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1. Samenvatting 

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij gedurende hun hele arbeidsleven op een 

gezonde, vitale, competente en productieve wijze werkzaam kunnen zijn. Het dynamische speelveld 

waar GGZ-instellingen zich in bevinden vraagt om duurzaam inzetbare medewerkers. Het O&O-

fonds GGZ heeft Berenschot gevraagd middels een landelijk onderzoek in beeld te brengen wat 

GGZ-instellingen al doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waar zij knelpunten ervaren 

en op welke manier zij ondersteund kunnen worden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 

Uit het onderzoek blijkt dat GGZ-instellingen de urgentie van duurzaam inzetbare medewerkers 

erkennen. Wel is er een divers beeld van de knelpunten die leiden tot dit urgentiegevoel en de 

maatregelen die reeds worden getroffen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De knelpunten 

in duurzame inzetbaarheid verschillen per GGZ-instelling en per medewerker. Dit betekent echter 

niet dat er geen interventies denkbaar zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, waarmee het 

O&O-fonds GGZ de instellingen kan ondersteunen.  

In het onderzoek is een selectie gemaakt van maatregelen waarmee instellingen kunnen worden 

ondersteund. Dit zijn maatregelen die aansluiten bij de onderzoeksbevindingen aangaande de 

kansen, knelpunten en wensen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, HR 

en management. Het zijn maatregelen waarvan wordt verwacht dat ze impact hebben op het 

bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het betreft de volgende  maatregelen: 

 Wendbaar organiseren 

GGZ-instellingen ervaren een spanningsveld tussen de externe veranderingen en de 

beschikbare middelen, die nodig zijn om noodzakelijke interne veranderingen snel te 

bewerkstelligen. Veelal wordt er gewerkt met tijdelijke contracten om flexibiliteit te creëren. Dit 

gaat ten koste van talent en doet investeringen teniet. Het vergroten van de flexibiliteit en 

wendbaarheid van instellingen biedt de mogelijkheid om op eigen kracht met de dynamiek van 

de omgeving om te gaan. Wendbare organisaties hebben drie kenmerken: het personeels-

bestand is schaalbaar in kwalitatieve en kwantitatieve zin, de organisatie is in staat kennis te 

absorberen, te bewaren en door te ontwikkelen en de structuur vormt geen obstakel maar biedt 

directies wel grip. Een maatregel om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten helpt. 

 

 Faciliteren dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden 

Belangrijke knelpunten voor de meeste instellingen zijn de beperkte dialoog tussen 

leidinggevenden en medewerkers over duurzame inzetbaarheid en de cultuur waarin dit nog 

weinig bespreekbaar is. De wens om leidinggevenden toe te rusten om de dialoog met 

medewerkers aan te gaan en het faciliteren van medewerkers bij het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid, maken deze maatregel bijzonder relevant. Instellingen die in staat zijn 

een consequente en constructieve dialoog te genereren tussen leidinggevenden en 

medewerkers, maken een grote slag aangaande de duurzame inzetbaarheid van hun 

medewerkers. 
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 Bevorderen mobiliteit van personeel 

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is om medewerkers breder te ontwikkelen en te 

activeren door nieuwe ervaring en kennis op te doen. Opleiding en ontwikkeling is een 

kerndomein van duurzame inzetbaarheid dat altijd een rol dient te spelen. Medewerkers zijn 

breder inzetbaar naarmate zij een bredere set aan kennis en vaardigheden hebben. Het 

bevorderen van interne mobiliteit van personeel haakt met name aan op het verbreden van de 

ervaring van medewerkers. Daarnaast kunnen instellingen transmurale mobiliteit bevorderen 

door strategische allianties aan te gaan met andere zorginstellingen. 

 

 Formuleren van visie/beleid voor duurzame inzetbaarheid  

Veel GGZ-instellingen voelen de druk op de zorg en bedrijfsvoering en daarmee de urgentie 

om duurzame inzetbaarheid structureel op de agenda te plaatsen. Zij willen meer toekomst-

bestendig werken in de toenemende turbulente en complexe omgeving. Dit maakt dat het 

formuleren van een visie en beleid op duurzame inzetbaarheid zeer waardevol is. Het beweegt 

instellingen ertoe na te denken over de huidige en toekomstige werkzaamheden, externe en 

interne ontwikkelingen en de betekenis van duurzame inzetbaarheid op de korte en lange 

termijn binnen dit kader en de organisatiedoelstellingen.  

 

 Strategische personeelsplanning 

Instellingen willen beter bestand zijn tegen de gevolgen van externe ontwikkelingen en de 

toenemende druk op efficiënte bedrijfsvoering. Meer inzicht in hun huidig en toekomstig 

personeelsbestand stelt hen hiertoe in staat. Strategische personeelsplanning helpt daarbij. 

Het verbindt het huidige met het toekomstige takenpakket en personeelbestand. Het biedt 

handvatten om het toekomstig berekend personeelsbestand via HRM- en duurzaam 

inzetbaarheidsbeleid te verwezenlijken. 

 

Met de selectie van deze maatregelen is beoogd het O&O-fonds GGZ aanknopingspunten te bieden 

hoe zij duurzame inzetbaarheid kan bevorderen. De geselecteerde maatregelen lenen zich voor 

pilots. De termijn waarop de vijf geselecteerde maatregelen kunnen worden gerealiseerd, verschilt 

per type maatregel en de specifieke kenmerken van de instelling waar de maatregel wordt ingezet. 

De maatregelen aangaande het faciliteren van de dialoog, het bevorderen van mobiliteit en het 

formuleren van visie, kunnen op relatief korte termijn worden gerealiseerd en hebben op kortere 

termijn impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bij de maatregelen ten aanzien 

van strategische personeelsplanning en wendbaar organiseren zijn de effecten op de meer langere 

termijn zichtbaar. 
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2. Inleiding 

Duurzame inzetbaarheid is een veelgehoord maatschappelijk thema. Wat eronder wordt verstaan 

verschilt per persoon, organisatie of bedrijf. Duurzame inzetbaarheid gaat in ieder geval over 

medewerkers en de wijze waarop zij op een gezonde, vitale, competente en productieve wijze 

werkzaam kunnen zijn. Het O&O-fonds GGZ heeft in juni 2012 bij GGZ-instellingen een 

behoeftepeiling gedaan naar de gewenste ondersteuning op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. De positieve reacties op deze behoeftepeiling waren voor het O&O-fonds GGZ 

aanleiding om verder met dit onderwerp aan de slag te gaan.  

Een eerste activiteit van het O&O-fonds GGZ hierbij is een landelijk onderzoek naar duurzame 

inzetbaarheid in de GGZ. Dit onderzoek moet enerzijds een beeld opleveren of GGZ-instellingen 

inzetten op duurzame inzetbaarheid en zo ja, op welke wijze dit gebeurt. Daarnaast beoogt het 

onderzoek de behoefte van GGZ-instellingen aan ondersteuning hierbij in kaart te brengen. 

September 2012 is Berenschot gestart met de uitvoering van dit onderzoek. Onderhavig rapport 

presenteert de resultaten van dit onderzoek. Waar in het rapport over ‘we’ of ‘ons’ wordt gesproken, 

worden daarmee de auteurs van dit rapport bedoeld. 

 

2.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee geeft de vraagstelling weer die het O&O-fonds GGZ de onderzoekers heeft 

meegegeven. Vervolgens komt duurzame inzetbaarheid aan de orde: wat verstaan we daar onder 

en wat is onze visie daarop? Hoofdstuk twee sluit af met een korte schets van de ontwikkelingen in 

de sector en de relatie met duurzame inzetbaarheid. 

De onderzoeksaanpak staat centraal in hoofdstuk drie. De onderzoeksactiviteiten die uitgevoerd zijn 

om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, zijn weergegeven in dit hoofdstuk. 

Vervolgens geeft hoofdstuk vier een weergave van de bevindingen. Welke inzichten hebben we 

opgedaan gedurende het onderzoek? 

Hoofdstuk vijf geeft antwoord op de specifieke onderzoeksvragen van het O&O-fonds GGZ en 

presenteert een eerste aanzet voor de oplossingsrichtingen om duurzame inzetbaarheid te 

bevorderen. Deze aanzet biedt aanknopingspunten voor het O&O-fonds GGZ om GGZ-instellingen 

te ondersteunen en kan gebruikt worden om pilots op te zetten waarin specifieke maatregelen 

worden getest. Het doel is om medewerkers in staat te stellen gedurende hun gehele arbeidsleven 

inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Het zijn de medewerkers die het uiteindelijk moeten doen in de 

zorg. Zij zijn degenen die de dienstverlening aan cliënten waarmaken. 

Hoofdstuk zes zoomt nader in op maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Naast 

een selectie van maatregelen die de basis kunnen zijn voor een pilot, komen de randvoorwaarden 

voor een succesvolle projectaanpak aan de orde. 
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Het rapport sluit in hoofdstuk zeven af met aanbevelingen voor het vervolg. Hierin wordt onder 

andere ingegaan op de aanpak om tot pilots te komen waarin duurzame inzetbaarheidsmaatregelen 

worden ingezet. 

 

2.2 Vraagstelling 

Het O&O-fonds GGZ wilde in korte tijd een globaal beeld (quick scan) krijgen van de activiteiten en 

behoeften van GGZ-instellingen aan ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Om 

bovengenoemd beeld op te halen zijn onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. 

1. Wat gebeurt er op dit moment binnen GGZ-instellingen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid? 

2. Heeft het HRM-convenant bijgedragen aan de versterking van het HRM-beleid in de GGZ-

instellingen? Zo ja, op welke manier en tot welke resultaten heeft dit geleid? 

3. Welke knelpunten ervaren GGZ-instellingen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid? 

4. Welke kansen zijn er op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor GGZ-instellingen? 

5. Hoe kunnen het O&O-fonds GGZ en/of GGZ Nederland en/of de werknemersorganisaties de 

GGZ-instellingen faciliteren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? 

Een randvoorwaarde bij het onderzoek was dat GGZ-instellingen niet teveel belast moesten worden 

met uitvoerige vragenlijsten en het opleveren van gedetailleerde statistische informatie. 

 

2.3 Visie op duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid op de agenda 

De Nederlandse bevolking vergrijst en daarmee ook de beroepsbevolking. Als gevolg van de 

vergrijzing van de bevolking wordt het aandeel jonge werknemers in de beroepsbevolking in relatie 

tot het aandeel oudere werknemers steeds kleiner. Door de daarbij komende verwachte stijging en 

de verandering van de zorgvraag in Nederland, wordt het belang van medewerkers die duurzaam 

blijven meedoen op de zorgarbeidsmarkt steeds groter. 

Ook vanwege andere ontwikkelingen is de urgentie voor werkgevers om de medewerkers optimaal 

in te zetten bijzonder groot. Het belang voor medewerkers om inzetbaar te blijven is minstens even 

groot door een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en bijvoorbeeld de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Niet voor niets staat duurzame inzetbaarheid hoog op de 

beleidsagenda van veel organisaties in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop 

organisaties hun personeelsbeleid vormgeven.  
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Continue ontwikkeling is noodzakelijk 

De balans tussen organisatie, werk en medewerker is geen stabiel gegeven. Medewerkers 

ontwikkelen hun talenten. Daarnaast kunnen levensgebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, 

de behoeften van medewerkers in een keer doen veranderen. Technologische ontwikkelingen in het 

werk kunnen er voor zorgen dat er andere eisen worden gesteld aan kennis en competenties van 

medewerkers. Figuur 1 geeft een overzicht van mogelijke factoren die een rol spelen in de 

inzetbaarheid van medewerkers. 

 

 

Figuur 1 De factoren die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden 

 

Optimale verbinding tussen organisatie, werk en 

medewerker 

Berenschot definieert duurzame inzetbaarheid als 

volgt: Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar 

wanneer zij gedurende hun gehele arbeidsleven op 

een gezonde, vitale, competente en productieve 

wijze werkzaam kunnen zijn. Om duurzame 

inzetbaarheid ook voor medewerkers in de GGZ te 

realiseren is, voor nu en in de toekomst, een 

optimale verbinding noodzakelijk tussen drie aspecten: organisatie, werk en medewerker. 

Wanneer de kenmerken van de GGZ-instelling en het werk en de talenten en behoeften van de 

medewerker niet goed op elkaar aansluiten, is er sprake van disbalans en kan dit leiden tot 

knelpunten in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als deze disbalans groot wordt, kan er 

zelfs uitval optreden (bv. ziekte, verloop). De aard van de inzetbaarheidsknelpunten of –  in het 

Medewerkers zijn duurzaam 

inzetbaar wanneer zij gedurende 

hun gehele arbeidsleven op een 

gezonde, vitale, competente en 

productieve wijze werkzaam 

kunnen zijn. 
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uiterste geval – de redenen van uitval, kunnen ook nog van elkaar worden onderscheiden. 

Afhankelijk van de werk- en persoonskenmerken kan een individu namelijk fysieke, emotionele of 

intellectuele knelpunten ervaren waardoor inzetbaarheid negatief kan worden beïnvloed.  

In de volgende paragraaf is een kort beeld geschetst van de roerige omgeving waarin GGZ-

instellingen zich bevinden en die van invloed is op de organisatie, het werk en de medewerker. Juist 

in de GGZ waar de ene verandering de andere snel opvolgt, is het blijven zoeken naar de balans 

tussen organisatie, werk en medewerker nodig. 

 

2.4 Ontwikkelingen sector: waarom is duurzame inzetbaarheid een issue? 

De veranderende omgeving waarbinnen werknemers in de GGZ opereren, verlangt een grote 

veerkracht van zowel de professionals als de organisatie. De uitdaging is om als individuele 

medewerker en organisatie zodanig flexibel te zijn, dat ingespeeld kan worden op de 

veranderingen.  

Medewerkers zijn de ruggengraat van de GGZ-instellingen; zij doen het werk, zij vormen de basis 

voor het leveren van kwaliteit van zorg. Het is van belang dat zij gemotiveerd zijn en blijven. 

Medewerkers hebben hun pensioengerechtigde leeftijd zien stijgen. Ook ontwikkelingen als nieuwe 

ICT voorzieningen kunnen de druk op werknemers doen toenemen. Het is belangrijk dat zij 

gefaciliteerd worden in het borgen van hun inzetbaarheid. De actuele ontwikkelingen mogen geen 

verstoring opleveren voor het inzetten op duurzame inzetbaarheid. Actuele ontwikkelingen vragen 

juist aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

GGZ-instellingen hebben te maken met veel ontwikkelingen met grote impact voor hun organisatie. 

Denk bijvoorbeeld aan de invoering van prestatiebekostiging per 1 januari 2013, bezuinigingen, 

eisen aan maatwerk en transparantie, eisen aan dossiervoering en monitoring en de veranderende 

rol voor gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten zullen als 

gevolg van de decentralisatie van de AWBZ – begeleiding een veel belangrijkere opdrachtgever van 

GGZ-instellingen worden. De gemeenten zullen misschien de vrijheid nemen om hun ‘inkoop van 

zorg en begeleiding’ breder uit te zetten. Er ontstaat een andere ‘markt’-dynamiek. Van organisaties 

vraagt dit aandacht voor de flexibele inzet van medewerkers en voor noodzakelijke organisatie-

veranderingen. Duurzame inzetbaarheid staat idealiter continu op de agenda en niet alleen wanneer 

de organisatie in ‘rustig vaarwater’ verkeert. Duurzame inzetbaarheidsmaatregelen vormen de 

instrumenten om met al deze veranderingen om te gaan. 
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3. Onderzoeksaanpak 

Om de onderzoeksvragen zoals genoemd in paragraaf 2.2 te beantwoorden is een plan van aanpak 

in drie fasen opgesteld: 

 

3.1 Inventarisatiefase 

Het doel van de inventarisatiefase was het verkennen van de activiteiten en behoeften van GGZ-

instellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Als eerste activiteit is een digitale vragenlijst 

uitgezet naar HR-afdelingen van 90 GGZ-instellingen. 

De vragenlijst is naar HR gestuurd omdat zij vaak een centrale rol speelt bij het invulling geven aan 

duurzame inzetbaarheid. HR is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van organisatie- en 

personeelsbeleid en vanuit die positie een logisch aanspreekpunt voor dit onderwerp. 

De vragenlijst ging in op thema’s als urgentie van duurzame inzetbaarheid, problematiek en 

knelpunten, maatregelen, behoefte aan ondersteuning en de bijdrage van het HRM-convenant1. 28 

GGZ-instellingen hebben de vragenlijst ingevuld. 

                                                      

1
 In januari 2010 hebben de sociale partners in de GGZ een HRM-convenant afgesloten gericht op het 

bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Doel van het convenant is om instellingen in 

samenspraak met hun ondernemingsraden te stimuleren hun HRM-beleid te versterken. 

http://www.werkenindeggz.nl/index.php/projecten/arbeidsvoorwaarden/29-archief-arbeidsvoorwaarden/205-

hrm-convenant  

Inventarisatiefase  

•Digitale vragenlijst duurzame inzetbaarheid 

•Documentstudie 

Onderzoeksfase 

•Analyse van verzamelde data uit de inventarisatiefase 

•Verdiepende interviews afvaardiging GGZ-instellingen 

•Expertmeeting relevante stakeholders sectorniveau 

Adviesfase 

•Rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

•Bijeenkomst toelichting rapport aan bestuur O&O-fonds GGZ 

http://www.werkenindeggz.nl/index.php/projecten/arbeidsvoorwaarden/29-archief-arbeidsvoorwaarden/205-hrm-convenant
http://www.werkenindeggz.nl/index.php/projecten/arbeidsvoorwaarden/29-archief-arbeidsvoorwaarden/205-hrm-convenant
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Ook is een documentstudie uitgevoerd naar de ‘papieren werkelijkheid’ binnen de GGZ. Doel 

hiervan was om een beeld te krijgen van het beleid en instrumentarium dat reeds aanwezig is op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid. Informatiebronnen die zijn geraadpleegd zijn onder andere 

organisatie- en formatierapporten, jaarverslagen, HR-beleid- en instrumentarium van verschillende 

GGZ-instellingen, het medewerkerstevredenheidsonderzoek in de GGZ van Effectory (2011) en het 

onderzoek van de Arbeidsinspectie naar met name de werkdruk in de GGZ (PSA). Zie voor een 

bronnenlijst de betreffende bijlage 1. 

 

3.2 Onderzoeksfase 

In de onderzoeksfase zijn de resultaten van de inventarisatiefase geanalyseerd, getoetst en verfijnd. 

De onderzoeksfase behelsde onderstaande stappen. 

Analyse van de antwoorden in de vragenlijst 

Analyse van de verzamelde data in de inventarisatiefase. Er is gekeken naar de overeenkomsten en 

verschillen tussen de diverse GGZ-instellingen. De analysefase gaf een eerste beeld van 

inspanningen, knelpunten, kansen en behoefte van GGZ-instellingen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. Een verdieping en aanscherping van deze bevindingen vond vervolgens plaats in de 

volgende twee stappen van de onderzoeksfase. 

Gesprekken met vertegenwoordigers van de medewerkers, management, HR en organisatie 

Met HR-functionarissen, OR-leden en leidinggevenden van vier verschillende GGZ-instellingen 

hebben verdiepende interviews plaatsgevonden. In de interviews zijn de resultaten van de 

inventarisatiefase getoetst, aangevuld en aangescherpt. In totaal is met 14 personen gesproken, zie 

bijlage 2 voor een overzicht.  

Met deze medewerkers is gesproken over hun indruk van duurzame inzetbaarheid, zowel vanuit 

hun functie als vanuit hun positie als medewerker van de GGZ-instelling. Door met medewerkers 

van verschillende functies op deze verschillende manieren te spreken, is een divers beeld 

opgehaald over het thema duurzame inzetbaarheid: zowel vanuit de organisatie als vanuit 

medewerkerperspectief.  

Toetsing tussentijdse resultaten en prioritering mogelijke maatregelen in expertmeeting  

Op 29 november 2012 heeft een expertmeeting plaatsgevonden waarvoor een selecte groep GGZ-

instellingen is uitgenodigd. Dit zijn de instellingen die de digitale vragenlijst hebben ingevuld en 

aangegeven hebben open te staan voor deelname aan het vervolg van het onderzoek. Doelgroep 

van de bijeenkomst waren HR-medewerkers, vertegenwoordigers van medewerkers en 

leidinggevenden. Een afvaardiging van zes HR-medewerkers en twee OR-leden was aanwezig en 

daarnaast waren de vakbonden en GGZ Nederland vertegenwoordigd. 

In de expertmeeting zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en getoetst op 

herkenbaarheid. Vervolgens is specifiek gekeken naar de behoeften van GGZ-instellingen aan 

ondersteuning en mogelijke maatregelen die hiervoor ingezet kunnen worden. Gezamenlijk is een 
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prioritering gemaakt in maatregelen op korte en lange termijn die ingezet kunnen worden om 

duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De prioritering heeft plaatsgevonden door te beoordelen 

welke maatregelen het meeste impact hebben en door te kijken naar de termijn waarop resultaten te 

verwachten zijn. Deze criteria zijn gekozen omdat het O&O-fonds GGZ de wens heeft uitgesproken 

om GGZ-instellingen op korte termijn zo effectief en concreet mogelijk te kunnen ondersteunen.  

 

3.3 Adviesfase 

In de adviesfase zijn de resultaten van de inventarisatiefase en onderzoeksfase samengevoegd en 

de bevindingen zijn hieruit gedestilleerd. Deze bevindingen zijn weergegeven in hoofdstuk vier van 

dit rapport. Op basis van deze bevindingen zijn vervolgens de specifieke onderzoeksvragen van het 

O&O-fonds GGZ beantwoord. Deze antwoorden staan beschreven in hoofdstuk vijf. 

Deze antwoorden geven inzichten in de kansen voor het O&O-fonds GGZ en/of GGZ Nederland 

en/of de werknemersorganisaties om de GGZ-instellingen te faciliteren om duurzame inzetbaarheid 

te bevorderen. Deze inzichten zijn vervolgens vertaald in een prioritering in mogelijke maatregelen 

waar in de vorm van pilots invulling aan kan worden gegeven als vervolg op het onderzoek. 

Hiermee wordt afgesloten in hoofdstuk zes en zeven van het adviesrapport. 

 

3.4 Verantwoording onderzoeksmethodiek 

Het huidige onderzoek is exploratief van aard; het doel was het vormen van een algemeen beeld 

van de huidige activiteiten, wensen en behoeften van GGZ-instellingen aangaande duurzame 

inzetbaarheid. Daarnaast was het eveneens de wens van het O&O-fonds GGZ dat dit onderzoek 

een niet al te grote belasting zou vormen voor de instellingen en de resultaten op korte termijn 

bekend waren. Om deze reden is vanuit een breed kader onderzocht welke activiteiten worden 

verricht en welke behoeften GGZ-instellingen hebben op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Tot op heden was hier nog beperkt inzicht in en daarom is gekozen voor een onderzoeksopzet die 

ruimte gaf om veel informatie op te halen en een algemeen beeld te genereren. 

Daarom is gekozen voor een digitaal vragenlijstonderzoek om vervolgens verdiepende interviews te 

houden met een selectie van instellingen. In totaal hebben 28 instellingen de vragenlijst voltooid. Bij 

de selectie van de instellingen voor de verdiepende interviews is rekening gehouden met de 

regionale spreiding en representativiteit voor de sector. Gezien het exploratieve karakter van dit 

onderzoek is de verzamelde informatie met zorgvuldigheid geïnterpreteerd.  
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4. Bevindingen (verzamelde inzichten)  

Dit hoofdstuk geeft de bevindingen en inzichten weer die zijn opgedaan in de verschillende fases 

van het onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt allereerst een algemeen beeld geschetst dat is opgedaan 

door middel van een digitale vragenlijst. In paragraaf 4.2 komen de bevindingen en inzichten die 

naar voren kwamen in interviews met HR, OR en leidinggevenden, de expertmeeting en de 

documentstudie aan de orde. 

4.1 Duurzame inzetbaarheid: een belangrijk thema, maar containerbegrip 

‘Duurzame inzetbaarheid is een urgent thema.’ 

Een ruime meerderheid van HR bevestigt deze uitspraak zowel voor HR als directie/management. 

Zie figuur 2. 

 Figuur 2 Urgentie duurzame inzetbaarheid 

Aangezien veel GGZ-instellingen duurzame inzetbaarheid als een urgent thema beschouwen, zijn 

de volgende vragen relevant: 

 Welke knelpunten worden ervaren? 

 Welke factoren zijn van belang bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid? 

 Wat voor maatregelen worden er getroffen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? 

 Waar zetten GGZ-instellingen idealiter meer op in om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? 

 Welke ondersteuning is daarbij gewenst? 

Deze vragen zijn door middel van een digitale vragenlijst voorgelegd aan de HR afdelingen van 90 

GGZ-instellingen. De reacties hebben een eerste beeld opgeleverd van de ervaringen en behoeften 

van GGZ-instellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  

Een uiteenlopend beeld 

Het beeld dat is opgehaald is op sommige onderdelen zeer divers en uiteenlopend en bevestigt op 

de eerste plaats dat duurzame inzetbaarheid een containerbegrip is. Enkele voorbeelden hiervan 

zijn weergegeven in onderstaande figuren. Deze figuren illustreren de diversiteit aan ervaringen van 

GGZ-instellingen met duurzame inzetbaarheid.  
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Knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid hangen niet altijd samen met de levensfase 

van medewerkers, zoals weergegeven in figuur 3. 

 Figuur 3 Relatie knelpunten en levensfase 

 

Knelpunten worden ervaren op diverse thema’s, weergegeven in figuur 4. 

Figuur 4 Knelpunten 
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Knelpunten en (gewenste) maatregelen 

De urgentie van duurzame inzetbaarheid komt naar voren in de mate waarin GGZ-instellingen 

knelpunten ervaren en voorzien. Bijna 80% van de HR afdelingen ervaart op dit moment knelpunten 

in de inzetbaarheid van hun medewerkers. Tevens verwacht HR in de nabije toekomst knelpunten. 

Maatregelen als flexibel werken en gesprekken over inzetbaarheid worden reeds ingezet om deze 

knelpunten weg te nemen. Tegelijkertijd geeft HR aan dat binnen de organisaties diverse 

maatregelen beschikbaar zijn, maar lang niet altijd worden toegepast. Ook is het inzetten van 

maatregelen niet altijd bij HR belegd, maar in de lijn. 

HR zet idealiter meer in op het gebruik van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen. Factoren die 

genoemd worden als bepalend voor het succes zijn divers. Voorbeelden die veelvuldig naar voren 

kwamen zijn commitment vanuit directie en management en het beleggen van verantwoordelijkheid 

bij medewerkers. De behoefte van GGZ-instellingen aan ondersteuning bij het bevorderen van 

duurzame inzetbaarheid raakt diverse mogelijkheden. In het bijzonder is er behoefte aan 

uitwisseling van ervaring en best practices en het uitvoeren van pilots of implementatie van 

maatregelen. 

Verdiepingsslag noodzakelijk 

In bijlage 3 zijn de resultaten van alle vragen uit de digitale vragenlijst bijgevoegd. Op basis van de 

vragenlijst aan HR ontstaat het beeld dat duurzame inzetbaarheid leeft en als urgent thema wordt 

beschouwd. De maatregelen, knelpunten en behoeftes die GGZ-instellingen ervaren laten echter 

geen duidelijke rode draad zien. Het beeld dat is opgehaald is zeer divers. 

Dit roept aan de ene kant vragen op als ‘Hoe concreet is het beeld van HR over duurzame 

inzetbaarheid?’, ‘Waar zit precies de behoefte aan ondersteuning?’ en ‘Hoe verhoudt het beeld van 

HR zich tot de ervaring van medewerkers en leidinggevenden?’. Aan de andere kant zijn de 

uiteenlopende antwoorden niet vreemd, aangezien duurzame inzetbaarheid een individueel 

vraagstuk is dat per organisatie en zelfs per medewerker verschilt. 

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Dit betekent niet dat er geen interventies op 

organisatieniveau denkbaar zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Om de resultaten van 

de vragenlijst te verdiepen en te bepalen welke interventies het beste aansluiten bij de GGZ, waren 

verdiepende interviews bij diverse GGZ-instellingen noodzakelijk. De bevindingen die zijn opgedaan 

in de interviews komen aan bod in de volgende paragraaf. 

 

4.2 Stand van zaken duurzame inzetbaarheid, een verdieping 

Zoals eerder benoemd zijn het de medewerkers die de spil vormen van de GGZ-instellingen. Zonder 

gemotiveerde en vitale professionals is het leveren van kwaliteit van zorg niet mogelijk. Voor 

organisatie én medewerker is het daarom van belang om aandacht te hebben voor duurzame 

inzetbaarheid. Organisaties doen er verstandig aan om hun medewerkers te ondersteunen bij het 

op peil houden van hun inzetbaarheid. 
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In deze paragraaf komen de verschillende niveaus van de organisatie en perspectieven van 

medewerkers aan de orde. De paragraaf geeft een weergave van de bevindingen die zijn opgedaan 

in de interviews met leidinggevenden, HR-medewerkers en OR-leden, de expertmeeting en de 

documentstudie. De geïnterviewden hebben antwoord gegeven vanuit hun perspectief als 

medewerker en vanuit de ervaring in hun specifieke functie. Dit gebeurt op volgorde van niveau van 

de organisatie (4.2.1), het management (4.2.2), de medewerkers (4.2.3) en HR (4.2.4). 

 

4.2.1 Spanning tussen bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid - organisatieniveau 

Druk op bedrijfsvoering 

Organisaties worden regelmatig in beslag genomen door reorganisaties of fusies. De bedrijfsvoering 

staat onder druk met soms zelfs rode cijfers. Dit leidt ertoe dat de focus ligt op de organisatie 

bedrijfsmatig op de rit te krijgen. Sturing op productie en transparantie zijn noodzakelijke elementen 

om hiertoe te komen. Ook moet transparantie ervoor zorgen dat de GGZ minder een ‘black box’ 

wordt, bijvoorbeeld door middel van de invoering van zorgprogramma’s en zorgpaden. De 

reorganisaties en fusies brengen daarnaast wisselingen in bestuur en management met zich mee, 

wat de continuïteit van beleid niet ten goede komt. Duurzame inzetbaarheid heeft hierdoor de 

afgelopen jaren niet altijd hoog op de agenda gestaan bij GGZ-instellingen. 

Duurzame inzetbaarheid komt nog meer onder druk te staan 

Maatregelen die getroffen worden om de organisatie bedrijfsmatig te verbeteren kunnen ten koste 

gaan van de mate waarin duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt bevorderd. Een 

voorbeeld hiervan is de invoering van centraal roosteren. Daar waar dit enerzijds kan leiden tot het 

efficiënter inzetten van medewerkers, kan dit anderzijds afbreuk doen aan de regie en de motivatie 

van medewerkers over hun eigen werk. Dit kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers juist 

weer negatief beïnvloeden; de mate waarin je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen over je 

inzetbaarheid neemt immers af. Er lijkt een spanningsveld te bestaan tussen het inzetten op 

efficiënte bedrijfsvoering en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en initiatief van 

medewerkers.  

Wendbaar kunnen organiseren is nodig… 

Naast reorganisaties en fusies is er een beweging gaande in de GGZ van klinisch naar meer 

ambulante zorg. De dienstverlening verandert en de eisen aan medewerkers veranderen mee. Tel 

hier de bezuinigingen in de zorg en een toenemende concurrentie bij op en een organisatie is snel 

geneigd om maatregelen op de korte termijn te nemen.  

…zonder in de kramp van tijdelijke aanstellingen te schieten 

Organisaties willen graag flexibel zijn. In de praktijk wordt geprobeerd om deze flexibiliteit te 

realiseren door middel van zoveel mogelijk tijdelijke contracten. Dit leidt tot minder continuïteit in 

personeel en het verlies van gemaakte investering in medewerkers. De uitdaging is om een flexibele 

organisatie te creëren die niet in paniek raakt van ontwikkelingen in de markt, maar juist in staat is 
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hier op in te spelen. Hoe kun je flexibel zijn als organisatie, zonder in de geijkte maatregelen van 

tijdelijke contracten te schieten? En hoe werk je tegelijkertijd aan de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers? 

Flexibel organiseren vraagt een nieuwe visie 

Een mogelijkheid is om in te zetten op het realiseren van een organisatie die flexibel is in de kern 

met daaromheen een vaste schil van flexibele inhuur. Dit vergt tevens visie op welke medewerkers 

je nodig hebt op de langere termijn, welk organisatiemodel daar bij past en met welke partijen de 

samenwerking moet worden opgezocht. 

... en een echte dialoog tussen top van de organisatie en haar medewerkers 

Bij het verbinden van efficiënte bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid verdient de dialoog 

tussen de top van organisaties en de medewerkers aandacht. Maatregelen worden vaak van 

bovenaf opgelegd. Hierdoor hebben medewerkers geen grip op hun eigen situatie en vinden zij 

geen aansluiting bij de visie van de organisatie. Bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is 

het van belang om medewerkers juist actief te betrekken en zo draagvlak te creëren. Ook 

management en teamleiders moeten meegenomen worden in de vertaalslag van beleid naar 

praktijk. 

Een businesscase kan helpen om duurzame inzetbaarheid op de agenda te krijgen  

Vanuit het perspectief van de organisatie zou het helpen wanneer er inzicht is in de effecten van 

maatregelen, bijvoorbeeld door middel van een business case. Om organisaties bewust te maken 

van het belang van duurzame inzetbaarheid, kan het helpen wanneer de opbrengsten van 

maatregelen te kwantificeren zijn. 

Verbinden van bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid is de uitdaging 

Samengevat, om duurzame inzetbaarheid echt te bevorderen moet het onderwerp ingebed zijn in 

de verschillende lagen van een organisatie. De volle agenda van organisaties om in te zetten op het 

verbeteren van de bedrijfsvoering, brengt het risico met zich mee dat duurzame inzetbaarheid naar 

de achtergrond verdwijnt. De vraag is of het spanningsveld tussen bedrijfsvoering en duurzame 

inzetbaarheid wel nodig is. Het is juist de uitdaging om deze twee aspecten met elkaar te verbinden. 

Oog voor bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid moeten allebei continu aandacht krijgen 

binnen een organisatie. 

 

4.2.2 Leidinggevende heeft sleutelpositie – niveau management 

Toerusten leidinggevenden 

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. In 

gesprekken kwam aan de orde dat leidinggevenden hier echter vaak nog niet goed invulling aan 

kunnen geven. Leidinggevenden moeten beter toegerust worden om in te zetten op duurzame 

inzetbaarheid en zo over onderwerpen als arbeidsplezier en productiviteit met medewerkers het 
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gesprek aan te kunnen gaan. Als oorzaak waarom dit nog niet goed lukt, wordt genoemd dat het 

aanspreken op gedrag en functioneren nog niet tot de cultuur behoort. Daarnaast zijn aspecten van 

duurzame inzetbaarheid weliswaar onderdeel van jaargesprekken, maar is het voor leidinggeven-

den onvoldoende duidelijk hoe zij hier praktisch invulling aan kunnen geven. Ook kan het onvol-

doende rouleren van management ervoor zorgen dat een ‘frisse blik’ op het team en de eigen 

carrière ontbreekt, waardoor duurzame inzetbaarheidsaspecten geen onderwerp van gesprek zijn. 

Mogelijke stappen 

Het beter toerusten van leidinggevende om actief in te zetten op duurzame inzetbaarheid is een 

welkome stap. Dit kan bijvoorbeeld door middel van scholing. Leidinggevenden zijn idealiter ook 

meer in staat om kansen op de lange termijn en samenwerking met partijen buiten de eigen 

organisatie op te zoeken. Een voorbeeld van een succesvolle stap die in de interviews werd 

benoemd om dit te realiseren, is de inzet van een teammonitor. Met een teammonitor worden de 

sterktes en zwaktes van een team in kaart gebracht en vervolgens wordt het gesprek hierover 

aangegaan. Een ander voorbeeld waarmee een goede slag is gemaakt om leidinggevenden te 

versterken, was de inzet van een management development traject. 

Verbeterslag te realiseren 

Wanneer van leidinggevenden verwacht wordt dat zij een belangrijke rol spelen in het bevorderen 

van duurzame inzetbaarheid, moeten zij hier ook voldoende op zijn toegerust. Hoewel voorbeelden 

naar voren zijn gekomen van succesvolle maatregelen, is de indruk dat hier nog een verbeterslag in 

te maken valt. 

 

4.2.3 Werken aan duurzame inzetbaarheid kun je niet alleen - niveau medewerker 

De organisatiecultuur wordt zakelijker 

Als gevolg van reorganisaties of fusies bevinden werknemers in de GGZ zich soms middenin grote 

organisatieveranderingen. In de interviews kwam naar voren dat de organisatiecultuur hierdoor 

zakelijker is geworden. Voor medewerkers leiden bezuinigingen in de zorg en de organisatie-

veranderingen vaak tot onzekerheid. Ook ontwikkelingen als nieuwe financieringswijze en sturing op 

doelmatigheid, kunnen leiden tot stress bij medewerkers. Dit kan resulteren in een afwachtende 

houding van medewerkers. Zij lijken in de eerste plaats gefocust op behoud van hun baan. 

Veranderend perspectief voor medewerkers 

Voor een grote groep medewerkers geldt bovendien dat hun perspectief snel is veranderd. Met het 

verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd moeten zij langer inzetbaar blijven op de 

arbeidsmarkt. Hiermee is ongelijkheid ontstaan met werknemers die nog onder het ‘oude regime’ 

vallen en recht hebben op bijvoorbeeld meer vrije dagen en eerder met pensioen kunnen. De groep 

55+ die langer door moet werken maakt zich zorgen of zij lang genoeg gezond blijft om het werk uit 

te blijven voeren. Daarnaast moet zij mee kunnen komen met ontwikkelingen en veranderende 

eisen door ICT-toepassingen en registratie- en productiedruk. Hoewel duurzame inzetbaarheid niet 
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alleen van toepassing is op de oudere werknemers, ervaart deze groep in de praktijk wel de meeste 

knelpunten. 

Eigen verantwoordelijkheid werknemer… 

Organisaties zien graag dat hun medewerkers een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid 

voelen om aan hun inzetbaarheid te werken. Vanuit organisatieperspectief onderkennen 

medewerkers idealiter zelf de urgentie van duurzame inzetbaarheid, acteren hierop en stellen niet 

uitsluitend de organisatie hiervoor verantwoordelijk. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is 

een proactieve houding van werknemers noodzakelijk. 

…maar ook de verantwoordelijkheid van de werkgever 

Tegelijkertijd is het te kort door de bocht om de verantwoordelijkheid om inzetbaar te zijn, uitsluitend 

bij de medewerker te leggen. Inzetten op duurzame inzetbaarheid vereist een wisselwerking tussen 

werknemer en werkgever. Vanuit de organisatie moet helder gemaakt worden welke mogelijkheden 

medewerkers hebben om aan hun inzetbaarheid te werken. Een goede verbinding tussen de top 

van de organisatie, HR, leidinggevenden en de medewerkers is hiervoor nodig. Zoals eerder naar 

voren is gekomen, is deze verbinding er echter vaak niet en vinden medewerkers onvoldoende 

aansluiting bij visie- en beleidsontwikkeling van de organisatie. 

Aangaan van de dialoog 

Om te werken aan duurzame inzetbaarheid lijkt een cultuuromslag nodig bij zowel de top en leiding 

van de organisatie als de medewerkers op de werkvloer. Bewustzijn van het belang van duurzame 

inzetbaarheid moet in alle lagen van de organisatie worden ingebed. Een welkome stap om dit te 

bewerkstelligen is het bespreekbaar maken van duurzame inzetbaarheid; het aangaan van de 

dialoog.  

 

4.2.4 HR staat op afstand van medewerker – niveau HR 

Urgentie en aandacht nemen toe 

In de interviews is gebleken dat momenteel de wens ontstaat om meer aandacht aan duurzame 

inzetbaarheid te besteden. Over het algemeen wordt dit onderwerp door HR ook als een urgent 

thema beschouwd. Dit geldt met name voor GGZ-instellingen die te maken hebben met een 

vergrijzend personeelsbestand. Tegelijkertijd wordt onderkend dat duurzame inzetbaarheid niet 

uitsluitend een thema is voor de oudere werknemer, maar voor alle levensfases relevant is. 

Duurzame inzetbaarheid onder druk 

Eerder genoemde organisatieveranderingen als gevolg van bezuinigingen en de noodzaak tot 

efficiëntere bedrijfsvoering, hebben ook gevolgen voor HR-afdelingen van GGZ-instellingen. Het 

onderwerp duurzame inzetbaarheid komt hierdoor onder druk te staan en kan hierdoor niet 

bovenaan de agenda staan. Ook is het HR-huis nog niet altijd goed op orde en moeten 
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basisfuncties van HR soms eerst op de rit gebracht worden. Daarbij worden HR-instrumenten niet 

optimaal en uniform ingezet. 

Duurzame inzetbaarheid idealiter structureel op agenda 

HR ziet graag dat initiatief tot duurzame inzetbaarheid als project wordt opgepakt binnen de 

instelling en dat het thema uiteindelijk structureel op de interne agenda staat in de vorm van 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid. HR geeft aan dat het ‘ontzie-beleid’ - ‘verzorgingsmaatregelen’ 

gericht op het ontzien van medewerkers (zoals leeftijdsdagen voor oudere medewerkers) - waar een 

aantal jaar geleden op ingezet werd averechts werkt. Ook de tendens om tijdelijke contracten niet te 

verlengen om zo als organisatie flexibel te zijn, wordt als ongewenst gezien. Van medewerkers die 

je graag wilt houden en waar in is geïnvesteerd, moet je gedwongen afscheid nemen. Om meerdere 

redenen wil je hen behouden. Voor medewerkers in de GGZ is ervaring noodzakelijk en ook is het 

weggooien van investeringen niet wenselijk. Andere factoren die HR noemt met betrekking tot 

duurzame inzetbaarheid zijn het hoge psychische verzuim binnen de instellingen, het inzetten op 

gezondheidsmanagement en behoefte aan meer interne én externe mobiliteit. Medewerkers zelf 

bevestigen de behoefte aan mobiliteit. Graag zijn zij meer en beter op de hoogte van bijvoorbeeld 

interne vacatures en doorstroommogelijkheden. 

Versterken leidinggevenden 

HR ziet een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden om duurzame inzetbaarheid te 

bevorderen en het bewustzijn bij medewerkers te creëren. Hiervoor kan een kwaliteitsslag bij 

leidinggevenden nodig zijn om hen toe te rusten de dialoog over inzetbaarheid met hun 

medewerkers aan te gaan. HR zou deze dialoog moeten ondersteunen. Mogelijk moet er afscheid 

worden genomen van leidinggevenden die niet aan de veranderende kwaliteitseisen kunnen 

voldoen.  

Afstand HR en medewerkers 

Opvallend in de interviews was dat het beeld over de mate waarin binnen de organisatie duurzame 

inzetbaarheid als urgent wordt ervaren verschilt. Daar waar HR aangeeft duurzame inzetbaarheid 

als een urgent thema te zien en hier ook aandacht voor te hebben, geven leidinggevenden en OR 

vaak aan hier weinig van te merken in de praktijk. Er lijkt sprake te zijn van een afstand tussen HR 

en medewerkers. Tevens valt op dat sommige HR-instrumenten nog weinig volwassen zijn en dit 

lijkt gepaard te gaan met de rol van HR binnen de organisatie. Instrumenten zoals strategische 

personeelsplanning en verzuimmanagement vertegenwoordigen de proactieve rol die HR past, 

maar tegelijkertijd is HR nog niet altijd in staat om deze rol te vervullen en bijpassende 

instrumentarium in te zetten. Sommige GGZ-instellingen proberen nog grip te krijgen op deze 

onderwerpen, daar waar andere zorginstellingen hier veel verder mee zijn. 
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5. Beantwoording onderzoeksvragen 1-5  

5.1 Actuele stand van zaken 

Wat gebeurt er op dit moment binnen GGZ-instellingen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid? 

Veel verschillende maatregelen, veel niet optimaal ingezet 

In de digitale vragenlijst heeft HR aangegeven dat diverse maatregelen ingezet worden om 

duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De genoemde maatregelen lopen uiteen van flexibel 

werken en gesprekken over inzetbaarheid tot extra opleidingen en taakverlichting. De veelheid aan 

maatregelen die ingezet wordt volgens HR, geeft enerzijds de indruk dat reeds aardig wat 

instrumenten voor handen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Tegelijkertijd zit er geen 

rode draad in de mate waarin sommige maatregelen juist wel of niet worden ingezet. Ook geeft HR 

aan dat maatregelen er weliswaar zijn, maar lang niet altijd, niet optimaal en/of niet uniform worden 

toegepast. Ook valt op dat sommige HR-instrumenten nog weinig volwassen zijn, waarvan het 

verzuimmanagement een eerder genoemd voorbeeld is. Oftewel, het instrumentarium is 

beschikbaar, maar optimale inzet ervan is (nog) niet aan de orde. 

Best practices ontbreken, beleid staat in de kinderschoenen 

Op basis van de interviews ontstaat het beeld dat concreet beleid om duurzame inzetbaarheid te 

bevorderen nog in de kinderschoenen staat. Duurzame inzetbaarheid stond tot nu toe niet hoog op 

de agenda, mede als gevolg van reorganisatie, fusies en ontwikkelingen in de GGZ. De inzet van 

een teammonitor, flexibel werken en een management development traject zijn naar voren gekomen 

als voorbeelden van maatregelen met een positief effect op duurzame inzetbaarheid. Een duidelijke  

best practice die specifiek gericht is op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is echter niet te 

noemen. 

Duurzame inzetbaarheid wisselend op de agenda 

Duurzame inzetbaarheid is in ieder geval wel een onderwerp dat herkend wordt. De wens om meer 

op duurzame inzetbaarheid in te zetten kwam duidelijk naar voren in het onderzoek. Hiervoor lijkt 

ook meer animo te ontstaan vanuit directies. Uiteraard zijn er wel verschillen tussen organisaties en 

is de ene GGZ-instelling actiever aan de slag met het onderwerp dan de ander. Ook binnen 

organisaties zijn er verschillen. Zo geeft HR soms aan dat duurzame inzetbaarheid een urgent 

thema is en actief op de beleidsagenda staat, maar zijn medewerkers niet goed op de hoogte welke 

mogelijkheden zij hebben om hun inzetbaarheid te vergroten. 

De vrees bestaat dat duurzame inzetbaarheid snel naar de achtergrond kan verdwijnen. Wanneer 

(politieke) ontwikkelingen organisaties confronteren met nieuw beleid en noodzakelijke 

bezuinigingen, kan het commitment om in te zetten op duurzame inzetbaarheid afnemen. Het besef 

leeft dat gezocht moet worden naar de mogelijkheid om de inzet van medewerkers te (blijven) 

bevorderen ondanks nieuwe interne en externe ontwikkelingen.  
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5.2 Bijdrage HRM-convenant 

Heeft het HRM-convenant bijgedragen aan de versterking van het HRM-beleid in de GGZ-

instellingen? Zo ja, op welke manier en tot welke resultaten heeft dit geleid? 

De meeste HR afdelingen van GGZ-instellingen zijn bekend met het HRM-convenant (zie figuur 5). 

 Figuur 5 Bekendheid HRM-convenant 

In hoeverre het HRM-convenant heeft bijgedragen aan de versterking van het HRM-beleid is niet 

specifiek naar voren gekomen in het onderzoek. Bijna 60% van de respondenten van de digitale 

vragenlijst geeft aan het eens noch oneens te zijn met de stelling dat het convenant een bijdrage 

heeft geleverd. Zie figuur 6.  

 Figuur 6 Bijdrage HRM-convenant 

Op de vraag tot welke resultaten het convenant heeft geleid zijn enkele antwoorden gegeven: 

“Het HRM-convenant heeft duurzame inzetbaarheid op de agenda gezet. Op dit moment worden er 

plannen van aanpak ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.” 

“Het HRM-convenant heeft bijgedragen aan de opzet van strategisch personeels- en 

opleidingsbeleid, verdere professionalisering van HRM en de dienstverlening van HRM aan de 

interne klanten.” 

“Het HRM-convenant heeft bijgedragen aan verbetering van ons eigen beleid”. 
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5.3 Knelpunten 

Welke knelpunten ervaren GGZ-instellingen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid? 

Duurzame inzetbaarheid is leeftijdsonafhankelijk 

Bijna 80% van de HR afdelingen die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, geeft aan op dit 

moment knelpunten te ervaren in de inzetbaarheid van medewerkers. Tevens verwacht HR in de 

nabije toekomst knelpunten. Deze knelpunten zijn niet altijd gerelateerd aan de levensfase van 

medewerkers. Indien dit wel het geval is (27%) neemt de urgentie toe met het stijgen van de leeftijd, 

aldus HR. De geïnterviewde personen bevestigen dit laatste punt en benoemen dat met name de 

medewerkers in de leeftijdsgroep 55+ die langer door moet werken, zich zorgen maakt of zij lang 

genoeg gezond blijft om het werk uit te blijven voeren. Hoewel duurzame inzetbaarheid niet alleen 

van toepassing is op de oudere werknemers, ervaart deze groep in de praktijk wel de meeste 

knelpunten. Naast fysieke aspecten is het voor hen van belang om mee te kunnen komen met 

ontwikkelingen en veranderende eisen door ICT-toepassingen en registratie- en productiedruk. 

De knelpunten zijn divers 

Hoewel knelpunten in de inzetbaarheid van medewerkers een relatie kunnen hebben met de 

levensfase van medewerkers, is duurzame inzetbaarheid relevant gedurende alle levensfases. 

Wanneer we kijken naar de reacties van HR op de vraag welke type knelpunten zij ervaart bij haar 

medewerkers, is hier nauwelijks een rode draad in te ontdekken. Veel voorkomende antwoorden 

zijn de stijl van leidinggeven (71%), interne- en externe mobiliteit (79%) en 

draagvlak/bewustwording (64%). Op basis van de interviews en de expertmeeting springen de 

volgende onderwerpen er uit: het ontbreken van een dialoog, de rol van leidinggevenden en de 

wijze waarop met veranderingen wordt omgegaan. Op deze onderwerpen gaan we kort nader in. 

De dialoog tussen directie en medewerkers is onvoldoende 

Binnen organisaties ontbreekt vaak de dialoog over onderwerpen als maatschappelijke 

ontwikkelingen, de toekomst van de organisatie en duurzame inzetbaarheid. Het gesprek tussen de 

verschillende niveaus binnen een organisatie vindt niet tot nauwelijks plaats; directie, 

leidinggevenden, medewerkers en HR. Wanneer maatregelen die ingezet worden om met de 

ontwikkelingen om te gaan, van bovenaf opgelegd worden komt dit het draagvlak bij medewerkers 

niet ten goede. Ten aanzien van duurzame inzetbaarheid zijn medewerkers vaak niet bekend met 

de mogelijkheden die de organisatie biedt om aan inzetbaarheid te werken. 

Leidinggevenden beter toerusten 

Leidinggevenden hebben een spilfunctie in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. In het 

onderzoek kwam aan de orde dat leidinggevenden hun rol ten aanzien van het bevorderen van 

duurzame inzetbaarheid echter vaak nog niet goed invulling kunnen geven. Daarnaast zijn aspecten 

van duurzame inzetbaarheid weliswaar onderdeel van jaargesprekken, maar is het voor 

leidinggevenden onvoldoende duidelijk hoe zij hier praktisch invulling aan kunnen geven. Om de 

gewenste dialoog tot stand te brengen moeten leidinggevenden beter toegerust worden. 
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Omgaan met veranderingen 

Zowel externe als interne ontwikkelingen leiden ertoe dat veel organisaties op de korte termijn zijn 

gericht. Dit ‘korte termijn denken’ komt naar voren als belangrijk knelpunt om te werken aan 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De neiging om zoveel mogelijk tijdelijke contracten te 

bieden om maar flexibel te zijn als organisatie, is hiervoor illustratief. Kostbare investeringen worden 

te niet gedaan. Niet alleen kapitaalvernietiging is aan de orde, maar het ondermijnt ook de kwaliteit 

van de zorg. Er is behoefte aan een meer lange termijn visie, waarbinnen duurzame inzetbaarheid 

een plek krijgt. 

 

5.4 Kansen 

Welke kansen zijn er op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor GGZ-instellingen? 

Momentum benutten voor de toekomst van de medewerkers en de organisatie 

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is zowel in het belang van de medewerker als de 

organisatie. Het groeiende bewustzijn omtrent de urgentie van het onderwerp moet benut worden. 

De continu veranderende omgeving waarin GGZ-instellingen zich bevinden is eerder benoemd als 

bedreiging voor het inzetten op duurzame inzetbaarheid. Een veranderende omgeving dwingt 

echter ook om stappen te zetten. Het kan daarom een kans bieden om juist de combinatie op te 

zoeken; als organisatie wendbaar zijn om in te spelen op veranderingen, waarbij duurzame 

inzetbaarheid niet uit het oog wordt verloren. 

Ontwikkelen visie lange termijn 

Om duurzame inzetbaarheid op de gewenste structurele plek op de organisatieagenda te krijgen is 

behoefte aan een nieuwe visie op het personeelsbeleid. Onderdeel hiervan is het bepalen van de 

personeelsbehoefte op de lange termijn. Daarna kunnen duurzame inzetbaarheidsmaatregelen 

bijdragen aan het realiseren van deze personeelsbehoefte. Goede afstemming tussen directie, HR, 

leidinggevenden en medewerkers is nodig om de juiste maatregelen te selecteren. Het bevorderen 

van duurzame inzetbaarheid moet zo een gedeelde verantwoordelijkheid worden. Bestuur dan wel 

de directie zet de grote lijnen uit, HR en leidinggevenden nemen een stimulerende en 

ontwikkelende rol op zich en medewerkers dragen ook zelf bij aan het verbeteren van hun 

inzetbaarheid. 

Op maat aan de slag met maatregelen 

Duurzame inzetbaarheidsmaatregelen moeten gericht ingezet worden. Dit vergt maatwerk per 

organisatie en veelal zelfs per medewerker. HR en management moeten leren wanneer en op welke 

manier zij welk instrument, actie of maatregel in kunnen zetten die daadwerkelijk toegevoegde 

waarde bieden. Er is een palet aan maatregelen beschikbaar. Soms kan een business case helpen 

waarmee de opbrengsten inzichtelijk worden. 

In de volgende paragraaf is een selectie van maatregelen gemaakt die aansluiten bij de inzichten en 

knelpunten uit het onderzoek. 
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5.5 Bevorderen duurzame inzetbaarheid 

Hoe kunnen het O&O-fonds GGZ en/of GGZ Nederland en/of de werknemersorganisaties de 

GGZ-instellingen faciliteren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen?  

Op basis van de onderzoeksbevindingen is een beeld ontstaan welke ondersteuning GGZ-

instellingen wenselijk en noodzakelijk achten. Dit beeld varieert van ondersteuning bij het 

ontwikkelen van een meer flexibele wijze van organiseren of een lange termijn visie/beleid op 

duurzame inzetbaarheid tot meer concrete vormen van ondersteuning zoals het bevorderen van de 

dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden. Op basis van dit beeld is een longlist van 15 

maatregelen samengesteld waarmee duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd. Deze longlist 

biedt aanknopingspunten voor het O&O-fonds GGZ en/of GGZ Nederland en/of de 

werknemersorganisaties2 om instellingen gericht te ondersteunen. In hoofdstuk 6 is een nadere 

selectie gemaakt op basis van deze longlist van maatregelen, die bij uitstek geschikt zijn wanneer 

het O&O-fonds GGZ op relatief korte termijn en met optimale impact de GGZ-instellingen wil 

ondersteunen. 

In de longlist van maatregelen is een ordening aangebracht omdat de wijze waarop GGZ-

instellingen op doeltreffende wijze kunnen worden ondersteund, afhangt van de fase waarin een 

instelling zich bevindt aangaande het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Voor bepaalde 

instellingen is duurzame inzetbaarheid een thema waar zij nog niet actief mee bezig zijn, maar wel 

de noodzaak en behoefte ervaren om ermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zijn er ook 

instellingen die al wel bezig zijn met het implementeren van concrete maatregelen. Er kunnen drie 

fasen worden onderscheiden waarin een instelling zich kan bevinden in de totstandkoming van 

duurzame inzetbaarheid: het initiatief tot, de ontwikkeling van en de implementatie van duurzame 

inzetbaarheid. Omdat elke fase gekenmerkt wordt door andere werkzaamheden en succesfactoren, 

geldt dat in elke afzonderlijke fase andere maatregelen als ondersteuning vanuit het O&O-fonds 

GGZ het meest doeltreffend zijn. 

Stimuleren initiatief tot duurzame inzetbaarheid – noodzaak doet bewegen 

Wanneer een instelling zich bevindt in de fase waarin duurzame inzetbaarheid nog geïnitieerd moet 

worden, is het van belang dat de instelling de urgentie inziet en ervaart om duurzame inzetbaarheid 

te bevorderen. Mogelijk ervaart een instelling al knelpunten met betrekking tot de inzetbaarheid van 

hun medewerkers en kunnen deze knelpunten in kaart worden gebracht. Indien dit nog niet het 

geval is kan de urgentie inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een goede feitenanalyse 

aangaande leeftijds- en diensttijdsopbouw, in-, door- en uitstroom en/of ziekteverzuim. Hierbij kan 

het O&O-fonds GGZ ondersteunen door middel van maatregelen zoals strategische 

personeelsplanning of de duurzame inzetbaarheids(of mobiliteits)scan te stimuleren.  

                                                      

2
 Omwille van de leesbaarheid zal in het vervolg gesproken worden van het O&O-fonds GGZ. Hier worden ook 

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties mee bedoeld, die vertegenwoordigd zijn in het O&O-fonds 

GGZ. 
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Tegelijkertijd is een lange termijn HR-visie en een strategische HR-oriëntatie onontbeerlijk om de 

urgentie van duurzame inzetbaarheid voor een instelling daadwerkelijk in kaart te kunnen brengen. 

Een instelling dient een toekomstvisie te hebben of te vormen op de personeelsbehoefte om de 

urgentie aan te tonen. Ook hierbij kan het O&O-fonds GGZ ondersteunen door HR afdelingen te 

coachen in hun professionalisering en rol als strategische gesprekspartner.  

Het inzichtelijk maken van huidige knelpunten en gevolgen is echter niet altijd voldoende voor alle 

stakeholders binnen een instelling om over te gaan tot actie. Met name directie/management 

hebben graag inzicht in de kosten en baten van eventuele duurzame inzetbaarheidsmaatregelen 

voordat zij hun commitment kunnen uitspreken. Het O&O-fonds GGZ kan instellingen faciliteren 

door hen te helpen bij het in kaart brengen van de kosten wanneer men geen duurzame 

inzetbaarheidsmaatregelen treft en welke opbrengsten er tegenover staan wanneer men dit wel 

besluit te doen en op welke wijze dit wordt geborgd in duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Op deze 

manier heeft een HR afdeling een degelijke onderbouwing om de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers te bevorderen en versterkt dit hun argumentatie om voldoende tijd en middelen vrij te 

maken. 

Samenvattend kan het O&O-fonds GGZ instellingen ondersteunen door de urgentie van duurzame 

inzetbaarheid inzichtelijk te (laten) maken op instellingsniveau en HR-afdelingen te ondersteunen in 

de onderbouwing van het initiatief tot de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Concrete 

maatregelen die in deze initiatieffase passen zijn:  

1. Verrichten van strategische personeelsplanning 

2. Uitvoeren duurzame inzetbaarheids-/mobiliteitsscan 

3. Organiseren van HR Coaching/Training 

4. Opstellen van een business case duurzame inzetbaarheid 

5. Formuleren van beleid of visie op duurzame inzetbaarheid 

Een korte beschrijving van bovengenoemde maatregelen is weergegeven in bijlage 4. 

Ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid – richting geven aan beweging  

Indien een instelling heeft gekozen om over te gaan tot de inzet van maatregelen om de duurzame 

inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen, is het echter wel van belang dat de 

maatregelen die men wil inzetten ook de juiste zijn. Oftewel, een instelling dient een keuze te maken 

welke aanpak zij hanteert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Waar de ene instelling de 

meeste baat heeft bij het aanmoedigen van de gezondheid van medewerkers, heeft een andere 

instelling juist baat bij het investeren in een opleidingsprogramma dat duurzame inzetbaarheid 

bevordert. Het O&O-fonds GGZ kan instellingen ondersteunen in deze ontwikkelfase door hen te 

helpen bij de keuze voor de juiste aanpak waarin staat beschreven welke inzetbaarheidsmaat-

regelen worden ingezet en wat de te verwachten effecten zijn. Een concrete maatregel die hierbij 

helpt is de procesaanpak duurzame inzetbaarheid: 

6. Uitvoeren Procesaanpak Duurzame Inzetbaarheid 
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Figuur 7 Procesaanpak Duurzame Inzetbaarheid 

Met behulp van deze maatregel ondersteunt het O&O-fonds GGZ een vertegenwoordiging van de 

instelling, in de vorm van een projectteam, bij de analyse van hun huidige en gewenste situatie 

aangaande duurzame inzetbaarheid, inzetbaarheidsknelpunten en -kansen om vervolgens te 

komen tot effectieve inzetbaarheidsmaatregelen in de vorm van een actieplan. Dit is schematisch 

weergegeven in figuur 7. In bijlage 4 zijn de stappen benoemd die de procesaanpak bevat. Om te 

waarborgen dat de gekozen aanpak die voortvloeit uit deze maatregel ook een aanpak is die 

gedragen wordt door verschillende stakeholders van de organisatie, zoals medewerkers, 

leidinggevenden en HR, is het van belang dat deze verschillende stakeholders deel uit maken van 

het projectteam dat aan de slag gaat met de procesaanpak Duurzame Inzetbaarheid. 

Uitvoering van duurzame inzetbaarheid – van beweging naar resultaat 

Uiteraard kan een instelling ook worden ondersteund door het O&O-fonds GGZ bij de implementatie 

van inzetbaarheidsmaatregelen die direct effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Idealiter gaat hier wel een bepaalde vorm van analyse aan vooraf om vast te stellen 

of de maatregel wel aansluit bij de eventuele inzetbaarheidsproblematiek van de specifieke 

instelling. Tegelijkertijd heeft het O&O-fonds GGZ de wens uitgesproken zo concreet mogelijke 

handvatten te bieden aan instellingen om hen te kunnen ondersteunen. Om die reden is op basis 

van de onderzoeksbevindingen een selectie gemaakt van maatregelen die kunnen worden ingezet 

in de implementatiefase binnen instellingen. Van deze maatregelen wordt verwacht dat zij zeer 

waarschijnlijk aansluiten bij de inzetbaarheidsproblematiek van veel instellingen. Deze maatregelen 

staan hieronder genoemd met een beknopte onderbouwing. 

Een tweetal maatregelen hebben direct betrekking op de onderzoeksbevindingen die aangeven dat 

zowel HR als medewerkers aangeven dat het aangaan van de dialoog en de rol van 

leidinggevenden aanknopingspunten bieden voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. 

Deze maatregelen betreffen het verankeren van duurzame inzetbaarheid in de performance cyclus 
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en het faciliteren van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame 

inzetbaarheid.  

7. Verankeren duurzame inzetbaarheid in performance cyclus 

8. Faciliteren dialoog over duurzame inzetbaarheid 

Veel instellingen hebben aangegeven dat zij een spanning ervaren tussen de bedrijfsvoering en 

duurzame inzetbaarheid. Wanneer instellingen zich meer flexibel kunnen organiseren heeft dit 

directe impact op de bevordering van duurzame inzetbaarheid en biedt dit ook meer ruimte voor 

overige inzetbaarheidsmaatregelen omdat externe ontwikkelingen minder impact hebben op de 

instelling. 

9. Anders werken/flexibel werken 

Het is in toenemende mate van belang om nieuwe kennis en ervaring op te doen door 

ontwikkelingen in de sector. Het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van kennis en 

competenties is ook naar voren gekomen als een kans om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.  

10. Bevorderen mobiliteit 

11. Databank kennis/competenties 

12. Ontwikkelen DI-opleidingsprogramma 

Een inzetbaarheidsmaatregel die van toepassing is op GGZ-instellingen is het bevorderen van de 

vitaliteit van medewerkers, en dan met name met een focus op de mentale gezondheid en het 

psychisch verzuim binnen deze sector omdat dit is genoemd als ervaren knelpunt.  

13. Vitaliteitsmanagement 

Het duurzame inzetbaarheidsassesment sluit aan bij de wens van medewerkers om te worden 

gefaciliteerd en gestimuleerd in het kunnen vervullen van hun eigen verantwoordelijkheid in het 

bevorderen van hun eigen duurzame inzetbaarheid.  

14. Duurzame inzetbaarheid assessment 

Tot slot is het scannen van arbeidsvoorwaarden op mogelijkheden voor duurzame 

inzetbaarheidsmaatregelen een maatregel waarin het O&O-fonds GGZ de instellingen zou kunnen 

ondersteunen. 

15. Arbeidsvoorwaardenscan 

 

Een korte beschrijving van bovengenoemde maatregelen is weergegeven in bijlage 4. 

Bovengenoemde 15 maatregelen zijn eveneens getoetst en geprioriteerd in de expertmeeting. In 

het volgende hoofdstuk is een nadere selectie gemaakt op basis van deze longlist van maatregelen, 

die bij uitstek geschikt zijn wanneer het O&O-fonds GGZ op relatief korte termijn en met maximale 

impact de instellingen wil ondersteunen. 
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6. Oplossingsrichtingen: advies 

6.1 Voorwaarden projectaanpak 

Om duurzame inzetbaarheid op succesvolle wijze te kunnen bevorderen, zijn op basis van de 

onderzoeksbevindingen en onze expertise de meest belangrijke en relevante randvoorwaarden voor 

de initiatie, ontwikkeling en implementatie van duurzame inzetbaarheid binnen GGZ-instellingen 

geïdentificeerd. Deze randvoorwaarden worden onderstaand kort toegelicht. 

Draagvlak en commitment 

Goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid dient de belangen van zowel werkgever als werknemers. Om 

deze reden kan de ontwikkeling daarvan het beste plaatsvinden door een (project)team waarin 

zowel de werkgever als de werknemers vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen vervolgens hun 

achterban raadplegen, informeren en betrekken indien nodig. Op deze manier wordt gewaarborgd 

dat het ontwikkelde beleid ook echt aansluit bij de eisen en behoeften van de betrokkenen en 

ontstaat er meer draagvlak. Bovendien is er commitment vanuit directie en management nodig, 

want dit vertaalt zich in bereidheid om mogelijkheden te scheppen of investeringen te doen. 

Projectbenadering 

Bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is het van belang dat dit wordt beschouwd als een 

project, zodat er voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt om projectdoelstellingen te kunnen 

realiseren. Dit betekent dat er een actieplan dient te komen op basis van een heldere analyse van 

de kansen en knelpunten aangaande de inzetbaarheid van medewerkers. Dit actieplan bevat een 

beschrijving in termen van doelstellingen, (kwalitatieve en kwantitatieve) resultaten, planning en 

budget. Het projectteam heeft voldoende tijd en middelen nodig omdat anders ‘de waan van de dag’ 

dreigt te overheersen waardoor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid naar de achtergrond 

verdwijnt. 

Maatwerk 

Er bestaat een breed palet aan mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. Van belang bij het 

bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers is dat dit het beste gedaan kan worden door 

middel van maatwerk. Oftewel, de in te voeren maatregelen en bijhorend beleid aanpassen op basis 

van de specifieke kenmerken van iedere instelling met ruimte voor individuele afspraken met 

medewerkers. 

 

6.2 Maatregelen, nadere selectie: mogelijke pilots 

In het voorgaande hoofdstuk is een longlist van 15 maatregelen gepresenteerd die relevant zijn voor 

GGZ-instellingen op basis van de onderzoeksbevindingen. Op basis van toetsing en prioritering in 

de expertmeeting en onze expertise is een nadere selectie en uitwerking gemaakt van maatregelen 

waarmee het O&O-fonds GGZ de instellingen kan ondersteunen.  
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Aan deze selectie en uitwerking van de maatregelen lagen een aantal criteria ten grondslag. 

Allereerst zijn het maatregelen die het meest aansluiten bij de duurzame inzetbaarheidskansen, - 

knelpunten en wensen van zowel medewerkers, als HR en management, die uit de 

onderzoeksbevindingen naar voren komen. Daarmee zijn het eveneens maatregelen waarvan 

verwacht wordt dat ze een grote impact zullen hebben op het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid binnen GGZ-instellingen. De termijn waarop dit gerealiseerd kan worden is echter wel 

afhankelijk van het type maatregel en de specifieke kenmerken van de desbetreffende instelling 

waar de maatregel wordt ingezet. Daarnaast zijn het eveneens maatregelen die zich lenen voor 

ondersteuning door het O&O-fonds GGZ in de vorm van pilots en hieruit volgen bruikbare best 

practices voor overige GGZ-instellingen. 

Hoewel getracht is om maatregelen te selecteren die het beste aansluiten bij het beeld dat is 

verkregen van de branche, blijft duurzame inzetbaarheid maatwerk. De situatie zal zeer 

waarschijnlijk per GGZ-instelling en per medewerker verschillen. Een zorgvuldige toetsing bij 

aanvang van een pilot of de geselecteerde maatregel aansluit bij de geselecteerde pilotinstelling is 

daarmee essentieel voor het succes van de maatregel en de pilot. In deze toetsing moeten de mate 

waarin reeds aan duurzame inzetbaarheid wordt gewerkt, de specifieke knelpunten en behoeftes 

van de instelling op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart worden gebracht. Ook moet 

besproken worden of de instelling voldoende capaciteit heeft om de pilot uit te voeren en kan 

voldoen aan voorwaarden van het O&O-fonds GGZ, bijvoorbeeld ten aanzien van het delen van 

resultaten. 

De volgende maatregelen zijn geselecteerd en uitgewerkt: 

 Strategische personeelsplanning 

 Wendbaar organiseren en flexibel werken 

 Formuleren van visie/beleid voor duurzame inzetbaarheid  

 Faciliteren dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden 

 Bevorderen mobiliteit van personeel 

De eerste drie maatregelen zijn vooral bruikbaar wanneer een instelling zich in de initiatief- of 

ontwikkelingsfase bevindt aangaande de bevordering van duurzame inzetbaarheid. De reden 

hiervoor is dat het merendeel van de instellingen nog in beperkte mate concreet bezig is met 

duurzame inzetbaarheid. Deze maatregelen draaien dan ook meer om het creëren van inzicht of 

randvoorwaarden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De laatste twee maatregelen 

betreffen de daadwerkelijke implementatie van inzetbaarheidsmaatregelen en zijn gekozen omdat 

uit de onderzoeksbevindingen een bijzonder eenduidig beeld is ontstaan omtrent de aansluiting van 

deze maatregelen op de problematiek. 

 

1. Strategische personeelsplanning 

Uit de onderzoeksbevindingen is gebleken dat instellingen graag beter bestand zijn tegen de 

gevolgen van externe ontwikkelingen en de toenemende druk op efficiënte bedrijfsvoering. Dit geldt 

zowel voor medewerkers, management en HR. Instellingen willen graag een meer lange termijn 
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oriëntatie ontwikkelen die toekomstbestendig is. Inzicht krijgen in hun huidig en toekomstig 

personeelsbestand stelt hen hiertoe in staat. Strategische personeelsplanning is een maatregel die 

hen daarin faciliteert en bijdraagt aan de professionalisering van HR.  

Strategische personeelsplanning bindt alle aspecten van een instelling aan elkaar; het huidige 

takenpakket en personeelbestand en het toekomstige takenpakket en personeelsbestand. Dit geeft 

instellingen zicht op de mogelijke knelpunten die er zijn om het toekomstig berekend personeels-

bestand te verwezenlijken. De knelpunten zijn vervolgens vaak te overbruggen met het HRM- en 

duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 

Methode en resultaat 

De methode voor strategische personeelsplanning bestaat uit twee sporen, zie figuur 8. Het eerste 

spoor is de planning van het toekomstig gewenste personeelsbestand op basis van de ambities en 

strategie van de instelling, druk van buitenaf of de voor de instelling beschikbare resources. Doel is 

zicht te krijgen op het te werven personeel of de ontwikkeling die bestaande medewerkers moeten 

doormaken. Het tweede spoor is de doorrekening van de ontwikkeling van het huidige 

personeelsbestand op basis van bijvoorbeeld leeftijden, potentieel en belangstellingsregistratie. In 

deze doorrekening neemt het personeelsbestand altijd in omvang af. Hiermee krijgen organisaties 

inzicht in de medewerkers die zij op korte of langere termijn zullen moeten vervangen. Een ideale 

personeelsplanning combineert beide perspectieven.  

 

 

Figuur 8: Strategische personeelsplanning 
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Uit deze twee sporen volgt een confrontatie tussen het toekomstig gewenst personeelsbestand en 

het toekomstig berekend personeelsbestand. Dit is het te overbruggen gat met het HRM-beleid. De 

aanknopingspunten voor dat beleid volgen uit het gat. Is er vooral een gat tussen de toekomstige en 

huidige competenties, dan kan er gestuurd worden op ontwikkeling van bestaande medewerkers of 

werving van medewerkers met nieuwe competenties. 

Het ontwikkelen van een instrument voor strategische personeelsplanning is relatief3 snel te 

realiseren en gaat samen met de ontwikkeling van management en medewerkers. Voor de 

strategische personeelsplanning is het van belang dat de strategie en visie van de GGZ-instelling 

vertaald worden naar gevolgen voor het personeelsbestand. Dat betekent dat het management in 

staat moet zijn strategisch te denken en in interactie met medewerkers de strategie tot uiting moet 

brengen. Deze ontwikkeling maakt een integraal onderdeel uit van de maatregel. De implementatie 

van de mogelijke interventies die getroffen dienen te worden, wordt echter gekenmerkt door een 

impact die zichtbaar is op de langere termijn.  

 

2. Wendbaar organiseren en flexibel werken 

GGZ instellingen geven aan dat er een spanningsveld is tussen de externe veranderingen waar 

GGZ instellingen mee te maken krijgen en de snelheid en beschikbare middelen waarmee de 

instellingen in staat zijn de noodzakelijke interne veranderingen te bewerkstelligen. Veelal wordt er 

nu gesneden in de tijdelijke contracten om daarmee flexibiliteit te creëren, terwijl dit niet altijd 

wenselijk is vanwege het verlies van talent en investering. Het vergroten van de flexibiliteit en 

wendbaarheid van instellingen is daarmee een zeer gewenste maatregel. 

Wendbare organisaties buigen op eigen kracht mee met de dynamiek van de omgeving waarin zij 

opereren om zo succesvol met geplande en ongeplande veranderingen om te kunnen gaan. Een 

organisatie is pas wendbaar wanneer zij op eigen (denk)kracht kan bepalen naar welke kant moet 

worden gebogen. Wendbare organisaties hebben drie kenmerken: 

 Het personeelsbestand is schaalbaar in kwalitatieve en kwantitatieve zin; 

 De organisatie is in staat kennis te absorberen, te bewaren en door te ontwikkelen; 

 De structuur vormt geen obstakel maar biedt directies wel grip. 

Om deze kenmerken te realiseren zijn er een aantal stappen die hieronder zijn beschreven. 

Methode en resultaat 

Een eerste stap is het verkennen welke taken planbaar zijn en welke taken onderhevig zijn aan 

(continue) veranderingen en daarmee wendbaar dienen te zijn. Vervolgens dienen instellingen een 

keuze te maken in de mate van wendbaarheid en planbaarheid voor de verschillende activiteiten en 

wordt er afhankelijk van de externe ontwikkelingen een juiste balans gecreëerd. Sommige taken zijn 

goed planbaar en kunnen met concrete parameters of criteria worden bestuurd vanuit de planning & 

                                                      

3
 De realiseerbaarheid van iedere maatregel is vermeld ten opzichte van de overige maatregelen. 
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control cyclus en de personeelsplanning. Andere taken zullen meer geraakt worden door dynamiek 

in de omgeving en vragen om het organiseren van wendbaarheid om snel op ontwikkelingen te 

kunnen inspelen. Vervolgens wordt deze balans van planbare en wendbare taken vertaald naar het 

personeelsbestand. De transformatie en aanpassing van het personeelsbestand is een belangrijk 

vermogen van een wendbare organisatie. Schaalbaarheid van het werknemersbestand heeft 

betrekking op het vermogen van een organisatie om haar personeelsbestand in lijn te houden met 

de doelstellingen van de organisatie door ze snel en makkelijk van de ene samenstelling (in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin) naar een andere te kunnen transformeren. 

Een volgende stap is het vertalen van de wendbare taken naar procedures en protocollen gericht op 

absorberen, bewaren en ontwikkelen van kennis. Hiertoe wordt geïnventariseerd welke overleggen, 

procedures of systemen benodigd zijn en welke reeds aanwezig zijn.  

Tot slot worden de wendbare taken vertaald naar een organisatiestructuur die wendbaarheid 

faciliteert. Welke structuur ter aansturing van de processen zijn benodigd en reeds aanwezig? 

Welke onderdelen kunnen worden ge(re)organiseerd op wendbaarheid en welke op planbaarheid? 

Welke managementstijl past hierbij? Dit leidt niet noodzakelijk tot een aanpassing van de structuur, 

maar verschaft wel inzicht in raakvlakken of knelpunten waardoor gericht gezocht kan worden naar 

oplossingen. 

Als resultaat zijn instellingen in staat te definiëren welke taken planbaar of wendbaar zijn of blijven 

en is er een uitwerking van de impact hiervan op het personeelsbestand, de kennisoverdracht en 

het organisatieontwerp. Het faciliteren van flexibel werken en wendbaar organiseren is een exercitie 

die relatief complex van aard is en wordt gekenmerkt door een impact op de midden tot lange 

termijn. 

 

3. Visie/beleid op duurzame inzetbaarheid.  

Veel GGZ-instellingen voelen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen en de druk op de zorg en 

bedrijfsvoering de urgentie om duurzame inzetbaarheid structureel op de agenda te plaatsen. Zij 

willen meer toekomstbestendig te werk te gaan in de toenemende turbulente en complexe 

omgeving. Dit maakt dat het formuleren van een visie en beleid op duurzame inzetbaarheid zeer 

waardevol wordt geacht, omdat het instellingen ertoe beweegt na te denken over de huidige en 

toekomstige manier van werken, externe en interne ontwikkelingen en de betekenis en bijdrage van 

duurzame inzetbaarheid op de korte en lange termijn binnen dit kader.  

Methode en resultaat 

Een eerste stap in het (her)formuleren van de duurzame inzetbaarheidsvisie en beleid is vaststellen 

wat een instelling al doet aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Op instellingsniveau worden 

vervolgens een aantal vragen gesteld: Hoe succesvol is het beleid? Voeren de leidinggevenden dit 

beleid overal goed uit? Welke duurzame inzetbaarheidsmaatregelen en instrumenten zijn er 

beschikbaar? Wie maken daar gebruik van en wie niet? 



 

 

 

 

 

 

 

 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst        35 

 

 

Indien blijkt dat het huidige beleid beperkingen kent in de effectiviteit, kan het beleid worden 

geherformuleerd. Dit (her)formuleren start bij het verkennen van de omgeving waarin de instelling 

zich beweegt en het identificeren van relevante externe ontwikkelingen op de korte en lange termijn.  

Vervolgens kan binnen de kaders van de organisatie- en P&O-doelstellingen worden bepaald welke 

bijdrage duurzame inzetbaarheid hierin levert en welke doelstellingen hieruit voortvloeien op de 

korte en lange termijn. Deze doelstellingen worden vervolgens geoperationaliseerd in de vorm van 

prioriteiten voor actie, instrumenten, doelstellingen, resultaten en organisatorische randvoorwaarden 

waarbij alles SMART wordt geformuleerd. Duurzame inzetbaarheidsbeleid is daarmee 

resultaatgericht en op projectmatige wijze worden de resultaten gerealiseerd. 

Tot slot, wordt het beleid geïntegreerd met bestaand HR-beleid en instrumentarium en wordt de 

uitvoering geborgd. 

Het resultaat is een toekomstbestendige visie op duurzame inzetbaarheid met een toepasbaar en 

doelgericht beleid waarmee de doelstellingen aangaande duurzame inzetbaarheid worden 

gerealiseerd binnen de kaders van de externe en interne ontwikkelingen. Het formuleren van een 

visie en beleid op duurzame inzetbaarheid is op relatief korte termijn realiseerbaar. De te 

verwachten impact is afhankelijk van het gekozen beleid, evenals de termijn. 

 

4. Faciliteren dialoog over duurzame inzetbaarheid 

De onderzoeksbevindingen laten zien dat de beperkte dialoog tussen leidinggevenden en 

medewerkers over duurzame inzetbaarheid en een cultuur waarin dit nog weinig bespreekbaar is, 

belangrijke knelpunten vormen voor het merendeel van de instellingen. De wens om 

leidinggevenden toe te rusten met de bekwaamheden om de dialoog met medewerkers aan te gaan 

en het faciliteren van medewerkers in hun eigen verantwoordelijkheid, maken deze maatregel 

bijzonder relevant. Instellingen die in staat zijn om waarborg te bieden voor een consequente en 

constructieve dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers maken een grote slag aangaande 

de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarnaast geldt in algemene zin dat de 

interactie tussen leidinggevende en medewerker bepalend is voor het succes van duurzame 

inzetbaarheid. 

Methode en resultaat 

De wijze waarop de dialoog gefaciliteerd kan worden is drieledig van aard. Allereerst is het van 

belang om medewerkers te informeren over duurzame inzetbaarheid en de urgentie ervan. Het doel 

is om hen optimaal voor te bereiden op de dialoog door bijvoorbeeld onderwerpen aan te dragen die 

zij bespreekbaar kunnen maken met hun leidinggevende. Daarnaast is het essentieel 

leidinggevenden toe te rusten om de medewerkers te faciliteren, gedragsafspraken te maken en 

aan te spreken op houding of gedrag. Veelal kan dit worden gedaan door gebruik te maken van 

bestaande structuren en instrumenten, zoals MD-trajecten of coaching programma’s voor 

leidinggevenden en medewerkers. Een laatste stap is het inrichten van een structuur waarin deze 
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dialoog consequent wordt gevoerd, dit kan zijn door het onderwerp in te bedden in de performance 

management cyclus of een andere gespreksstructuur zoals de jaargesprekken. 

Voor het succes van deze maatregel is van belang dat betrokken partijen uiteindelijk een andere rol 

vervullen. HR zal een meer betrekkende rol dienen te vervullen naar leidinggevenden en 

medewerkers, waarbij zij een lange termijn visie overbrengt en de kaders schetst voor 

leidinggevenden en medewerkers. De rol van management en leidinggevenden verandert van 

sturend naar activerend, faciliteren en stimulerend. Tot slot verlangt deze maatregel een proactieve 

rol van medewerkers, worden ze gefaciliteerd in het nemen van verantwoordelijkheid en komen ze 

op voor hun eigen belang.  

Het resultaat is de basis voor een consequente en constructieve dialoog tussen medewerker en 

leidinggevende aangaande allerlei onderwerpen die duurzame inzetbaarheid kunnen belemmeren 

of bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan werkdruk, levensstijl, opleiding en ontwikkeling. 

Afhankelijk van de bestaande structuren en instrumenten binnen de instelling is deze maatregel met 

relatief beperkte inspanning te realiseren en te implementeren en is de te verwachten impact op 

middellange termijn zichtbaar. 

 

5. Bevorderen mobiliteit personeel 

Het huidige onderzoek heeft aangetoond dat zowel HR als medewerkers aangeven dat er behoefte 

is om medewerkers breder te ontwikkelen en te activeren door nieuwe ervaring en kennis op te 

doen. Daarnaast is opleiding en ontwikkeling een kerndomein dat altijd een rol dient te spelen bij 

duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zijn breder inzetbaar naarmate zij een bredere set aan 

kennis en vaardigheden hebben. Deze kunnen zij opdoen met behulp van scholing en ervaring. Het 

bevorderen van interne mobiliteit van personeel haakt met name in op het verbreden van de 

ervaring van medewerkers. Daarnaast kunnen instellingen er ook voor kiezen om externe mobiliteit 

te bevorderen, door bijvoorbeeld een strategische samenwerking aan te gaan met andere 

instellingen. Hiermee kunnen medewerkers gezamenlijk inzetbaar worden gehouden door 

medewerkers te rouleren tussen instellingen. 

Methode en resultaat 

Het bevorderen van de mobiliteit van het personeel begint met het inzichtelijk maken van de in-, 

door- en uitstroom binnen de instelling, waarbij doorstroom zowel horizontale als verticale 

doorstroom betreft. Dit geeft inzicht in welke mate er sprake is van mobiliteit binnen de organisatie. 

Daarna is het van belang de belemmerende en stimuleren factoren voor mobiliteit in kaart te 

brengen, waaronder personeelsbeleid, functielandschap, loopbaanpaden, (mobiliteits)cultuur, mate 

van flexibiliteit in structuur, processen en leiderschapsstijl. Vervolgens kan op basis van deze 

analyse gericht beleid met bijbehorende instrumentarium worden ontworpen zoals taakroulatie, 

taakverrijking en snuffelstages. Hierbij is het nuttig om de instrumenten aan te passen aan de 

behoeften van de doelgroep. Een laatste stap is de implementatie van deze mobiliteitsinterventies 

en communiceren over dit nieuw mobiliteitsbeleid. Hierbij is het van belang om dit te integreren in 
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overige instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan het belonen van zowel verticale als horizontale 

mobiliteit. 

De analyse van de mobiliteit van het personeel en eventuele bijbehorende stimulerende en 

belemmerde factoren kan relatief snel en eenvoudig worden gerealiseerd. De verwachte impact van 

mobiliteitsinterventies is op lange termijn zichtbaar.   
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7. Overige aanbevelingen 

Duurzame inzetbaarheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het onderzoek laat zien dat het thema duurzame inzetbaarheid herkend wordt binnen de GGZ. 

GGZ-instellingen onderstrepen de urgentie van het thema en uiten de wens om meer in te zetten op 

het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Deze wens komt voort uit de 

knelpunten in de inzetbaarheid van medewerkers die zowel de medewerkers als de organisaties op 

dit moment al ervaren en of verwachten in de nabije toekomst. 

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid dient een gezamenlijk belang; zowel van de 

organisatie als de individuele medewerker. Zonder gemotiveerde, competente en vitale 

medewerkers is het niet mogelijk om kwaliteit van zorg te leveren. Organisaties kunnen hun 

medewerkers faciliteren om duurzaam inzetbaar te zijn en hier aan te blijven werken. Ook 

medewerkers zelf kunnen een bijdrage leveren aan het blijven bevorderen van hun inzetbaarheid. 

Oftewel, werken aan duurzame inzetbaarheid is idealiter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

medewerker en organisatie. 

Duurzame inzetbaarheid blijvend op de agenda 

De urgentie die momenteel gevoeld wordt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen geeft positieve 

vooruitzichten voor de positie van het onderwerp op de agenda van organisaties. Tegelijkertijd wordt 

deze agenda beïnvloed door interne en externe ontwikkelingen en bestaat de angst dat duurzame 

inzetbaarheid naar de achtergrond verdwijnt. Belangrijke uitdaging voor de komende tijd is dan ook 

om duurzame inzetbaarheid een vaste plek op de agenda van GGZ-instellingen te geven. Het O&O-

fonds GGZ kan hier een bijdrage aan leveren. 

Een mogelijkheid voor het O&O-fonds GGZ om bij te dragen om duurzame inzetbaarheid een vaste 

plek op de agenda van GGZ-instellingen te geven, is het uitvoeren van één of meerdere pilots. Het 

ondersteunen bij het inzetten en uitvoeren van concrete duurzame inzetbaarheidsmaatregelen sluit 

ook aan bij de behoefte die GGZ-instellingen hebben genoemd in het onderzoek. In hoofdstuk zes 

is een voorstel gedaan met maatregelen die gezien de onderzoeksbevindingen passend zijn. 

Selectie pilotinstellingen 

Wij adviseren om bij de werving van de instellingen voor de pilots rekening te houden met de 

getoonde initiatieven bij dit onderzoek. Op deze manier is de kans van slagen het grootst om op 

korte termijn GGZ-instellingen te vinden die interesse en mogelijkheden hebben om een pilot uit te 

voeren. Daarnaast dienen de voorwaarden om te komen tot een succesvolle projectaanpak, zoals 

weergegeven in hoofdstuk 6.2 in acht genomen te worden bij het selecteren van de pilotinstellingen. 

Houd tevens rekening met de termijn waarop maatregelen ingezet kunnen worden en impact 

kunnen hebben. Dit moet aansluiten bij de doelstelling van zowel het O&O-fonds GGZ als de 

pilotinstelling. 
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Verzamel best practices 

Tot slot adviseren wij het O&O-fonds GGZ om best practices op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid te verzamelen, zodat je kunt ondersteunen bij het delen van kennis die is opgedaan in 

succesvolle initiatieven. Ook de resultaten van het onderzoek en het mogelijke vervolg in de vorm 

van pilots, kunnen gedeeld worden met de sector. Bijvoorbeeld door middel van de website van het 

O&O-fonds GGZ en of het organiseren van een bijeenkomst. Het O&O-fonds GGZ kan op deze 

manier bijdragen aan blijvende aandacht voor het belang van duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en het bevorderen daarvan. Gezien de resultaten van het onderzoek een welkome en 

noodzakelijke bijdrage! 
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Bijlage 1 – Documentstudie 

 

Document Herkomst 

Ontwerp strategieplan P&O 2011-2014 Novadic-Kentron 

Medewerkerstevredenheid Brancherapportage 
2011 

Effectory 

Rapport Inventarisatie thema's duurzame 
inzetbaarheid medewerkers 

GGZ Nederland 

HRM Convenant O&O-fonds GGZ 

Jaarverslag GGZ Friesland 2011 GGZ Friesland 

Mondriaan Maatschappelijk verslag 2011 Mondriaan 

MTO De viersprong 2011 De Viersprong 

Onderzoeksrapport Teammonitor VNN 2012 VNN 

Verslag Werkvermogensmonitor  Mensana 2011 Mensana 

Jaarverslag Mensana 2011 Mensana 

Meerjarenstrategie GGZ Oost-Brabant GGZ Oost-Brabant 

Jaardocument GGZ Oost-Brabant GGZ Oost-Brabant 

Samenvatting MTO GGZ NHN nov/dec 2011 GGZ Noord-Holland Noord 

Samenvatting MTO Fier Fryslan 2011 Fier Fryslan 

Overzicht van instrumenten uit het concept 

kennisdocument WAI 

O&O-fonds GGZ 
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Bijlage 2 - Overzicht geïnterviewde personen 

 

GGZ Friesland 

 Brenda Schouten, directeur HRM 

 Karen Veenstra, senior HR adviseur 

 Lidwien Verbeek, directeur Psychiatrie 

 Sietske Ruiter, OR-lid 

Novadic Kentron 

 Judith van Hoorn, P&O-adviseur 

 Joep van Erp, OR-lid 

 Arthur Faessen, hoofd P&O 

GGZ Noord-Holland Noord 

 Ingrid Vermeulen, manager P&O 

 Jos Berentsen, OR-lid 

 Emmy van den Berg, OR-lid 

 Rita Morsch, OR-lid 

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) 

 Rinke Sietsma, OR-lid 

 Marjan Tilman, teammanager 

 Leo Sparreboom, manager HR 
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Bijlage 3 - Resultaten digitale vragenlijst 
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Reacties op de vraag: In welke mate heeft u behoefte aan onderstaande vormen van ondersteuning? 
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  HRM-convenant 
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Bijlage 4 - Overzicht en beschrijving maatregelen 

 

Ondersteuning bij initiatief voor duurzame inzetbaarheid 

Maatregel Omschrijving 

1. Strategische 
personeelsplanning 

• Analyseren van het huidig personeelsbestand 
• Verkennen en ontwikkelen van een lange termijn visie op 

ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen van de 
organisatie  

• De lange termijn visie vertalen naar toekomstige personele 
vereisten en dit afzetten tegen het huidig personeelsbestand 

• Op basis van bovenstaande analyse kan vervolgens gerichter 
worden gestuurd op bijvoorbeeld de verhouding vaste 
krachten/flexwerkers en leeftijdsopbouw personeelsbestand 

2. Duurzame 
inzetbaarheids/Mobiliteit
sscan 

• In kaart brengen van daadwerkelijke mobiliteit door middel van 
analyse personeelsbestand/documenten (in-, door-, en 
uitstroom)  

• Aanvullende werksessies met afvaardiging van medewerkers, 
HR, management en andere sleutelfiguren. In de werksessies 
worden diverse factoren onderzocht, waaronder: 
personeelsbeleid, functielandschap, loopbaanpaden, 
(mobiliteits)cultuur, mate van flexibiliteit in structuur, processen 
en leiderschapsstijl 

• Verwerking van de resultaten in een adviesrapport 
3. HR Coaching/Training 
 

Door middel van training en/of coaching wordt HR/P&O 
ondersteund in het verder professionaliseren van hun functie. 
Wat is onze lange termijn HR-visie? Hoe word ik 
gesprekspartner bij strategische HR vraagstukken, hoe creëer 
ik optimale integratie van mijn HR-instrumenten en welke rol 
vervul ik in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van 
onze medewerkers? 

4. Business case 
duurzame inzetbaarheid 

• In kaart brengen van kosten van beperkte inzetbaarheid  
(ziekteverzuim, uitval etc.) 

• Onderzoeken hoe deze knelpunten en redenen van uitval 
kunnen worden opgelost d.m.v. het focussen op duurzame 
inzetbaarheidsmaatregelen en wat de baten hiervan zijn 

• Afzetten van de baten tegen de kosten die de organisatie moet 
maken om deze duurzame inzetbaarheidsmaatregelen te 
implementeren 

5. Formuleren van beleid 
of visie op duurzame 
inzetbaarheid 

 

• Gezamenlijk bepalen wat duurzame inzetbaarheid betekent 
voor de specifieke instelling en hoe dit kan bijdragen aan de 
organisatie- en HR-strategie 

• Op basis van gewenste bijdrage een organisatie- en HR-
strategie bepalen wat de visie is op duurzame inzetbaarheid 
en welke interventies er worden gepleegd 

• De visie en interventies verder operationaliseren en integreren 
binnen bestaand HR-instrumentarium indien wenselijk 
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Ondersteuning bij ontwikkeling en keuze inzetbaarheidsmaatregelen 

Maatregel Omschrijving 

6. Procesaanpak 
duurzame 
inzetbaarheid 

 

De procesaanpak duurzame inzetbaarheid beschrijft vijf fasen waarin 
organisaties de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers 
kunnen bevorderen.  
• Fase 1: analyseren huidige situatie en de gewenste situatie 
• Fase 2: vaststellen en prioriteren kansen en knelpunten 
• Fase 3: formuleren oplossingsrichtingen voor kansen en 

knelpunten 
• Fase 4: opstellen actieplan en benoemen randvoorwaarden voor 

implementatie van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen 
• Fase 5: implementeren actieplan en aandacht voor monitoring en 

evaluatie 
 

Ondersteuning bij uitvoering van concrete inzetbaarheidsmaatregelen 

Maatregel Omschrijving 

7. Verankeren duurzame 
inzetbaarheid in 
performance cyclus 

 

• Bepalen richtlijnen en kaders voor performance management 
van duurzame inzetbaarheid 

• Opnemen van duurzame inzetbaarheid als één van de 
doelstellingen voor medewerkers en leidinggevenden 
waarvan de prestatie wordt beoordeeld in de performance 
cyclus 

• Leidinggevende en medewerker maken bijvoorbeeld 
afspraken (binnen gestelde richtlijnen) over gewenste 
ontwikkelinspanning om duurzame inzetbaarheid van de 
medewerker te vergroten 

• Begeleiden van leidinggevenden en medewerkers bij 
implementatie van aangepaste performance cyclus, 
bijvoorbeeld door oefenen van gesprekken 

• Daarnaast kunnen duurzame inzetbaarheidsdoelstellingen 
onderdeel worden van de eindbeoordeling van de 
leidinggevende 

8. Faciliteren dialoog over 
duurzame inzetbaarheid 

• Communiceren over het Wat, Waarom en Hoe van duurzame 
inzetbaarheid in de organisatie naar medewerkers en 
managers 

• Leidinggevenden ondersteunen door persoonlijke coaching, 
trainingsprogramma’s en/of management development om 
hen te begeleiden in het voeren van de dialoog met de 
medewerker en het maken van de vertaalslag over wat de 
organisatie van de medewerker vraagt en wat hij hiervoor 
nodig heeft 
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9. Anders werken/flexibel 
werken 

 

• Bepalen visie op nieuw werkconcept voor instelling en/of 
afdeling(en) met aandacht voor de elementen ICT, fysieke 
werkomgeving, gedrag en organisatie, besturing en op welke 
wijze deze bijdragen aan duurzame inzetbaarheid 

• Vertalen van visie naar gevolgen voor de instelling, manier 
van besturen en leidinggeven, communiceren, gedrag en 
benodigde middelen 

• Implementatie van nieuwe werkconcept door middel van 
pilots of een stapsgewijze uitrol 

• Bestendigen nieuwe manier van werken 

10. Mobiliteit; bevorderen 
horizontale & verticale 
doorstroom 

 

• In kaart brengen wat de daadwerkelijke mobiliteit is binnen de 
instelling en wat de gewenste situatie is 

• Op basis van bovenstaande analyse knelpunten benoemen 
en hier gericht beleid en instrumenten voor ontwerpen zoals 
taakroulatie, taakverrijking, snuffelstages etc.  

• Implementatie van mobiliteitsinterventies en communiceren 
over dit nieuw mobiliteitsbeleid. Van belang om dit te 
integreren in overige instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan het 
belonen van zowel verticale als horizontale mobiliteit 

11. Databank 
kennis/competenties 

 

• Samenstellen van databank waarin terug te vinden is over 
welke kennis, ervaring en competenties medewerkers 
beschikken om interne doorstroom te bevorderen 

• Communiceren over databank en over rollen en 
verantwoordelijkheden van leidinggevenden en medewerkers 

12. Ontwikkelen DI-
opleidingsprogramma 

 

• Bepalen van kaders en richtlijnen voor bevorderen van 
duurzame inzetbaarheid binnen organisatie 

• (Her)ontwerpen van inhoud van opleidingsprogramma dat 
tegemoet komt aan het ontwikkelen van kennis, competenties 
en vaardigheden die niet alleen belangrijk zijn voor de huidige 
werkzaamheden van de medewerkers, maar ook voor diens 
toekomstige werk  

• (Her)ontwerpen inrichting van opleidingsprogramma. Om 
duurzame inzetbaarheid te bevorderen is het van belang dat 
de opleidingsprogramma’s flexibel zijn zodat maatwerk kan 
worden geleverd op basis van individuele wensen en 
competenties  

• Communiceren naar leidinggevenden en medewerkers wat 
hun rol is aangaande het (gewijzigde) opleidingsprogramma 

13. Vitaliteitsmanagement • Gezamenlijk bepalen van kaders en richtlijnen voor het 
bevorderen van de gezondheid van medewerkers  

• Implementeren van maatregelen ter bevordering van de 
gezondheid. Voorbeelden zijn het uitvoeren van 
periodiek(preventieve) medisch onderzoek, invoeren van 
gezondere cateringvoorzieningen, samenwerking met 
Arbodienst, bedrijfsfitness en gezondheidsvoorlichting 

• Monitoren van maatregelen en het effect op de gezondheid 
en vitaliteit van medewerkers 
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14. Duurzame inzetbaarheid 

assessment 
• Middels een persoonlijk assessment, onder begeleiding van 

een assessmentpsycholoog, worden kwaliteiten, talenten, 
drijfveren en valkuilen van de medewerker in kaart gebracht 

• Medewerkers krijgen een persoonlijk rapport met de 
bevindingen van zowel de assessmentpsycholoog als de 
medewerker zelf 

• Dit document kan vervolgens als uitgangspunt dienen voor 
een gesprek tussen medewerker en leidinggevende over 
duurzame inzetbaarheid 

15. Arbeidsvoorwaardenscan • In hoeverre dragen arbeidsvoorwaarden bij aan duurzame 
inzetbaarheid? Check op ADV dagen, werktijden, 
studieregelingen, snuffelstage, evc trajecten, flexibilisering, 
uren(bank) en functiehuis. 

 



Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
E contact@berenschot.nl
www.berenschot.nl
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