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HR Actief

Maak praktisch beleid
van duurzame inzetbaarheid

Leestijd 15 minuten

Uw werknemers bepalen het succes van de
organisatie. Gezonde, vitale en betrokken
werknemers zijn tevredener, beter inzetbaar en
productiever. Daardoor zijn zij cruciaal voor uw
bedrijfscontinuïteit. In deze whitepaper beschrijven
we vijf belangrijke aandachtspunten voor de
inzetbaarheid van uw werknemers.

In deze whitepaper:
Vijf belangrijke aandachtspunten bij het
werken aan de inzetbaarheid van werknemers
Interview Anja Velthuis, Zorgorganisatie Groenhuysen

‘Geef werknemers zelf de regie’
Interview Jessica Strijbis, Peter Appel Transport

‘Chauffeurs houden we liefst tot ver na hun
pensioendatum vitaal’
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‘Geef werknemers
zelf de regie’
Zorgorganisatie Groenhuysen zet een scala van instrumenten in om de
duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, afgestemd op
hun behoeften. ‘De zorg is zwaarder en complexer geworden. Dat vraagt
best veel van onze werknemers,’ weet personeelsconsulent Anja Velthuis.
‘Het alleen centraal aanbieden van activiteiten werkt niet.’
Het werk in de zorg is in de afgelopen jaren flink veranderd. Ook bij
ouderenzorgorganisatie Groenhuysen is dat merkbaar. De cliënten van
Groenhuysen blijven langer thuis wonen. In een later stadium van hun leven
maken ze gebruik van de diensten van Groenhuysen. Dat gaat vaak gepaard
met een combinatie van lichamelijke en geestelijke klachten, wat zijn weerslag
heeft op de deskundigheid en flexibiliteit van werknemers. Er is dan ook veel
aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid.

Vijf belangrijke aandachtspunten bij het
werken aan de inzetbaarheid van werknemers
1Houd het doel in zicht

Zorgorganisatie
Groenhuysen
Ouderenzorgorganisatie Groenhuysen
verleent zorg aan ouderen op meer
dan twintig locaties in West-Brabant.
Bij de organisatie werken 2.300
werknemers en 1.300 vrijwilligers.

2.300
Werknemers

1.300
vrijwilligers

Veel organisaties zetten zich al in om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren.
Ze investeren in trainingen, fitnessabonnementen en aanpassingen van de werkomgeving.
Maar is het doel van deze inspanningen wel voldoende duidelijk? Heeft u een doel op de
lange of middellange termijn dat aansluit op de missie van uw onderneming? Zo’n stip aan
de horizon helpt! Zorg dat u bijvoorbeeld 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 en de rol die
zij daar in spelen. De communicatie met werknemers is maatwerk, zo blijkt ook uit de
ervaring van zorgorganisatie Groenhuysen. De ouderenzorgorganisatie in West-Brabant
kiest gericht voor lokale bijeenkomsten en laagdrempelige communicatie via kanalen als
Facebook. ‘Dat werkt echt,’ weet personeelsconsulent Anja Velthuis van Groenhuysen.
‘Mensen reageren en laten berichten achter. Die feedback brengt een dialoog op gang en
helpt ons bij de gerichte inzet van activiteiten.’
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Velthuis coördineert het beleid op dit gebied. ‘Uitgangspunt is dat werknemers
gezond en veilig kunnen werken. We laten bijvoorbeeld werkplekonderzoek
doen door een specialist die met onze werknemers meekijkt. Vaak zorgen kleine
veranderingen al voor verbetering, zoals een kleine aanpassing in de manier van
tillen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een speciale tillift aangeschaft voor de
hulp aan cliënten met overgewicht.’

Anja Velthuis:

‘Mensen reageren en laten
berichten achter. Die feedback
brengt een dialoog op gang
en helpt ons bij de gerichte
inzet van activiteiten.’
Voorkom langdurig verzuim
Bijzondere aandacht gaat uit naar het voorkomen van langdurig verzuim, legt
Velthuis uit. ‘Als werknemers de werkdruk als te hoog ervaren, vallen collega’s
met sluimerende klachten uit. Dat willen we voorkomen.’ Zo hebben de
managers aandacht voor het vroegtijdig herkennen van problemen, door
arbeidsomstandigheden te bespreken met werknemers. Ook is er veel
communicatie over inzetbaarheid. Voorbeelden zijn artikelen op het intranet
en een pagina op Facebook. ‘Dat werkt echt, mensen reageren en laten
berichten achter. Die feedback helpt ook bij de gerichte inzet van activiteiten.’
Centraal beleid opleggen werkt niet, weet Velthuis. ‘De behoeften over de
twintig locaties verschillen nogal. Op sommige locaties is verzuim bijna niet
aan de orde, terwijl het op andere locaties hoog is. Vaak zien we dat er
behoefte is aan ondersteuning in de omgang met elkaar. Onze werknemers
krijgen soms te maken met agressie in het werk. Belangrijk is om gericht te
kijken waar een bepaalde locatie behoefte aan heeft.’

2Zorg voor inzicht in uw organisatie
Het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers, begint met
inzicht in uw organisatie. Op welke gebieden in uw organisatie verdient
de inzetbaarheid van werknemers bijvoorbeeld aandacht? Mogelijk
vragen technologische veranderingen om nieuwe vaardigheden van
uw werknemers. Of is de juiste balans tussen werk en privé juist een
aandachtspunt?
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Anja Velthuis:

‘Onze mensen hebben een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
en zorgen goed voor een ander.’

Telefonische hulpdienst ingesteld
Voor Velthuis is de evaluatie van activiteiten voor inzetbaarheid belangrijk.
Op basis van reacties en data uit de verzuimanalyses zoekt zij naar vormen
die aansluiten bij de wensen van werknemers. Zo is de animo voor bijeenkomsten die centraal werden georganiseerd over inzetbaarheid beperkt.
‘Mensen hebben het gevoel dat ze al zovéél moeten.’ De inzet van leefstijlcoaches slaat wel aan. Zij helpen werknemers bij het krijgen van een
gezondere leefstijl en het omgaan met werkdruk. Bijvoorbeeld door eerder
aan de bel te trekken bij problemen en bewuste keuzes te maken in de
balans tussen werk en privé. Toch is de drempel om hulp te vragen nog
hoog, weet Velthuis. ‘Met ondersteuning van Nationale-Nederlanden zijn we
als pilot in 2017 met MijnHulplijn gestart. Dit is een telefonische hulpdienst
die door externe deskundigen wordt bemand. Mensen kunnen daar naartoe
bellen om anoniem hun werkgerelateerde en privéproblemen te bespreken.
Dag en nacht.’
Zorgen voor jezelf
Nadrukkelijk betrekt Velthuis de thuissituatie van werknemers bij de aanpak van
inzetbaarheid. ‘Onze mensen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en zorgen goed voor een ander. Maar hoe goed zorgen ze voor zichzelf?
Zeker nu door de veranderingen in de zorg steeds meer flexibiliteit van
hen wordt verwacht. Dat kan gaan knellen. Bijvoorbeeld als ze naast hun
werk ook nog thuis mantelzorger zijn. Het maken van keuzes blijkt lastig.
Op termijn kan dat leiden tot psychische klachten.’

3Zet de juiste middelen in
U kunt op heel veel verschillende manieren werken aan het verbeteren van
de inzetbaarheid van uw werknemers. Welke middelen zet u al in, en hoe
effectief zijn deze? Sommige organisaties richten zich nog vooral op oudere
werknemers. Zonde, want duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor jong
én oud. Een goede strategie speelt in op specifieke omstandigheden en
wensen van werknemers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.
Peter Appel Transport zet hiervoor een modern digitaal planningssysteem in.
P&O Manager Jessica Strijbis: ‘Ons systeem koppelt mensen en materieel
aan elkaar en optimaliseert de inzet van onze chauffeurs. Dat zorgt voor
meer flexibiliteit, want zo kunnen collega’s bijvoorbeeld ook parttime werken.
Dat is niet gebruikelijk in de transportsector, maar wel een belangrijke wens
van vooral jonge mensen. Het zorgt vaak voor meer rust thuis en dat draagt
bij aan de inzetbaarheid van mensen op lange termijn.’
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Groenhuysen moedigt werknemers aan de regie te nemen over hun eigen
inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door na te denken over hun toekomst in de zorg.
Veel mensen hebben geen beeld bij welke mogelijkheden er zouden zijn.
Loopt de fysieke belasting te hoog op, dan kijken we samen naar alternatieven.’
Niet makkelijk, weet Velthuis. ‘De functiedifferentiatie in de zorg is laag.
Veel licht administratieve functies zijn door bezuinigingen verdwenen.
Gelukkig zijn er steeds meer lokale initiatieven; bedrijven werken samen met
ondernemers in de buurt om werknemers aan een andere baan te helpen.’
Op zoek naar geldstromen
Velthuis gebruikt de data over inzetbaarheid niet alleen om de strategie te
optimaliseren. De gegevens dienen ook om het bestuur ervan te overtuigen
om investeringen te doen. De informatie uit de digitale verzuimanalyse leent

Tip van de dag

Deel het succes
Informeer werknemers over de behaalde successen
op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deel niet
alleen de resultaten die zijn behaald bij het beperken
van verzuim, maar ook bijvoorbeeld de deelname aan
activiteiten en opleidingen die duurzame inzetbaarheid
bevorderen.

zich daar goed voor, evenals informatie over schadelast. ‘Helaas zijn de
opbrengsten van het beleid op duurzame inzetbaarheid niet altijd goed
meetbaar. Als stichting hebben we bovendien een beperkt budget.’
Velthuis en haar collega’s gaan daarom actief op zoek naar alternatieve
geldstromen. ‘We hebben vorig jaar gebruik gemaakt van de ESF-subsidie.
Ook dit jaar is weer een aanvraag gedaan (ESF is een subsidieregeling van
het Europees Sociaal Fonds voor het verhogen van de inzetbaarheid, red.).
Daarnaast co-financieren we activiteiten zoals MijnHulplijn en de leefstijlcoaches
samen met onder andere Nationale-Nederlanden. Met een beetje inventiviteit
en creativiteit kun je veel voor elkaar krijgen.’

Tips van Anja Velthuis
1 Wees creatief. Maak gebruik van co-financiering
en subsidie om activiteiten te financieren.
2 Zorg voor een gerichte aanpak van inzetbaarheid.
Afgestemd op de behoefte van werknemers op
diverse locaties.
3 Werk samen met andere bedrijven in de regio om
werknemers indien nodig ander passend werk te helpen.
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‘Chauffeurs houden
we liefst tot ver na hun
pensioendatum vitaal’
Vrachtvervoer is een fysiek zware branche. Voor Peter Appel Transport is
vitaliteit van de chauffeurs dan ook van groot belang. Naast het geavanceerde
planningssysteem werkt vooral Vitamine A, weet P&O-manager Jessica Strijbis.
‘Met de A van aandacht. Dat verlaagt de drempel om problemen te bespreken.’
1.200 chauffeurs die dagelijks door het land rijden en nooit op één plek bij elkaar zijn.
De transportsector heeft zo zijn eigen dynamiek, weet Jessica Strijbis, P&O-manager van
Peter Appel Transport. Ze stemt de aanpak van duurzame inzetbaarheid dan ook af op de
manier van werken bij het transportbedrijf. Zo organiseert zij geen centrale bijeenkomsten,
maar kleine meetings op de veertig standplaatsen door het hele land. Ook intranet is een
belangrijke bron van informatie. Strijbis: ‘We betrekken de chauffeurs heel nadrukkelijk
bij hun eigen inzetbaarheid. We vragen ze mee te denken en luisteren naar hun ideeën.
We zien dan snel waar problemen ontstaan en wat we kunnen verbeteren om de
inzetbaarheid te verhogen. Bovendien creëren we op die manier draagvlak bij collega’s.’
Sector met lage marges
Chauffeurs laden zware vracht en brengen veel tijd zittend door. Duurzame inzetbaarheid
staat dan ook hoog op de agenda. Strijbis: ‘We doen veel om mensen tot ver na hun
pensioendatum vitaal te houden. Dat zit in kleine dingen, zoals voorlichting over het instellen
van de ergonomische bestuurdersstoel. Maar ook overleg met een klant die te zware
rolcontainers aanbiedt. Waar mogelijk zetten we instrumenten in. Bijvoorbeeld om het laden
en lossen te verlichten. Soms moet je uitleggen waarom er geen ruimte is om te investeren.
De transportsector is een sector met lage marges. We kijken creatief naar de mogelijkheden
en maken gebruik van subsidies.’

Peter Appel Transport
Peter Appel Transport verzorgt met
1.300 werknemers vrachtvervoer door
heel Nederland. De 1.200 chauffeurs
rijden vanuit veertig standplaatsen
voor onder andere Sligro en
Bakker Bart.

1.300
werknemers

1.200
chauffeurs
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Een substantiële bijdrage aan de inzetbaarheid verwacht
Strijbis van het nieuwe digitale planningssysteem. Dat koppelt
mensen en materieel aan elkaar en optimaliseert de ritten.
‘Het systeem zorgt voor meer flexibiliteit. Onze werknemers
kunnen daardoor bijvoorbeeld ook vier dagen werken.
Dat is niet gebruikelijk in de transportsector, maar wel een
belangrijke wens. Vooral van jonge mensen, die regelmatig
thuis willen zijn voor hun partner en kinderen. Een rustige
thuissituatie is altijd goed. Dan zullen ze op langere termijn
inzetbaar blijven.’ Strijbis benadrukt dat het systeem ook
ruimte biedt aan de chauffeurs die wél graag vijf dagen per
week blijven werken.
Vitamine A
Vitaliteit en werkplezier zijn bij Peter Appel Transport ook
opgenomen in het opleidingsproces. Strijbis: ‘In de eerste
twee weken rijden nieuwe mensen met onze meest ervaren
chauffeurs mee. Niet alleen leren ze zo de juiste werkwijze,
het heeft ook een positieve invloed op de werksfeer.’
Toch blijft communicatie essentieel. Daarbij benutten zij
de kennis van Nationale-Nederlanden. ‘Onze Specialist
Duurzame Inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden kent
vele voorbeelden uit andere sectoren. Heel waardevol.’

Jessica Strijbis:

‘Persoonlijke aandacht
verlaagt de drempel om
problemen te bespreken.’

Tips van Jessica Strijbis
1 Maak vitaliteit onderdeel van de bedrijfscultuur.
Bespreek het al bij de indiensttreding van de werknemer.
2 Deel de successen van het inzetbaarheidsbeleid,
bijvoorbeeld door ervaringen van werknemers op
het Intranet te plaatsen.
3 Kijk wat zieke werknemers nog wél kunnen doen.
Bijvoorbeeld elders in de onderneming of in het
plaatselijke buurthuis.

4Kennis van kosten én opbrengsten
Het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers kan op de korte termijn om
investeringen vragen. Maar het gericht werken aan een betere inzetbaarheid kent ook
de nodige opbrengsten. Een van de mogelijke positieve effecten is een beheersing of
verlaging van het verzuim. 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.
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"Een uitdaging is dat het contact met de chauffeurs tegenwoordig vooral
via de mail verloopt. Je ziet of hoort elkaar niet, dan kunnen problemen
blijven sluimeren. We zorgen dat teamleiders en chauffeurs daarom veel
contact hebben op de standplaatsen.’ Strijbis noemt het ‘vitamine A.’
‘Persoonlijke aandacht verlaagt de drempel om problemen te bespreken.
Ook hebben we chauffeurcoaches, werknemers die weten op welke
signalen ze moeten letten en tijdig aan de bel trekken. Alleen al aan een
collega vragen of alles goed gaat, helpt om problemen bespreekbaar
te maken. Op het werk, maar ook in de privé-situatie. Bijvoorbeeld bij
problematische schulden. Het is belangrijk de signalen te herkennen
voor het misgaat, en een schuld tot loonbeslag leidt.’
Zelfrijdende vrachtwagens
Medewerkers leren ook nieuwe vaardigheden aan. ‘Onze chauffeurs zijn het
visitekaartje van onze opdrachtgevers als ze komen voorrijden. Door de ICT
– in de vorm van geavanceerde boardcomputers – krijgen zij steeds meer
verantwoordelijkheid voor de planning en administratie. Een trend die zich zal
versterken door de komst van zelfrijdende vrachtwagens en het zogeheten
platooning. Vrachtauto’s zijn daarbij op trajecten elektronisch aan elkaar
gekoppeld. In alle auto’s zit een chauffeur, alleen de voorste vrachtauto rijdt
zelfstandig. Het is nu nog niet aan de orde, maar dat kan betekenen dat
chauffeurs tijdens de rit meer tijd hebben voor administratieve taken. Dat kan
een positieve invloed hebben op hun vitaliteit. Maar het vraagt wel om andere
vaardigheden.’

5Werk samen
In steeds meer organisaties dragen HR en werknemers samen bij aan
duurzame inzetbaarheid. Inzetbaarheid is immers een gezamenlijk
belang; hoe vitaler en productiever werknemers zijn, hoe beter dat is
voor iedereen. Zo bieden steeds meer organisaties hun werknemers de
mogelijkheid om zich te laten opleiden tot ontwikkelcoach. Zij kunnen
collega’s op de werkvloer bijvoorbeeld helpen om te gaan met werkdruk,
of met het vroegtijdig signaleren van problemen. De praktijk toont ook
het belang van de ontwikkelcoach aan: door zijn aanwezigheid op de
werkvloer is de drempel voor werknemers lager om sluimerende
problemen te bespreken.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de kennis en ervaring van
Nationale-Nederlanden op het gebied van duurzame
inzetbaarheid? Neem dan contact op met uw adviseur
of mail naar hractief@nn.nl. Wij nemen dan binnen
twee werkdagen contact met u op.

