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Duurzame inzetbaarheid
Van noodoplossing naar meerwaarde

WHITEPAPER
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De uitdaging: van op papier naar in de praktijk
INLEIDING

Over duurzame inzetbaarheid (DI) wordt veel gesproken. Want 
de arbeidsmarkt en organisaties zijn voortdurend in beweging 
door globalisering, flexibilisering en nieuwe technologie 
(automatisering en robotisering). Dit vraagt aanpassingsvermogen 
van werkgevers én werkenden en zorgt voor meer mobiliteit 
en snellere functiewisselingen (binnen en tussen organisaties). 
Daarvoor moeten werkgevers en werkenden vitaal en wendbaar 
zijn. Dat bepaalt in grote mate hun succes en kansen. 

Duurzame inzetbaarheid is ook een belangrijker thema geworden 
omdat werkenden tot op latere leeftijd werken en wel ‘bij’ moeten 
blijven. Want de inhoud van banen verandert steeds sneller en kennis 
raakt sneller verouderd. Daarom is het belangrijk dat werkenden zich 
blijven ontwikkelen en blijven leren. Dat is niet alleen noodzakelijk, 

maar gelukkig ook leuk, boeiend en uitdagend. Meer actuele 
kennis en wendbaarheid biedt werkenden meer werkzekerheid en 
carrièrekansen en houdt organisaties wendbaar. 

Het is dus niet zo gek dat het thema duurzame inzetbaarheid 
inmiddels bij veel organisaties prominent op de beleidsagenda 
staat. Alleen stokt het nog regelmatig bij de vertaling naar de 
praktijk en de daadwerkelijke uitvoering. Dat is zonde, want het 
biedt werkgevers én werkenden veel kansen en mogelijkheden. 
Denk aan meer wendbaarheid, productiviteit, (persoonlijke) groei, 
carrièrekansen, werkzekerheid en werkplezier. Wat is ervoor nodig 
om die vruchten te plukken? Deze whitepaper helpt organisaties en 
hun medewerkers snel op weg.
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Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat over de 
wendbaarheid, mobiliteit, productiviteit, motivatie, vitaliteit en 
gezondheid van mensen. Maar het gaat ook over het vermogen van 
werkenden om relevant te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt, 
binnen of buiten hun huidige organisatie. Het aanleren van nieuwe 
kennis, vaardigheden en competenties is daarvoor een belangrijke 
voorwaarde.

Vooral ambities en beleid 

Qua ambities en beleid doet Nederland het best goed, maar dat is nog 
wel vooral op papier. In ruim driekwart van de cao’s waren volgens 
Werkgeversorganisatie AWVN in 2016 al afspraken opgenomen over 
duurzame inzetbaarheid. En bij een meerderheid van de organisaties 
staat het onderwerp ook op de strategische agenda, blijkt uit 
verschillende onderzoeken (zoals de Raet HR Benchmark 2017 en 
het laatste Nationaal Onderzoek Over duurzame inzetbaarheid uit 
2016). 
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De praktijk is weerbarstiger

Op de werkvloer zijn de ambities op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid nog 
veel minder zichtbaar. Het beleid wordt 
vaak niet vertaald naar en uitgevoerd 
in de praktijk. Toch is dat nodig, want 
51% van de werkgevers maakt zich 
zorgen over de competenties van hun 
medewerkers. Van de werkenden zegt 
30% hier ook echt nog niets aan te doen 
(bron: Raet HR Benchmark 2017). Wel 
volgt 53% opleidingen of trainingen, maar 
die zijn vaak gericht op de huidige functie. 
Dat is dus niet direct waardevol voor 
doorstroming naar een andere functie bij 
dezelfde of een andere werkgever. En juist 
die mobiliteit is belangrijk voor werkgevers, 

de arbeidsmarkt en de werkzekerheid en 
ontwikkeling van werkenden. Daarvoor 
moet de focus ook gelegd worden op 
het aanleren van vaardigheden voor een 
toekomstige functie (second skilling, lees 
meer hierover bij: Praktijk). 

Duurzame inzetbaarheid kan diverse 
voordelen opleveren, maar als werkgevers 
het alleen willen benutten om – vanwege 
toenemende personeelstekorten – 
werkenden langer aan zich te binden, 
dan is er vaak al werk aan de winkel. 
Volgens cijfers van het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) zien werkenden 
momenteel aanzienlijk vaker kansen om 

werk te krijgen in een andere functie 
bij een andere werkgever (65%) dan bij 
hun huidige werkgever (52%). Zonder 
die interne doorstroom bij de eigen 
organisatie dreigen werkenden dus uit te 
stromen naar een andere werkgevers. In 
sommige sectoren schatten werknemers 
hun kansen hoger dan gemiddeld in om bij 
een andere werkgever aan de slag te gaan, 
bijvoorbeeld in de Bouwnijverheid (50% 
tegenover 71%), Zakelijke dienstverlening 
(54% - 74%) en de Landbouw, bosbouw 
en visserij (55% - 74%). Duurzame 
inzetbaarheid vergroot voor werkgevers 
dus de kans op behoud van gemotiveerd 
personeel.
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De kerncijfers op een rij

van de cao’s 
bevatte in 2016 
al afspraken 
over duurzame 
inzetbaarheid.*

76% 51% 53%

65%30%51%

van de 
medewerkers 
zegt nog niets 
te doen aan hun 
ontwikkeling.*** 

van de werkgevers 
heeft duurzame 
inzetbaarheid op 
de strategische 
agenda.**

van de medewerkers 
volgt opleidingen 
of trainingen, maar 
vaak gericht op hun 
huidige functie.***

van de werkgevers 
is bezorgd over de 
competenties van 
medewerkers.***

van de medewerkers 
verwacht makkelijk 
werk te vinden 
bij een andere 
werkgever.****

* Bron: Werkgeversorganisatie AWVN
** Bron: Nationaal Onderzoek Over duurzame inzetbaarheid 2016
*** Bron: Raet HR Benchmark 2017
**** Bron: CBS, duurzame inzetbaarheid per sector (2018)

https://duurzameinzetbaarheid.transvorm.org/document/resultaten-nationaal-onderzoek-over-duurzame-inzetbaarheid-2016
https://www.raet.nl/hr-trends-en-themas/hr-benchmark-2017
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83156NED&LA=NL
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Motieven voor werkgevers en 
werkenden

MOTIEVEN

Voor alle organisaties en werkenden zijn er redenen om prioriteit 
te geven aan de duurzame inzetbaarheid. De verschillende 
argumenten kunnen in iedere situatie anders wegen. Maar bijna 
altijd telt het perspectief en de wendbaarheid van de organisatie 
én van werkenden. Wat zijn veelgenoemde argumenten van 
werkgevers en werkenden die hiermee aan de slag zijn gegaan? 
Een greep uit de motieven die in de literatuur en best practices 
vaak genoemd worden.

Motieven die werkgevers noemen:
• Het werk in organisaties verandert (mede door digitalisering en/of 

robotisering). 
• Als werkenden breder inzetbaar zijn zorgt dit voor meer wendbaarheid 

van de organisatie.
• Beter kunnen anticiperen op (markt)veranderingen. 
• Duurzame inzetbaarheid zorgt voor meer actuele competenties. 
• Het is belangrijk voor het goed functioneren van werkenden. 
• Werken aan de loopbaanontwikkeling van werkenden.
• Toenemende schaarste op de arbeidsmarkt (binden en intern 

doorontwikkelen). 
• Gericht werken aan gezonde en wenselijke in-, door- en uitstroom. 
• Voorkomen van ongewenste uitstroom.
• Voorkomen van ziekteverzuim.
• Invulling geven aan goed werkgeverschap. 
• Bepaalde cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid.

Motieven die werkenden noemen:
Het lijstje met argumenten voor werkenden is wat korter, maar wel 
zwaarwegend. Want de voordelen van duurzame inzetbaarheid raken direct 
hun: 

• Gezondheid
• Werkzekerheid (inkomen) 
• Werkplezier (levensgeluk)
• Duurzame inzetbaarheid zorgt voor betere carrièremogelijkheden en 

kansen op de arbeidsmarkt. 
• Het helpt eventuele gedwongen uitstroom (op langere termijn) 

voorkomen.
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Van noodoplossing naar preventie en toegevoegde waarde
HISTORIE & ONTWIKKELING

De aandacht voor duurzame inzetbaarheid (DI) was oorspronkelijk 
vooral gericht op leer- en ontwikkeltrajecten bij ‘noodsituaties’, 
zoals ontslag of reorganisaties. Door de uitdagingen van onze 
huidige economie en arbeidsmarkt worden nu juist vooral de 
vroegtijdige (preventieve) trajecten en waardevermeerdering 
belangrijker. Zo groeit de aandacht voor een leven lang leren en 
ontwikkelen.

Als term wordt ‘duurzame inzetbaarheid’ pas sinds enkele jaren 
gebruikt. Maar de voorlopers kenden we al in een wat smallere 
vorm als bijvoorbeeld ‘ouderenbeleid’ (vooral gericht op vitaliteit 
en langer aan de slag blijven), ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ 
‘talentontwikkeling’ of ‘employability’. 

In 2012 vond een belangrijke omslag plaats richting brede, structurele 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Om continue aandacht te 

stimuleren voor mobiliteit, gezondheid en scholing van werkenden 
stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
4 miljoen euro beschikbaar voor een grootschalig project met 
honderden bedrijven en organisaties. Sindsdien staat het thema 
steeds prominenter op de beleidsagenda’s van organisaties en is 
het in veel cao’s opgenomen. 

De omslag naar vroegtijdige en meer continue aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid helpt ook voorkomen dat er noodsituaties 
(zoals reorganisaties met gedwongen ontslagen) ontstaan. En het 
zorgt voor meer mobiliteit, zodat werkenden minder lang blijven 
zitten terwijl ze ‘eigenlijk liever iets anders’ zouden doen. Want als 
werkenden breder en duurzaam inzetbaar zijn, zitten ze sneller 
(weer) op de juiste plek die op dat moment bij hen past. En juist die 
werkenden zijn aantrekkelijk voor werkgevers door hun productiviteit, 
inzetbaarheid en bijvoorbeeld betrokkenheid. 
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Wat gebeurt er al in de praktijk? 
IN DE PRAKTIJK

Carglass: 85% doet mee, en het begint bij de leidinggevenden
Autoruitenspecialist Carglass werkt al jaren actief aan duurzame 
inzetbaarheid met het programma Carglass Vitaal. Hier doet 85 
procent van de medewerkers vrijwillig aan mee. Leidinggevenden 
spelen een centrale rol. Daarom werft Carglass hen bewust op 
bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden. Daardoor kunnen 
loopbaangesprekken ook al vroegtijdig gaan over duurzame 
inzetbaarheid. Bovendien wordt voor iedere twaalf medewerkers 
een loopbaancoach aangesteld.

Medewerkers krijgen een individueel budget van 1500,- per drie 
jaar voor hun ontwikkeling. Deze aanpak is zeer succesvol en werd 
in 2016 beloond met de Kroon op het Werk, voor organisaties die 
medewerkers aantoonbaar langer, duurzaam, gezond, productief en 
met plezier aan het werk te houden. Deze prijs is een initiatief van 
het Nationaal Platform duurzame inzetbaarheid (NPDI).

Achmea: De ‘Zilverpool’ 
Bij Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland, zijn 
employability en duurzame inzetbaarheid al enige jaren belangrijke 
thema’s. Met vakorganisaties zijn hierover afspraken gemaakt in een 
apart hoofdstuk van de cao. Dat is concreet terug te zien in een 
loopbaanportal voor medewerkers en een eigen Transfer Centre, dat 
ongeveer tweederde van de boventallige medewerkers herplaatst 
op een passende functie.

Ook heeft Achmea de Zilverpool, die boventallige medewerkers 
van 57,5 jaar en ouder bemiddelt naar ander (tijdelijk) werk binnen 
de organisatie. Ook doen werknemers periodieke loopbaanchecks, 
health checks en er is een programma voor vitaliteitsmanagement. 
Het doel van Achmea is om hiermee te investeren in de 
arbeidsmarktpositie van medewerkers, binnen én buiten de eigen 
organisatie. Meer over de inspanningen van Achmea en andere 
voorbeelden van duurzame inzetbaarheid vind je op deze website 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Second skilling: de succesformule van Singapore

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen gericht op het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden voor de huidige functie van werkenden, maar juist ook op hun 
toekomstige functie. Met second skilling kunnen werkenden tijdens hun bestaande 
functie vaardigheden ontwikkelen voor een nieuwe functie. In Azië heeft Singapore 
hiervoor een landelijk programma, waarmee de stadstaat investeert in burgers 
zodat ze veerkrachtig blijven. Dit blijkt een belangrijk fundament onder het grote 
economische succes van de oorspronkelijk Britse kolonie.

Het economisch succes kwam niet aanwaaien in Singapore. Want in 1965 was de 
werkloosheid hier hoog (dubbele cijfers) en de geletterdheid van het personeels-
bestand relatief laag (57 procent). Tegenwoordig is de werkloosheid van 2 procent 
een van de laagste ter wereld. Terwijl het bruto binnenlands product per persoon 
drie keer zo hoog is als het wereldwijde gemiddelde. Een belangrijke reden van het 
economisch succes is de manier waarop Singapore het probleem heeft aangepakt 
waar veel landen mee kampen: een ouder wordende beroepsbevolking, waarvan de 
kennis en vaardigheden al verouderd zijn terwijl ze nog werken.
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Leerbudget voor alle werkenden Focus op passie en kansen

Singapore introduceerde enkele jaren geleden een second 
skilling programma zodat alle inwoners blijven leren en zich blijven 
ontwikkelen, ongeacht hoe oud ze zijn. Alle Singaporezen van 
25 jaar en ouder krijgen daarvoor van de overheid jaarlijks 500 
dollar (ongeveer 320 euro) voor trainingen naar keuze vanuit een 
SkillsFuture-programma. Met de jaarlijkse bijdrage financieren de 
Singaporezen 80 tot 90 procent van hun investeringen in de eigen 
second skills. Het idee hierachter is dat het ontwikkelen van deze 
vaardigheden noodzakelijk is voor hun carrière-bestendigheid. Het 
zorgt voor persoonlijke en economische veerkracht en flexibiliteit en 
meer opties voor werkenden. Second skills kunnen bovendien ook 
vaardigheden zijn die werkenden ook in hun huidige baan kunnen 
benutten.

Second skilling in Singapore heeft twee dimensies: werk en passie. 
“Bij het kiezen van nieuwe vaardigheden om te ontwikkelen, moeten 
werkenden goed kijken naar wat zij graag doen en kijken naar het 
bredere beeld van banen die de komende jaren beschikbaar komen”, 
schetst parlementslid Patrick Tay, die zich als overheidsfunctionaris 
inzet voor het ontwikkelen van second skills.

De aanpak in de Aziatische stadstaat is mogelijk door de 
nauwe samenwerking tussen de overheid, werkgevers en 
(vertegenwoordigers van) werkenden. Iets vergelijkbaars zou in 
Nederland vanuit onze rijke poldermodel-traditie toch ook haalbaar 
moeten zijn. De aanpak kan op zijn minst dienen als inspiratie voor 
Nederlandse werkgevers en werkenden.

Meer weten over de aanpak in Singapore? Lees verder in deze blog van TED.

https://ideas.ted.com/could-singapore-hold-the-secret-to-preparing-workers-for-an-uncertain-future/
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De do’s en don’ts van duurzame 
inzetbaarheid

SUCCESFACTOREN EN VALKUILEN

In de praktijk blijven ambities voor duurzame inzetbaarheid (DI) 
nog regelmatig hangen in goede voornemens of alleen HR-beleid. 
Goede voorbeelden zijn er echter ook. Als we kijken naar die 
praktijkvoorbeelden en onderzoeken, wat zijn dan de belangrijkste 
succesfactoren en valkuilen? 

Wie nemen de regie: werkgevers of werkenden? 
Duurzame inzetbaarheid begint bij de werknemer die zelf de regie 
neemt. Dat begint met bewustzijn over het belang voor henzelf. 
Dat bewustzijn blijkt nu vaak – zonder acute aanleiding van 
ontslag of reorganisatie – nog beperkt. Voordat werkenden deze 
verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, moeten werkgevers hen vaak 
eerst op weg helpen (gidsrol). Vooral om het bewustzijn te vergroten 
en de ontwikkeling van werkenden te (helpen) faciliteren. Dat begint 
bij het gesprek met werkenden over hun loopbaan en ontwikkeling. 

Veranderend werk is voor werkenden vaak de directe aanleiding 
om in beweging te komen. Maar vaak hebben zij ook zelf al 
ontwikkelbehoeften. Juist die (intrinsieke) drijfveer is waardevol en 
een belangrijke succesfactor.

Intrinsieke motivatie belangrijke aanjager
Het grote belang van de intrinsieke motivatie voor het werken aan 
de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is goed te zien 
bij veel succesvolle zelfstandigen en freelancers. Bij hen gaat het 
werken aan de eigen ontwikkeling vaak al van nature en vanuit 
zelfregie met een sterke autonome drijfveer. Amerikaans onderzoek 
van freelance platform Upwork laat zien dat zelfstandigen beter 
bewust zijn van belangrijke marktveranderingen waardoor hun werk 
verandert. Daardoor ontwikkelen zij hun vaardigheden aanzienlijk 
vaker (65%) dan werkenden in vaste dienst (45%).
 
In Nederland heeft TNO onderzoek gedaan naar het verschil in 
duurzame inzetbaarheid tussen zzp’ers en werknemers in vaste 
dienst. Op veel onderdelen komen zelfstandigen beter uit de 
vergelijking. Ze geven aan langer door te willen werken en denken 
hiertoe ook goed in staat te zijn. Zij hebben ook minder behoefte 
aan opleiding en cursussen (formeel leren) dan werknemers, want 
hun werk sluit vaak beter aan op hun competenties. Dit lijkt vooral 
te komen doordat zelfstandigen meer mogelijkheden hebben om 
op de werkvloer te leren (informeel leren). “Zij vinden hun werk 
gevarieerder en gevarieerd werk biedt meer mogelijkheden om 
brede inzetbaarheid te ontwikkelen”, aldus de onderzoekers. Dit kan 
een lonkend voorbeeld zijn voor veel organisaties en werkenden. 
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Naast de zelfregie en intrinsieke motivatie van werkenden (gestimuleerd en 
gefaciliteerd door werkgevers) noemen werkgevers, deelnemers aan duurzame 
inzetbaarheid-trajecten en gespecialiseerde loopbaanexperts ook andere 
succesfactoren. Een belangrijke eerste stap is de vertaling van de visie en het 
beleid van de organisatie naar concrete afspraken en acties. Kijk pas daarna 
welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn. Vaak wordt al direct naar tools gegrepen, 
waarvan gedacht wordt dat die waardevol kunnen zijn. Kijk eerst kritisch naar 
hulpmiddelen waar echt behoefte aan is. Met oog voor maatwerk, want hoe 
mensen aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid kunnen en willen werken blijkt 
vaak heel divers.

Goede gesprekken met werkenden over hun loopbaan, ontwikkeling en 
behoeften zijn ook belangrijk (voor het bewustzijn en de afstemming op 
persoonlijke behoeften). De (toekomstige) ontwikkelingen van de organisatie 
en het meegroeien van werkenden zijn vaak een goed startpunt voor die 
gesprekken. Deze gesprekken moeten wel plaatsvinden in een veilige cultuur, 
waarin iedereen vrijuit kan spreken. Vooral leidinggevenden hebben daarbij een 
sleutelrol. 

Veel van deze succesfactoren komen ook naar voren in het Nationaal Onderzoek 
Over duurzame inzetbaarheid (2016), na onderzoek bij 4200 organisaties. Hieruit 
kwamen vijf succesfactoren naar voren:  

Een aantal succesfactoren



13

1

2
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Betrokkenheid 

Goede dialoog

Autonomie in het werk

De menselijke maat

Maatwerk

Meer betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en de koers van de organisatie kan zorgen voor meer 
bewustzijn over het veranderen van werk en de inhoud van functies. Dat kan de interne mobiliteit en het 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden stimuleren.

Goede gesprekken - vooral tussen leidinggevenden en medewerkers - zijn cruciaal om beter zicht te krijgen 
op veranderingen in de organisatie en van functies. Maar ook om behoeften en ambities van werkenden 
beter zichtbaar te maken. Wat hebben zij nodig voor het veranderende werk?

Meer eigen verantwoordelijkheid en regie over het werk kan zorgen voor meer betrokkenheid (succesfactor 
1) en een grotere intrinsieke motivatie. Het kan zorgen voor meer ruimte om informeel te leren, zoals 
bijvoorbeeld zelfstandigen van nature meer doen.

Meer aandacht voor elkaar zorgt voor meer gesprekken over persoonlijke ambities en (leer)behoeften. 
Succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid begint vrijwel altijd met een goed gesprek in een veilige 
omgeving.

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. De leer- en ontwikkelbehoefte van ieder individu 
is anders, vanwege persoonlijke ambities, behoeften en mogelijkheden.. De ene keer kan een klassikale 
opleiding waardevol zijn, de andere keer bijvoorbeeld juist een e-learning of leren op de werkvloer.

De vijf succesfactoren voor duurzame 
inzetbaarheid
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Valkuilen en knelpunten

Naast succesfactoren zijn er ook knelpunten en valkuilen: 
Onvoldoende draagvlak onder werkenden, gebrek aan tijd 
en prioriteit bij de organisatie en moeite om beleid naar de 
praktijk te vertalen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 
Europese regeling voor duurzame inzetbaarheid (ESF) in 2016. 
Organisaties formuleren wel duurzame inzetbaarheid-beleid, 
maar kiezen te snel hulpmiddelen als coaching, training en/
of een leerplatform. Ze vergeten dan te kijken naar belangrijke 
tussenstappen, zoals de rol van hun bedrijfs- en leercultuur en 
de vertaling van de organisatievisie naar concrete afspraken. 
En het trainen van leidinggevenden om goede gesprekken over 
loopbaanontwikkeling te kunnen voeren in een veilige omgeving 
( bedrijfscultuur).

Vergeet lager opgeleid personeel en 
de middengroep niet

Bij het zorgen voor maatwerk is het belangrijk om aandacht te 
hebben voor opleidingsniveaus. Hoger- en lageropgeleiden 
leren vaak anders en in de praktijk worden voor deze groepen 
vaak ook andere prioriteiten gesteld. Laag opgeleid personeel is 
vaak de meest kwetsbare groep medewerkers en heeft veel baat 
bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden. In de praktijk gebeurt 
het vaak dat de meeste aandacht vooral uitgaat naar de high 
potentials, die vrij gemakkelijk leren. Of juist alleen naar de meest 
hoog- en laagopgeleide medewerkers, terwijl de middengroep 
(75 tot 80% van de medewerkers) vaak juist de ‘motor’ van de 
organisatie is.
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Belangrijke hulpmiddelen bij het werken aan 
duurzame inzetbaarheid

INSTRUMENTEN

Als de tijd echt rijp is om instrumenten te kiezen – doe dit echter niet te snel (zie de zojuist 
genoemde valkuilen) – wat is er dan voorhanden? De opties zijn zeer divers en moeten goed 
worden afgestemd op de behoeften van werkenden en op de prioriteiten van de organisatie. 
In veel gevallen is een kennis- of leerplatform waardevol om het leren en ontwikkelen op 
verschillende manieren te faciliteren. 
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Om maatwerk te kunnen bieden bij het leren en ontwikkelen van 
medewerkers is een kennis- of leerplatform vaak zeer waardevol. 
Hiermee kan een organisatie het continu ontwikkelen van 
medewerkers goed faciliteren met verschillende leervormen en 
kennisbronnen. Door zo’n platform goed in te richten – bijvoorbeeld 
als eigen Academy – kunnen medewerkers zelf ook gemakkelijker 
de regie nemen over hun ontwikkeling en manier van leren.

Belangrijk is wel om te zorgen voor één centraal en laagdrempelig 
leerplatform, waarop alle relevante kennis te vinden is als aantrekkelijk 
aanbod. Of het nu gaat om externe trainingen, kennisaanbod vanuit 
de eigen organisatie, mogelijkheden voor e-leaning, microlearnings, 
whitepapers of ander leeraanbod. 

In het stappenplan voor duurzame inzetbaarheid verderop in deze 
whitepaper wordt beschreven hoe een leerplatform kan worden 
ontwikkeld binnen de totale aanpak. Lees voor meer informatie over 
het borgen en delen van kennis in de eigen organisatie met een 
kennis- en leerplatform ook deze whitepaper van Studytube.   

Welke instrumenten zijn er? De waarde van één leerplatform

De beschikbare hulpmiddelen die als maatwerk kunnen worden 
ingezet om te werken aan duurzame inzetbaarheid (DI) is zeer divers. 
Van portals (vaak ook meteen een leerplatform) met informatie over 
algemeen beschikbare faciliteiten en hulpmiddelen tot de tools 
zelf. Denk bijvoorbeeld aan tests, assessments, loopbaanchecks, 
organisatiescans, arbeidsmarkt(waarde)scans, drijfveren- of 
capaciteitenonderzoek en financiële analysemiddelen, waarmee 
werkenden hun loopbaanfocus kunnen versterken. 
Daarna zijn uiteraard ook de hulpmiddelen beschikbaar voor 
verdere ontwikkeling. Van maatwerktrainingen voor medewerkers 
en leidinggevenden (bijvoorbeeld voor het voeren van 
loopbaangesprekken) tot e-learning, individuele coaching en 
begeleiding, workshops of ervaringsplekken.

Daarnaast zijn ook arbeidsmarkt intelligence, advies voor directie en 
HR en bijvoorbeeld diensten voor vitaliteit beschikbaar, bijvoorbeeld 
bij gespecialiseerde loopbaanexperts. Maar het uitgangspunt moet 
altijd zijn dat hulpmiddelen als maatwerk worden ingezet. 
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In 8 stappen naar duurzame inzetbaarheid
AAN DE SLAG

Werken aan duurzame inzetbaarheid (DI) vereist maatwerk. Toch kunnen organisaties 
die hiermee aan de slag willen wel een aantal ‘vaste’ stappen zetten. Onderstaand 
een stappenplan op hoofdlijnen, met veel ruimte voor maatwerk. Per organisatie en 
medewerker kunnen daardoor andere accenten worden gelegd.
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Richt een ‘leerhuis’ in

6

Denk na over welke opleidingen, 
trainingen en bijvoorbeeld e-learnings 
waardevol zijn. Kijk daarvoor niet alleen 
naar bestaande functies, maar ook naar 
nieuwe vaardigheden voor toekomstige 
functies. Houd ook ruimte voor 
maatwerk leer- en ontwikkeltrajecten.

Stimuleer duurzame 
inzetbaarheid met behulp 

van tools

7

Stimuleer de ontwikkeling van ieder 
individu met ondersteuning van 
maatwerk tools, zoals tests, assessments, 
loopbaanchecks, organisatiescans, 
arbeidsmarkt(waarde)scans, drijfveren- 
of capaciteitenonderzoek en financiële 

analysemiddelen.

Creëer één centraal 
leerplatform

8

Wanneer één leer- en kennisplatform 
gewenst is voor het faciliteren van leren 
en ontwikkelen, kijk dan eerst goed 
naar de leerbehoefte. Kijk daarna welk 
leeraanbod in de eigen organisatie 
aanwezig is en wat er aanvullend nodig 
is van buitenaf. Dat kan van alles zijn: 
e-learnings, klassikale trainingen, 
microlearnings of bijvoorbeeld 
bestaande artikelen, externe 
documenten of video’s (YouTube of 
Vimeo) die al gewoon beschikbaar zijn. 
Hierna kan ook weer aanvullend eigen 

aanbod gecreëerd worden.

Nazorg: blijf in gesprek

9

Vier samen de successen en blijf 
met elkaar in gesprek. Denk ook aan 
nazorg en overweeg een volgsysteem 
voor de ontwikkeling en behoeften 
van werkenden. Werken aan duurzame 
inzetbaarheid is geen ‘project’. Het is 
nooit af. Houd het gesprek gaande en 
zorg dat werkenden zelf de regie over 
hun loopbaan kunnen en willen nemen.

Bepaal de visie en het 
beleid

1

Creëer een visie op duurzame 
inzetbaarheid, afgestemd op de 
bedrijfsstrategie. Doe dit bij voorkeur 
samen met medewerkers. Bekijk 
hiervoor voorbeelden van anderen en 
maak het niet meteen te groot. Je kunt 
ook klein beginnen en later uitbreiden.

Kies de juiste hulpmiddelen

2

Selecteer hulpmiddelen die passen bij 
de visie en de vertaling naar de praktijk. 
Behoud daarbij ruimte voor maatwerk 
en kijk ook hoe voorzieningen elkaar 
kunnen versterken. Het Studytube 
Leerplatform kan fungeren als een 
dergelijk hulpmiddel. Het ontketent 
het potentieel van mensen door leren 
onderdeel te maken van de dagelijkse 
flow van werk. Meer weten? Neem 
contact op met een Studytube learning 

en development specialist.

Vertaal naar de praktijk

3

Vertaal de visie samen met 
leidinggevenden en werkenden naar 
concrete afspraken en acties, zodat 
werkenden de regie kunnen nemen. 
Kijk daarbij ook naar de eigen leer- en 
bedrijfscultuur. Is die veilig genoeg voor 
het voeren van open gesprekken over
de eigen loopbaanontwikkeling? Handig 
voor de vertaling naar de praktijk is 
het marketing- en communicatiemodel 
uit het e-book Creëer een lerende 

organisatie van Studytube.

Leer goede gesprekken 
voeren

4

De gesprekken tussen werkenden en 
hun leidinggevenden zijn cruciaal voor 
de bewustwording bij medewerkers en 
om het werken aan de eigen duurzame 
inzetbaarheid in gang te zetten. Leer 
leidinggevenden en medewerkers 
goede (feedback)gesprekken voeren,

bijvoorbeeld met trainingen.

Maak duidelijke afspraken 
per traject

5

Bepaal voor ieder ontwikkeltraject 
wie de voortgang bewaakt en hoe 
de cyclus globaal verloopt (denk 
aan de doorlooptijd, doelstellingen, 

vervolgmogelijkheden). Denk hierbij
goed na over de motivatie en context 
van iedere werkende. Wat is zijn 
aanleiding? Zijn er weerstanden? Die 
moeten worden weggenomen om de 

intrinsieke motivatie van werkenden
ruimte te geven.
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Sparren met een adviseur?
Wil je dit stappenplan doornemen 
met een learning en development 
specialist? Laat je contactgegevens 
achter op deze pagina of mail naar 
info@studytube.nl. Onze adviseurs 
helpen je graag bij het in de praktijk 
brengen van duurzame inzetbaarheid.

https://www.studytube.nl/
https://www.studytube.nl/
https://www.studytube.nl/lp/request-online-demo
https://www.studytube.nl/lp/e-book-lerende-organisatie
https://www.studytube.nl/lp/e-book-lerende-organisatie
https://academy.studytube.nl/library/micro-learnings?query=gesprek
https://www.studytube.nl/lp/request-online-demo
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Van voornemens naar doen
CONCLUSIE

Leerplatform en stappenplan
Om maatwerk te kunnen bieden bij het leren en ontwikkelen 
van medewerkers blijkt een kennis- of leerplatform vaak zeer 
waardevol. Hiermee kan een organisatie het continu ontwikkelen 
van medewerkers goed faciliteren met verschillende leervormen 
en kennisbronnen. Zo kunnen medewerkers ook gemakkelijker de 
regie nemen over hun eigen ontwikkeling. Juist die zelfregie en 
intrinsieke motivatie blijken vaak cruciale succesfactoren.

Belangrijk is om te zorgen voor één centraal en laagdrempelig 
leerplatform, waarop alle relevante kennis te vinden is als aantrekkelijk 
aanbod. In het stappenplan voor duurzame inzetbaarheid in deze 
whitepaper wordt ook beschreven hoe zo’n leerplatform kan worden 
ontwikkeld binnen de totale aanpak.

Een meerderheid van de cao’s bevat al afspraken over duurzame 
inzetbaarheid. Steeds meer organisaties en werkenden willen 
hier ook aan werken. Maar in de praktijk blijven ambities vaak nog 
hangen in goede voornemens. Werkenden volgen wel regelmatig 
opleidingen of trainingen, maar die zijn vooral gericht op de 
huidige functie. Terwijl voor duurzame inzetbaarheid juist ook al 
een stap verder moet worden gekeken.

Een belangrijk stap die organisaties nu vaak nog moeten zetten op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid, is de vertaling van hun visie 
en beleid naar concrete afspraken en acties. Daarna kan gekeken 
worden welke hulpmiddelen werkenden nodig hebben. Altijd met 
oog voor maatwerk, want hoe mensen aan hun ontwikkeling en 
inzetbaarheid kunnen en willen werken, is vaak heel divers. De 
instrumenten die beschikbaar zijn, lopen dan ook zeer sterk uiteen: 
van competentietests, trainingen en opleidingen tot bijvoorbeeld 
vitaliteitsprogramma’s.
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Over Studytube
LEREN IN DE FLOW VAN WERK®

In een snel veranderende wereld is doorlopend leren dé manier 
om relevant te blijven. Het Studytube Leerplatform® ontketent 
het potentieel van mensen door leren onderdeel te maken van 
de dagelijkse flow van werk.

Studytube is het meest complete leerplatform én biedt het 
meest diverse en relevante leeraanbod op de Nederlandse 
markt. Met service die aanvoelt als een partnerschap helpen 
wij medewerkers van ruim 200 Nederlandse bedrijven om te 
leren in de flow van werk.

Studytube wil een kennispartner zijn voor haar klanten en 
relaties. Daarom publiceren we wekelijks nieuwe blogs en 
downloads over leren en ontwikkelen. Lees bijvoorbeeld de 
blog Hoe meet ik of mijn medewerkers bekwaam zijn eens. Of 
bekijk onze nieuwste e-books en whitepapers.

Wil je ontdekken wat Studytube voor jouw organisatie kan 
betekenen? Onze learning & development adviseurs adviseren 
je graag. Neem contact met ons op via dit formulier of bel 
meteen 020 - 779 69 94.
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https://www.studytube.nl/blog/hoe-meet-ik-of-mijn-medewerkers-bekwaam-zijn
https://www.studytube.nl/downloads
https://www.studytube.nl/lp/request-online-demo

