nog niet
kent. Zo blijkt uit onderzoek van Arbo Unie dat vier op
de tien bedrijven niet weten dat er subsidiemogelijk
heden bestaan om werkplekken aan te passen voor
(chronisch) zieke werknemers.

Interview met Astrid van Alst, Casemanager Synthon
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 ersoonlijke aanpak helpt
P
bij behoud inzetbaarheid

Leestijd 6 minuten

Synthon ontwikkelt en produceert generieke en innovatieve
medicijnen, onder andere tegen kanker. Casemanager Astrid
van Alst streeft ernaar dat werknemers zichzelf niet uit het
oog verliezen. “Onze mensen vinden het leuk en belangrijk
wat ze doen. Maar ze moeten ook in balans blijven.”
Duurzame inzetbaarheid krijgt veel aandacht bij het internationale
farmaciebedrijf Synthon. Toch is er geen sprake van een uitvoerig sturend
beleid, weet Van Alst. “Werknemers krijgen veel ruimte om zélf hun
inzetbaarheid te verbeteren. Soms is dat het volgen van een opleiding
of learning on the job. Het gaat er om dat je in gesprek blijft met elkaar.
Dat past bij een innovatief bedrijf in een innovatieve sector.”

Astrid van Alst:

‘ Werknemers krijgen
veel ruimte om zélf hun
inzetbaarheid te verbeteren.’
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Balans vinden
De aanpak van Synthon draait om het in gesprek blijven over het
behouden of hervinden van balans. Tussen werk en privé of tussen
hard werken en rust. Het verzuim is laag. Van Alst geeft aan dat
werknemers tijdelijke pieken in de werkdruk kunnen ervaren.
“Synthon opereert wereldwijd. Dat betekent dat werknemers
regelmatig met collega’s of autoriteiten op kantoren in andere
tijdzones moeten overleggen. Dat levert over het algemeen geen
problemen op, maar zorgt juist voor dynamiek en werkplezier! Je
kunt en wilt daarom als werkgever ook niet alle druk wegnemen.
Wel kunnen we bijdragen aan het creëren van herstelmomenten.”
Verantwoordelijkheid geven aan werknemers
Voor Van Alst is het belangrijk dat werknemers zelf de
verantwoordelijkheid nemen om duurzaam inzetbaar te zijn en te
blijven, maar Synthon denkt uiteraard graag mee. “We maken
duidelijk dat hard werken leuk kan zijn, maar dat een constante
hoge werkdruk op lange termijn niet houdbaar is. Zo nodig
bespreekt de leidinggevende het ervaren van werkbelasting met de
werknemer. Het continu ontwikkelen van alle werknemers hoort bij
ons bedrijf.” Van Alst legt uit dat het hier ook om de balans gaat.
“Soms moet je tot de conclusie komen dat het met vier kleine
kinderen thuis niet handig is om een studie te starten met een
studiebelasting van 15 uur per week. Dat zijn afwegingen die een
werknemer eventueel samen met een leidinggevende maakt.”
Van opleiding tot bureaufiets
Synthon geeft bij het bewaken van de duurzame inzetbaarheid van
werknemers een belangrijke rol aan de leidinggevende. Van Alst:
“Die zet de grote lijnen uit en beoordeelt wanneer en hoe hij voor
de werknemer iets kan betekenen.” Dat kan een hulpmiddel op de
werkplek zijn (bijvoorbeeld een bureaufiets, waardoor een werknemer
in beweging blijft als hij aan zijn bureau zit) of een training of
workshop. “In gesprek blijven met elkaar is een belangrijk onderdeel
van de training van onze leidinggevenden.” Die persoonlijke aanpak
draagt bovendien bij aan de werksfeer, merkt Van Alst. De organisatie
kreeg in 2016 het predikaat Great Place to Work, op basis van een
medewerkerstevredenheidonderzoek dat nadrukkelijk kijkt naar de
relatie tussen werknemers en management. “Zo’n erkenning helpt niet
alleen bij de werving, maar ook bij het behouden van werknemers.”

Tips van Astrid van Alst
1 Maak werknemers zelf verantwoordelijk
voor het verbeteren en behouden van
hun inzetbaarheid.
2 Communicatie is belangrijk. Bespreek
duurzame inzetbaarheid en luister naar
werknemers. Zij weten meestal precies
waar hun knelpunten en de mogelijk
heden zitten.
3Geef leidinggevenden een rol bij het
bewaken van de duurzame inzetbaarheid
van werknemers.
4Vertrouwen is belangrijk. Bewaak de
privacy van werknemers ook in contact
met partners.
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Herkennen van signalen
Vertrouwen en frequent contact met leidinggevenden heeft
als bijkomend voordeel dat in een vroeg stadium duidelijk is
waar het mis dreigt te gaan. “De signalen die erop wijzen
dat een werknemer niet goed in zijn vel zit, zijn meestal al
herkenbaar ver vóór het daadwerkelijk verzuim. Denk aan
een gedragsverandering – iemand is sneller geërgerd - of
het opnemen van veel verlofdagen.” Dat laatste is een
belangrijk teken, zo is de ervaring van Van Alst. Als er
sprake is van een goede balans, zijn werknemers minder
snel geneigd zich ziek te melden of een verlofdag te nemen.
“Als mensen vaker dan gebruikelijk een dag vrij nemen, dan
kan dat voor de leidinggevende een signaal zijn om het
gesprek aan te gaan.”
Bewaken van privacy
Het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers vraagt
soms om investeringen. Synthon onderzoekt de mogelijk
heden van co-financiering via verzekeraars of een ESFsubsidie (ESF is een subsidieregeling van het Europees
Sociaal Fonds voor het verhogen van de inzetbaarheid, red.).
Zo bevalt de samenwerking met Nationale-Nederlanden Van
Alst goed. “Door de gesprekken met de specialist duurzame
inzetbaarheid van NN en de specialisten van adviseur Willis
Towers Watson blijven we op de hoogte van de ontwikke
lingen op dit gebied en kunnen we complexe vraagstukken
toetsen. Niet alleen over de regelgeving; zij weten ook wat er
in andere organisaties werkt, of juist niet. Die kennis kunnen
we in onze eigen onderneming toepassen.”

500
werknemers
in Nijmegen

1.900
werknemers
in totaal

Synthon
Synthon is een internationaal farmaceutisch
bedrijf dat generieke en innovatieve
geneesmiddelen ontwikkelt en produceert.
Synthons hoofdkantoor is gevestigd in
Nijmegen en het bedrijf heeft daarnaast
vestigingen in acht andere landen.

Van Alst bewaakt altijd de privacy van werknemers tijdens
deze gesprekken, zoals ook wettelijk is vastgelegd. Informatie
over persoon en de aard van de ziekte deelt zij nooit. Alleen
de bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken,
benadrukt ze. “Zo worden dossiers niet inhoudelijk
besproken. Integriteit is voor ons erg belangrijk.”
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Meer weten?
Wilt u hulp bij het inzichtelijk maken van de kosten en
opbrengsten van duurzame inzetbaarheid? Neem dan
contact op met uw adviseur of mail naar hractief@nn.nl.
Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.
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