Focus op duurzame inzetbaarheid is nodig

HR Actief
Maak praktisch beleid
van duurzame inzetbaarheid

Wat kost een langdurig
zieke werknemer?

Werknemers werken steeds langer door

Klopt uw arbocontract nog wel?

Pensioenleeftijd

M/V 46 jaar, Loon € 30.000
Loondoorbetaling, 100% / 70%
Instroom in de WGA Volledig, 10 jaar
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De Arbowetgeving die per 1 juli 2017 is verscherpt,
geeft werknemers meer rechten en werkgevers
meer plichten.

Rekening werkgever = €
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Werknemer: heeft direct toegang tot bedrijfsarts en recht op second opinion van een andere
bedrijfsarts.
Werkgever: moet afspraken over arbodienstverlening gedetailleerd vastleggen.
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290.444
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€11,5 miljard

werkgeverskosten
uit loondoorbetaling

20
16

20
14

20
12

20
10

20
08

20
04

20
06

Verzuimkosten in Nederland
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Inzetten op inzetbaarheid
Vitale en betrokken werknemers zijn cruciaal
voor de continuïteit en groei van uw organisatie.
Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid (DI)
is belangrijk, maar uitdagend. Als HR-professional
kunt u het verschil maken.
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-€5 miljard

werkgerelateerd
verzuim

Robot verandert
het werk

Werkelijke kosten zijn vaak twee keer zo hoog door kosten vervangend
personeel. Verzuim kost gemiddeld €300 per dag per werknemer.

Robottechnologie kan nu
al 45% van het werk
vervangen. Dit vraagt om
andere vaardigheden van
werknemers.

Bronnen: CBS, Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 2016, TNO. ‘De kosten van ziekteverzuim
voor werkgevers in Nederland’, 2014. McKinsey. Disruptive technologies: Advances that will transform life,
business, and the global economy, 2013. Internetconsultatie Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
Mijnoverheid.nl, 2017.

Heeft
inzetbaarheid
uw aandacht?

HR-professional neemt voortouw
Inzetbaarheid taak HR
Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid
ligt meestal bij HR.

Hoe kunt u werknemers
ondersteunen?
Essentieel voor vitaliteit
1 Werksfeer, onderlinge
relatie met collega’s
2 Uitdagend werk
3 Voldoende slaap
4 De mogelijkheid eigen
werktijden in te delen
5 Lage werkstress

Niet elke HR-professional is overtuigd:

Meten is weten

HR

Inzetbaarheid belangrijker
voor werkgever
Organisatie heeft een DI-strategie
Organisatie heeft geen DI-strategie
Staat in de kinderschoenen
Weet niet

Loont investeren in duurzame
inzetbaarheid?

Directie

2017

2016

56%
14%
15%
15%

51%
19%
15%
15%

Vergrijzing baart
bestuurders zorgen
38% van de bestuurders
maakt zich zorgen
over veroudering
personeelsbestand
Bronnen: Nationaal Onderzoek Over
Duurzame Inzetbaarheid 2015/2016/2017.
Workplace Food & Vitality onderzoek, Eurest
2017. Raet HR Benchmark, 2017.

Lijnmanagement/
arbomedewerkers

14,3%

26,7%

59%

Ja
Nee
Misschien
Weet niet

16%
22%
43%
19%

Steeds meer bedrijven analyseren de
duurzame inzetbaarheid van werknemers.
HR-professionals gebruiken scans voor
inzicht in:

Investeren in inzetbaarheid loont!
Productiviteit stijgt met 18% bij
bevlogenheid werknemers.

3.100 aanvragen kwamen er in 2015 binnen voor de subsidie
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het verhogen van
de inzetbaarheid.

Prioriteiten HR (meer antwoorden mogelijk):

36%

36%

Duurzame
inzetbaarheid

34%

Samen goed voor €30 miljoen, daarmee was de regeling
met €8 miljoen overtekend. Reden om de regeling uit te breiden.
Ook in 2016 is volop ingetekend. Heeft u meegedaan?

LeiderschapsWerving
ontwikkeling
en selectie

25% 22%

31% van de HR-professionals ziet eigen
Met behulp van subsidie

Inzetbaarheid heeft hoge prioriteit HR-professional

Strategische
personeelsplanning

• Vitaliteit
• Werkvermogen
• Toekomstbestendigheid personeelsbestand

vaardigheden data-analyse als struikelblok

Hoe betrekt u anderen bij duurzame inzetbaarheid?
Lees de ervaringen van HR-professionals in onze whitepaper.

Opleiding en
ontwikkeling

Hoe verbeteren
organisaties
inzetbaarheid?

Bronnen: Nationaal Onderzoek
Over Duurzame Inzetbaarheid
2015/2016/2017. Raet HR
Benchmark, 2017. Onderzoek
Gallup Consulting Employee
Engagement 2008 - 2010.

Bronnen: Vraag naar arbeid, 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP), Agentschap SZW. Raet HR Benchmark, 2017.

Wilt u hulp bij 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.

