Focus op duurzame inzetbaarheid is nodig

HR Actief

Werknemers werken steeds langer door

Langdurig verzuim neemt toe

Pensioenleeftijd

Vooral door de vergrijzing, 23% van
werknemers zorg is 55-plusser.
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Verandering vraagt om betere inzetbaarheid
Vitale en betrokken werknemers zijn cruciaal
voor de continuïteit en groei van zorgorganisaties.
Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid (DI)
is belangrijk, maar uitdagend. Zeker in de snel
veranderende zorgsector. Als HR-professional
kunt u het verschil maken.
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Percentage langdurig verzuim (92 - 730 dagen).

Werk in de zorg verandert

Behoud vakmensen belangrijk

•
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•

Krapte op arbeidsmarkt, vooral bij:
• Medisch specialisten
• Verpleegkundigen
• Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg

Minder en andere inzet personeel door ICT-ontwikkeling
Vraag naar werknemer met andere kwalificaties en competenties
Meer tijd werknemer naar administratie en verantwoording
Vergrijzing en ontgroening

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.
CBS, Relatief hoog ziekteverzuim in de zorg, 2016. Cijfers UWV, maart 2017. Cijfers Verzuim in de Zorg, Vernet.

Duurzaamheid
hoger op de agenda

HR-professional neemt voortouw

Heeft inzetbaarheid
uw aandacht?

Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid
ligt meestal bij HR.

Inzetbaarheid taak HR

Directie

Gebrek aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden
Gebrek aan brede inzetbaarheid
Te weinig begeleiding bij verbetering functioneren
Fysieke beperkingen
Te weinig bijscholing in het verleden
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Genoemd door percentage van bedrijven. meerdere antwoorden mogelijk.

Essentieel voor vitaliteit
1 Werksfeer, onderlinge relatie
met collega’s
2 Uitdagend werk
3 Voldoende slaap
4 De mogelijkheid tot het indelen
van eigen werktijden
5 Lage werkstress

Niet elke HR-professional is overtuigd:

HR

Inzetbaarheid vraagt aandacht

Hoe kunt u werknemers
ondersteunen?

Loont investeren in duurzame
inzetbaarheid?

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. Sociaal Cultureel Planbureau, Vraag naar Arbeid,
2015. Cijfers UWV, maart 2017.

Lijnmanagement/
arbomedewerkers
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Investeren in inzetbaarheid loont!
Productiviteit stijgt met 18% bij
bevlogenheid werknemers.
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Wat kost een langdurig
zieke werknemer?

5,1%

4,9%

M/V 46 jaar, Loon € 30.000
Loondoorbetaling, 100% / 70%
Instroom in de WGA Volledig, 10 jaar
Rekening werkgever = €

Zorg

290.444

Gemiddelde
sectoren

Hoe verbeteren
organisaties
inzetbaarheid?
35% minder klachten aan het
bewegingsapparaat als zorgmedewerkers
het beleid voor fysieke belasting naleven
en zich daarin gesteund voelen door
leidinggevenden.
40% minder klachten aan het bewegingsapparaat door
verminderen van de werkdruk en emotionele belasting.

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%

Verzuimpercentage:

Verzuim kost
gemiddeld €300
per dag per werknemer

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):

Duurzame
inzetbaarheid

Ziekteverzuim
in de zorg hoog

Met behulp van subsidie

Inzetbaarheid heeft hoge prioriteit HR-professional

Strategische
personeelsplanning

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

Aandacht voor werkdruk
en fysieke belasting helpt

16%
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Hoe betrekt u anderen bij duurzame inzetbaarheid?
Lees de ervaringen van HR-professionals in onze whitepaper.

Opleiding en
ontwikkeling

Robot verandert
het werk

Bron: Erasmus Universiteit / Stichting IZZ, Gezond werken in de zorg, 2014.

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

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.

