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heel veel invalshoeken kunt bekijken. Onze belangstelling voor inzetbaarheid komt uiteraard voort uit ons werkveld van verzuim en re-integratie. Hoe
zorgt een organisatie voor omstandigheden waarin mensen met plezier langer
doorwerken? Hoe blijft de werknemer fit voor de job? Hoe voorkom je uitval?
En als iemand toch uitvalt, hoe zorg je er dan voor dat iemand snel weer
inzetbaar is en blijft? Die vragen behandelen we in dit boekje.

Regie op inzetbaarheid

Dit boekje gaat over (duurzame) inzetbaarheid. Een ruim begrip, dat je vanuit

Daarbij gaan we natuurlijk niet voorbij aan de ontwikkelingen op ons vakgebied. Denk aan het feit dat het overgrote deel van verzuim in oorsprong
een niet-medische achtergrond heeft. Of aan de strenge privacywetgeving,
waardoor een werkgever niet veel mag weten over zijn zieke werknemer,
terwijl hij wel moet zorgen voor een snelle re-integratie. En dan zijn er nog
algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk en duurzame
inzetbaarheid, zoals vergrijzing, ontgroening, een verschuivende AOW-leeftijd,
robotisering en een samenleving die op zichzelf steeds stressvoller wordt.
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Voorwoord

CS Verbindt! is een uitgave van CS Opleidingen: de specialist in opleidingen
op het gebied van verzuim, re-integratie en financiën.
Al sinds haar ontstaan hecht CS Opleidingen veel belang aan het delen
van kennis over verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Altijd in
combinatie met het verkrijgen van regie op de forse geldstromen sociale
zekerheid. Allereerst natuurlijk met opleidingen, zoals Regie op Verzuim of
Post Bachelor Register Casemanagement en specialisaties als Taakdelegatie
of Conflicthantering. Daarnaast organiseren we bijscholingen, congressen en
kennisdagen om uw opgedane kennis up-to-date te houden. Ook CS Verbindt
is een middel om kennis over te brengen en te delen.

Verbinding van kennis en praktijk
CS Opleidingen deelt haar kennis vanuit een onafhankelijke rol. Op een
toegankelijke manier verbinden we kennis met praktijk, met als doel u meer
inzicht te geven in met name de geldstromen binnen de sociale zekerheid.
Voor elke onderneming gaat het al snel om 25% tot 30% van de loonsom!
Het loont dan ook om de hele organisatie gericht te maken op het denken
in mogelijkheden, gekoppeld aan de financiële belangen voor alle partijen.
Juist ook in het belang van de werknemer. We kunnen niet vaak genoeg
benadrukken dat werk de beste vorm van sociale zekerheid is en blijft.

Kennisplatform VeReFi
De verbinding tussen kennis en praktijk vindt u ook terug op ons kennisplatform www.verefi.nl.
Met een VeReFi-abonnement weet u zich verzekerd van het laatste nieuws en
heeft u de beschikking over vele (reken)tools en applicaties die u helpen meer
grip op verzuim in uw organisatie te krijgen.
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Verbinding van topexpertises
In 2018 gaan we ook van start met de VeReFi Kenniskring. Hierin brengen
we vraag en aanbod samen, ook weer vanuit een onafhankelijke rol. Op een
marktplaats kunnen VeReFi-abonnees gratis een vraag naar een bepaald soort
expertise plaatsen. Leden van het Register Specialistisch Casemanagement
kunnen hierop dan reageren. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een
re-integratiecoach, arbeidsdeskundige of specialist conflicthantering vinden.
Kortom, we blijven ons inzetten u te helpen meer regie te verkrijgen op
verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, met als doel een winwinsituatie voor alle betrokkenen.
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Inleiding

Dit boekje gaat over (duurzame) inzetbaarheid. Nu is dat een ruim begrip,
dat je vanuit heel veel invalshoeken kunt bekijken. Onze belangstelling
voor inzetbaarheid komt uiteraard voort uit ons werkveld van verzuim en
re-integratie. Hoe voorkom je uitval? En als iemand toch uitvalt, hoe zorg
je er dan voor dat iemand snel weer inzetbaar is en blijft? Hoe zorgt een
organisatie voor omstandigheden waarin mensen met plezier langer
doorwerken? Die vragen behandelen we in dit boekje.
Daarbij gaan we natuurlijk niet voorbij aan de ontwikkelingen op ons
vakgebied. Denk aan het feit dat het overgrote deel van verzuim in oorsprong
een niet-medische achtergrond heeft. Of aan de strenge privacywetgeving,
waardoor een werkgever niet veel mag weten over zijn zieke werknemer, terwijl
hij wel moet zorgen voor een snelle re-integratie. En dan zijn er nog algemene
ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk en duurzame inzetbaarheid,
zoals vergrijzing, ontgroening, een verschuivende AOW-leeftijd, robotisering
en een samenleving die op zichzelf steeds stressvoller wordt.
De opbouw van het boekje is als volgt:
In hoofdstuk 1 nemen we het verschil tussen werken vroeger en nu onder
de loep.
In hoofdstuk 2 gaan we in op de vraag wat we onder ‘duurzame inzetbaarheid’
verstaan en welke aspecten daarbij belangrijk zijn.
In hoofdstuk 3 kijken we specifiek naar psychosociale arbeidsbelasting: een
belangrijke reden voor verzuim en dus verminderde inzetbaarheid.
In hoofdstuk 4 behandelen het concept Positieve Gezondheid, dat mensen
aanzet zelf in beweging te komen en iets te veranderen in hun leefstijl of
omstandigheden.
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In hoofdstuk 5 gaan we in op fit of misfit: hoe zorg je ervoor dat elke
medewerker op de juiste plek zit en welke risico’s spelen daarbij? Hier komen
zaken als obsoletie en levensfasen aan bod.
Hoofdstuk 6 gaat over beleid rond duurzame inzetbaarheid: hoe kom je tot een
effectief gezondheidsbeleid en wat zijn relevante factoren voor acceptatie van
beleid?
In hoofdstuk 7 zoomen we in op het verkrijgen van regie op verzuim. We
benoemen de nadelen van het Eigen Regie Model en geven de contouren voor
een nieuw model, om binnen de wettelijke kaders grip op verzuim te verkrijgen.
In hoofdstuk 8 gaan we dieper op dit model in en laten we zien welke rol de
casemanager taakdelegatie hierbij kan spelen.
In hoofdstuk 9 gaan we in op het belang van de juiste financiële prikkels voor
snelle re-integratie.
Hoofdstuk 10 behandelt een ander probleem van de privacywetgeving:
het zorgt ervoor dat werkgevers in feite een blanco cheque moeten tekenen,
omdat ze niet mogen weten welke interventie voor welke werknemer in
rekening wordt gebracht. Hoe zullen ze hiermee omgaan?
Hoofdstuk 11 gaat ten slotte in op de vele vragen waar een gemiddelde
Nederlander mee worstelt: het ‘collectieve moeten’ dat een permanente bron
van onrust vormt, waardoor steeds meer mensen zich afvragen: wil ik dit nog
wel?
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1.

Werken, vroeger en nu

Nog niet zo lang geleden gold voor de meeste mensen dat ze na hun schooltijd
aan het werk gingen voor een baas en dat werk tot hun 65-ste bleven doen.
Of tot ze met VUT gingen. Deze tijden zijn niet meer en zullen ook niet meer
terugkomen. De flexcontracten zijn in opkomst en daarnaast hebben we te
maken met vergrijzing en ontgroening, dus we zullen met zijn allen langer
moeten doorwerken.
Het goede nieuws is dat de gemiddelde gezonde levensverwachting van de
Nederlandse bevolking stijgt. Helaas betekent ‘gemiddeld’ niet dat iedereen
fit de pensioenleeftijd bereikt. Uit onderzoek van de OESO (Preventing ageing
unequally) blijkt dat zeker praktisch opgeleide ouderen op latere leeftijd
ernstige gezondheidsproblemen hebben.
Daarbij zorgen technologische ontwikkelingen er onder andere voor dat kennis
steeds sneller veroudert en is het moeilijker om werknemers die niet op tijd
bij- of omscholen aan het werk te houden. Sommige banen en functies vragen
andere competenties dan vroeger. Andere verdwijnen juist onder invloed van
robotisering of als gevolg van het uitbesteden van werkzaamheden aan
andere binnenlandse of buitenlandse bedrijven.

Dat sommige banen verdwijnen is natuurlijk niet nieuw. Neem bijvoorbeeld
de scheepsbouw: scheepsreparatiebedrijf Wilton Fijenoord was de grootste
werkgever van Schiedam, met op het hoogtepunt 7.500 werknemers. Tot
ze rond 1980 ten onder gingen door goedkoper werkende Koreaanse en
Taiwanese werven. Dus dan ben je een goede scheepslasser, maar wat dan?
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Deze ontwikkelingen vragen veel van werkgevers en werknemers: zowel
organisaties als werknemers moeten zich snel kunnen aanpassen. Door de
toenemende concurrentie en globalisering is de vraag naar producten en
diensten steeds onzekerder geworden en neemt de druk op winstmarges toe.

Snelle groei flexcontracten
Voeg daarbij het feit dat de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid
voornamelijk op het bordje van de werkgever zijn gelegd en het gevolg
laat zich raden: werkgevers zetten hun personeel steeds meer flexibel in,
besteden werkzaamheden uit of maken gebruik van tijdelijke krachten, zoals
uitzendwerkers of zzp’ers. Volgens het CBS heeft 1 op de 4 werknemers in
Nederland nu een tijdelijk of flexibel contract.
Ten opzichte van andere Europese landen kent Nederland een snelle groei in
flexibele contracten. Dit wordt door de overheid als ongewenste ontwikkeling
gezien. Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in
balans (WAB) wordt geprobeerd het tij te keren. Natuurlijk brengt flexwerk veel
onzekerheid met zich mee, en het maakt verschil of je zelf hebt gekozen voor
flexwerk of dat je geen keuze hebt.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat met name zzp’ers zich goed voelen: zij
ervaren minder werkdruk en minder burn-out klachten dan werknemers
met een vast of flexibel contract. Ze zijn over het algemeen meer bevlogen,
doen gevarieerder werk en willen later met pensioen dan werknemers.

Zoals gezegd zal de overheid de komende jaren proberen het traditionele
(vaste) dienstverband te behouden. Bijvoorbeeld met behulp van fiscale
maatregelen waarmee zzp’ers toch weer richting dienstverband worden
bewogen. Hoewel deze inspanning begrijpelijk is, is onze inschatting dat
de poging tevergeefs zal zijn. Daarnaast zal het juist de groep statische
werknemers zijn die de komende paar jaar extra kwetsbaar wordt, omdat
hun werk relatief eenvoudig kan worden overgenomen door kunstmatige
intelligentie en robots.
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Type werkenden nu

Statisch
werkenden

Anders
werkenden

Dynamisch
werkenden
©

Type werkenden straks

Statisch
werkenden

Anders
werkenden

Dynamisch
werkenden
©

Er zullen banen verdwijnen en banen bijkomen. Maar zullen de mensen die
nu banen doen die verdwijnen, geschikt zijn voor de banen die er bijkomen?
We hebben nu nog geen idee welk soort werk er in de toekomst beschikbaar
zal zijn. Kinderen die nu op de basisschool zitten, zullen werk gaan doen dat
nu nog niet eens bestaat.
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Hoe blijven we duurzaam inzetbaar?
Samen staan we dan ook voor de vraag hoe we ervoor zorgen dat mensen
gezond hun pensioendatum halen, oftewel hoe we duurzaam inzetbaar blijven.
Hiervoor is het noodzakelijk dat mensen:

•
•
•

fit blijven;
vaardigheden hebben die gevraagd worden;
die vaardigheden kunnen vertalen in werk dat ze leuk vinden.

Dit wordt nog een hele uitdaging, want hoewel we in theorie er wel van overtuigd kunnen zijn dat het werken aan inzetbaarheid goed is voor werkgever
en werknemer, is de praktijk weerbarstig. Het vraagt om een langetermijnperspectief, terwijl de meeste organisaties en mensen geneigd zijn zich vooral
bezig te houden met de korte termijn. Bovendien: de gemiddelde 55-plusser
werkt al meer dan 20 jaar voor dezelfde werkgever. Dat maakt het niet makkelijk
om nog te veranderen.
Hoewel de arbeidsparticipatie van 55- tot 75-jarigen in de periode 2003 tot
en met 2016 fors is toegenomen (van 27,2 naar 39,7 procent), zal juist deze
groep aandacht en maatwerk nodig hebben. Met de jaren stijgt immers ook
het risico op medische problemen. Zeven op de tien 60-plus werknemers
heeft minstens één langdurige ziekte, aandoening of handicap. Dat het
ziekteverzuim onder deze leeftijdsgroep hoger is, komt dan ook vooral
doordat het verzuim gemiddeld langer duurt dan onder jongere werknemers.
Ruim één op de veertig ouderen met een baan zat in 2016 meer dan negen
maanden ziek thuis, blijkt uit cijfers van het UWV. We verwachten dan ook
dat Duurzame Inzetbaarheid de komende jaren meer zal samengaan met het
re-integratievraagstuk: hoe zorg je ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer
inzetbaar zijn en blijven?

12

2.

Duurzame inzetbaarheid en
gezondheidsrisico’s
Voor duurzame inzetbaarheid bestaan vele definities, maar allemaal hebben
ze ongeveer dezelfde elementen. Een gangbare definitie is de volgende:

‘‘Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun
arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over
de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud
van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een
werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om
deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten’ (van der Klink et.al., 2011)

Een hele mondvol. Wat dat betreft is de definitie van het Nederlands Platform
Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en TNO wat eenvoudiger:

Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de
toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren.

Duurzaam ingezette en inzetbare werkenden:

•
•
•

zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal;
houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil;
zijn betrokken bij de organisaties voor wie zij werken en enthousiast en
gemotiveerd door hun werk;

•

hebben en houden een goede werk-privébalans.

Hierbij zijn ook de context van werk, specifieke organisatiefactoren en
technologische ontwikkelingen van invloed.
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Definitie duurzame inzetbaarheid NPDI | TNO

Gezondheid
&
Energie

Vakkennis
&
Vaardigheden

Duurzaam
Inzetbaar
Motivatie
&
Betrokkenheid

Werk
&
Privé in balans

Kortom, er zijn vier gebieden belangrijk als het gaat om duurzame
inzetbaarheid:
1. Gezondheid & Energie
2. Vakkennis & Vaardigheden
3. Motivatie & Betrokkenheid
4. Werk & Privé in balans

Gezondheid & Energie
Om tot de pensioendatum fit door te kunnen werken is natuurlijk allereerst
een goede gezondheid nodig. Hier ligt een uitdaging voor zowel werkgevers
als werknemers: hoe stuur je op een gezonde werkstijl? En hoe inspireer je
werknemers om er een gezonde leefstijl op na te houden? Leefstijl wordt toch
veelal als een persoonlijke verantwoordelijkheid gezien, waar een werkgever
zich niet mee mag bemoeien. Sommige werkgevers proberen wel een
gezonde leefstijl te stimuleren, bijvoorbeeld door een fitness-abonnement of
antirookcursus aan te bieden of ervoor te zorgen dat de bedrijfskantine gezond
voedsel aanbiedt. Dat zal altijd helpen, maar vaak wordt daar vooral gebruik
van gemaakt door mensen die toch al actief met hun gezondheid bezig waren.
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Vitaliteits- en leefstijlprogramma’s zijn prima instrumenten, in zoverre dat er
mogelijk een preventief effect op toekomstig verzuim en arbeidsongeschiktheid
mag worden verwacht. Maar er zal nog meer nodig zijn: op het al bestaande
verzuim zullen deze programma’s immers geen effect hebben. Preventie is dus
toe te juichen, maar mag niet ten koste gaan van een adequate verzuimaanpak.
Waar liggen de gezondheidsrisico’s?
Uit het onderzoek ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’ van CZ (2018)
blijkt dat werkgevers en werknemers niet altijd dezelfde gezondheidsrisico’s
ervaren.

Wat zijn de grootste gezondheidsrisico’s volgens werkgevers en werknemers?
Werkgevers

%

%

54

Werkstress

54

52

Werk-privébalans

42

33

Fysieke arbeidsbelasting

22

29

Werksfeer

44

29

Leefstijl

18

21

Chronische
aandoeningen
Lichamelijke of
psychische ziekten

13

15

Mantelzorg

8

11

Slaapstoornissen

17

8

Gehoorbeschadiging

6

9

Geen van deze
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Werknemers

Bron: CZ ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’

Werkstress wordt door werkgevers en werknemers als het grootste risico gezien.
Inderdaad wordt 36% van het verzuim veroorzaakt door werkstress. Vaak wordt
werkstress veroorzaakt door een samenspel van werk- en privéfactoren. Niet
vreemd dus, dat ook de werk-privébalans hoog scoort.
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Wat opvallend is, is dat bij werknemers de werksfeer op plek twee van
grootste gezondheidsrisico’s staat. De werksfeer wordt onder andere
beïnvloed door de onderlinge verhoudingen tussen werknemers en de stijl
van leidinggeven. Pesten en intimidatie kunnen een groot effect hebben op
iemands gezondheid. Een niet te onderschatten probleem: ruim 1,2 miljoen
Nederlanders hebben hiermee te maken.
Ook slaapstoornissen worden onderschat als gezondheidsrisico. Slaapproblemen kunnen veroorzaakt worden door zowel werk- als privéfactoren.
Hoe dan ook kunnen ze de prestaties en/of inzetbaarheid beïnvloeden:
27% van de medewerkers die afgelopen jaar hebben verzuimd, noemt het
zelfs als oorzaak van hun verzuim. Het verzuimpercentage onder werknemers
die slecht slapen (5,3%) ligt aanzienlijk hoger dan onder werknemers die
gemiddeld tot goed slapen (2,4%).

Motivatie & Betrokkenheid
Gemotiveerd zijn voor je vak is de basis om op korte en lange termijn optimaal
inzetbaar te blijven. Algemeen bekend is dat als werknemers zich prettig
voelen in hun baan, ze productiever zijn, minder verzuimen en prettiger in
de omgang zijn. Motivatie en betrokkenheid geven positieve energie. Ook
hebben bevlogen medewerkers veel plichtsbesef, waardoor ze minder snel
geneigd zijn om zich ziek te melden. Natuurlijk is het wel belangrijk om hier
als werkgever een gezonde balans in te bewaken.
Het Job Demands-Resources model (JD-R model), mede-ontwikkeld door
prof. Schaufeli en prof. Bakker, is een veelgebruikt model om de relaties tussen
werkkenmerken en werkuitkomsten te bestuderen. Het model veronderstelt
dat hoge werkeisen leiden tot stressreacties en ongezondheid. Andersom
leidt het beschikken over veel energiebronnen tot hogere motivatie en
productiviteit.
Voorbeelden van stressbronnen zijn emotionele belasting, werk-privéconflict,
werkdruk of veranderingen. Voorbeelden van energiebronnen zijn steun van
collega’s of leidinggevende, waardering, autonomie, geloof in eigen kunnen en
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flexibiliteit. Lukt het binnen de organisatie om een positieve balans te realiseren
tussen stressoren en energiebronnen, dan zal het resultaat een gemotiveerde
en betrokken medewerker zijn.

Hoog

Lage belasting
Hoge motivatie

Gemiddelde belasting
Hoge motivatie

Laag

Het Job Demands-Resources model (JD-R model)

Lage belasting
Gemiddelde motivatie

Hoge belasting
Lage motivatie

Energiebronnen

Laag

Hoog
Werkeisen

Bron: Bakker en Demerouti

Vakkennis & Vaardigheden
Om tot je pensioendatum te kunnen werken is het nodig je blijvend te
ontwikkelen en aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt. Dat vraagt
om ruimte voor ontwikkeling én om inzicht in de benodigde kennis en
vaardigheden, nu en in de toekomst.
Omdat de vraag naar talent de komende jaren fors zal toenemen, zal het steeds
moeilijker worden deze talenten aan te trekken en te behouden. Het wordt
dus steeds belangrijker voor organisaties om hun huidige werknemers te
laten omscholen. Tegelijk zullen ook deze werknemers een actieve rol moeten
gaan spelen en bereid zijn levenslang te leren. Het wordt steeds minder
belangrijk welke studie iemand gevolgd heeft. Succesvolle werknemers werken
voortdurend aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. ‘Kunnen en willen
leren’ wordt dan ook een belangrijk selectiecriterium voor werkgevers.

Themaboekje: Regie op inzetbaarheid
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Werk & Privé in balans
Een goede afstemming tussen werk en privé is van groot belang. Een groeiende
groep werknemers heeft naast zijn werk zorgverplichtingen. Niet alleen voor
hun kinderen, maar juist ook mantelzorg voor hun ouders. Deze ontwikkeling
zal zich de komende jaren voortzetten. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat hier
een risico ligt: mantelzorg geeft weliswaar vaak veel voldoening, maar het kan
ook leiden tot negatieve gezondheidseffecten, zeker als de zorg langdurig en
intensief is.
Een ander belangrijk thema is de 24-uurseconomie: de grens tussen werk
en privé vervaagt. Waar houdt de werktijd op en begint het privéleven?
Thuis nog snel even de e-mail checken, altijd overal bereikbaar moeten zijn
trekt een grote wissel op mensen. In sommige landen is er zelfs al een ‘recht
op onbereikbaarheid’. De werknemers van Volkswagen en BMW hoeven
bijvoorbeeld buiten werktijd niet te reageren op e-mails van de baas of
collega’s. Ook in Nederland zijn er al bedrijven die met hun werknemers de
afspraak hebben gemaakt dat er in de avonduren niet gewerkt wordt.

De zeven werkwaarden van het Capability model
Kijken we nog even naar de definitie van het NPDI, dan valt hierin op:
toegevoegde waarde in het werk leveren en ervaren. We werken niet alleen
voor geld, we willen doelen realiseren en waarde ervaren.
Dit komt ook naar voren in het concept van de zeven werkwaarden, gebaseerd
op het Capability model van Amartya Sen. Tranzo, het wetenschappelijk
centrum voor Zorg en Welzijn van Tilburg University, heeft met een aantal
samenwerkingspartners op basis van dit model onderzocht welke waarden
mensen in Nederland belangrijk vinden in hun werk. Daar kwamen zeven
werkwaarden uit, die overigens ook buiten Nederland gelden.
De zeven werkwaarden zijn:

•
•
•
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Kennis en vaardigheden gebruiken
Kennis en vaardigheden ontwikkelen
Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

•
•
•
•

Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben of opbouwen
Eigen doelen stellen
Een goed inkomen verdienen
Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

De geldelijke beloning voor het werk dat je doet, is niet het belangrijkste.
Mensen willen voldoening halen uit hun werk en waardevol bezig zijn. Je werk
hoeft niet altijd leuk te zijn en niemand is constant bevlogen, maar je wilt wel
graag het idee hebben dat je ertoe doet, dat je iets toevoegt.
Als u dit leest, wat geeft u in het werk de meeste voldoening? Wat maakt het
werk voor u waardevol of zingevend? En komt dit ook overeen met waar u door
uw leidinggevende of klanten het meeste voor gewaardeerd wordt? Hoe zijn de
werkcondities, wordt u ondersteund in het bereiken van de voor u belangrijke
werkwaarden?
Of zijn er zoveel negatieve factoren binnen het werk dat mensen het uiteindelijk
niet meer op kunnen brengen om naar het werk te gaan, en dus gaan
verzuimen? Bij een te hoge werkdruk, onvoldoende ruimte voor creativiteit of
als mensen het idee hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd, wordt het
steeds moeilijker om het werk als waardevol te beschouwen. Het toevoegen
van waarde en het leveren van een optimale output wordt geblokkeerd. Er
dient dan sturing te komen op de werkcondities, zodat mensen ook zelf hun
werk als waardevol en nuttig zien en ze met plezier een bijdrage leveren aan de
output.
In het onderzoek van Tranzo is gewerkt met vragenlijsten, waaruit naar voren
komt welke waarden voor betrokkenen belangrijk zijn en in hoeverre ze op hun
werkplek aan deze waarden kunnen voldoen. Zit hier een grote discrepantie in,
dan lopen ze grotere kans op uitval en zullen ze sneller geneigd zijn om op zoek
te gaan naar ander werk. Worden ze op het werk wel in staat gesteld om de voor
hen belangrijke werkwaarden te realiseren, dan ervaren ze zingeving en zijn ze
juist niet bereid om te vertrekken.

Themaboekje: Regie op inzetbaarheid
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De vragenlijst geeft daarmee inzicht in de inzetbaarheid van mensen. Waar
ligt de behoefte van de werknemers? Is er meer ondersteuning nodig? Willen
ze meer doorgroeimogelijkheden? Willen ze meer betrokken worden bij het
nemen van belangrijke beslissingen? Willen ze meer contacten met klanten?
Professor Jac van der Klink in InVorm (december 2017):

“Het prettige is dat je niet kijkt naar de output en gevolgen (bijvoorbeeld
vermoeidheid en frustratie) maar naar het onderliggende probleem:
waar komt de onvrede vandaan?”

Veel werkgevers vinden het lastig om onderwerpen als werkbeleving aan te
kaarten. Elke werkgever vindt het wel belangrijk dat medewerkers lekker in
hun vel zitten op het werk en daarmee goed functioneren. Een onderzoekslijst
helpt organisaties daarbij. Niet met kant-en-klare oplossingen, maar wel met
aanknopingspunten voor een goed gesprek.
De onderzoekers hebben de onderzoekslijst met vragen en de bijbehorende
handleiding vrij beschikbaar gesteld. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat het
onderzoek begeleid wordt.
Meer informatie: tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-enresearchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/arbeid-en-gezondheid
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3.

Inzetbaarheid en psychosociale
arbeidsbelasting
Er is de laatste jaren veel aandacht voor werkstress. Vaak is dit gerelateerd
aan een hoge werkdruk. Echter, de omgang met collega’s en klanten kan veel
meer invloed hebben op iemand zijn inzetbaarheid. Zeker als er sprake is van
pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Al deze factoren vallen
onder de noemer Psychosociale arbeidsbelasting ofwel PSA. De werkgever is
volgends de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht een beleid te voeren om PSA te
voorkomen.
Vandaar dat we in dit themaboekje aandacht geven aan PSA en aandachtspunten bij het vormen van beleid. Bij PSA speelt in veel gevallen gedrag van
de medewerker of zijn collega’s een grote rol. Verkeerd gedrag leidt tot een
slechte werksfeer en verlaging van de productiviteit. Een negatieve of zelfs
onveilige werksfeer leidt tot verminderde inzetbaarheid. PSA dient daarom
gezien te worden als een risico.
Risico’s ontstaan omdat werknemers en leidinggevenden voorkeuren
en vooroordelen hebben. De Arbowet regelt dat de werkgever verplicht
preventief beschermende maatregelen moet treffen en medewerkers
voorlichting moet geven over de risico’s van PSA.
PSA is een verzamelnaam voor factoren die bij de werknemer stress kunnen
veroorzaken. In de Arbowet zijn ze bij artikel 1 lid 3 als volgt gerangschikt:
1. (seksuele) intimidatie
2. Agressie en geweld
3. Pesten
4. Werkdruk
5. Discriminatie
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(Seksuele) intimidatie
De Arbowet verbiedt (seksuele) intimidatie en psychisch geweld. Intimidatie is
een vorm van machtsmisbruik die niet toegelaten kan worden. Eén op de tien
werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Daarbij
hoeft het niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren
kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren en de waardigheid van de
ontvanger aantasten. Het gaat niet om hoe de dader het bedoelt, maar om hoe
de ontvanger het ervaart. Seksuele intimidatie komt in alle soorten organisaties
voor, maar de kans erop blijkt groter in sterk hiërarchische organisaties of in
organisaties waar weinig vrouwen werken. Vooral jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen en vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract lopen kans
om slachtoffer te worden.
Seksuele intimidatie kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid, doordat het
algemene vertrouwen in andere mensen wordt geschaad. Als een werkgever
te weinig doet tegen seksuele intimidatie, blijft hij in gebreke op basis van
het Burgerlijk Wetboek. Dat kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en
schadeclaims. Zorg als werkgever dus voor een duidelijk beleid met sancties
in geval van overtreding en stel een vertrouwenspersoon en een speciale
klachtencommissie in.

Agressie en geweld
De NVAB heeft een richtlijn agressie en geweld voor bedrijfsartsen. Iedere
vorm van gewelddadig gedrag is altijd agressief, andersom zijn agressieve
gedragingen niet altijd gewelddadig. Geweld omvat gedragingen die als doel
hebben fysieke schade aan te richten. Agressie en geweld op het werk zijn
veelal ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot zowel lichamelijk
als geestelijk letsel. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de
organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders
(klanten, patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen
moet treffen om ze te voorkomen. Bied bijvoorbeeld trainingen aan zoals
‘omgaan met lastige klanten’ en laat werknemers duidelijk weten dat agressie
niet getolereerd wordt. Grijp in bij concrete situaties. Ook zijn een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie onmisbaar.
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Pesten
Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door
anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/
of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes, roddelen, buitensluiten
en negeren tot structureel geweld en afpersing. Wat opvalt is dat pesten
structureel is, dat de macht ongelijk is en dat het lijden veroorzaakt.
Pesten tast de waardigheid van het slachtoffer aan. De gepeste werknemer
komt in een sociaal isolement terecht, verliest zijn zelfvertrouwen en kan zelfs
lichamelijke klachten krijgen. Wordt iemand over een langere periode gepest,
dan kan dat zelfs leiden tot het posttraumatische stresssyndroom (PTSS).
Symptomen hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies
en vermijdingsgedrag. In het meest extreme geval kan pesten leiden tot
zelfdoding.
Pesten is geen individueel probleem, maar vindt zijn oorsprong in de bedrijfscultuur. Pesten is een groepsproces waarbij de pester en de gepeste maar een
kleine groep zijn. De grootste groep zijn de meelopers en de omstanders die
niets doen of niet weten wat te doen. Ook zijn ze bang om voor de gepeste op
te komen uit angst dat ze zelf gepest gaan worden.

Werkdruk
Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Zowel te veel
als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. De beleving van werkdruk is echter per persoon verschillend. Of
iemand werkdruk ervaart hangt af van de inhoud van het werk, de werksituatie en de eigenschappen van de werknemer. Werken aan werkdruk
begint in de organisatie met het vaststellen van de problemen die er zijn.
Iedere organisatie zal zelf moeten onderzoeken wat en in welke situatie de
bronnen voor werkdruk zijn. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen gezocht worden.
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In CS Verbindt! 9 gaf Simon Troost (Advice Select) hiervoor de volgende tips:
1. Ga op zoek naar objectieve informatie.
Kijk naar de verzuimcijfers, in- en uitstroom, de leeftijdsverdeling en
het aantal dienstjaren van de werknemers. Nodig de bedrijfsarts eens
uit om de verzuimoorzaken goed te bespreken. Vraag vooral door in
hoeverre onbalans tussen werk en privé een verzuimoorzaak is. Een (goed
geanonimiseerd) werknemerstevredenheidsonderzoek kan helpen een
beter beeld te krijgen.
2. Zet het mes in overmatige communicatie
Sommige organisaties kennen een echte overlegcultuur, waarbij op alle
niveaus afstemming plaatsvindt. Voor elk probleem wordt een werkgroepje
opgericht. Inventariseer eens alle vergaderingen en bijeenkomsten in uw
organisatie. Zijn ze allemaal nodig en moet iedereen steeds aanwezig
zijn? Over het algemeen geldt: hoe lager de verantwoordelijkheid in
de organisatie ligt, hoe beter de processen lopen. Wees ook alert op
de cc-cultuur bij het versturen van mail. Dit geeft veel onrust en kost
medewerkers onevenredig veel energie.
3. Kijk eens bij de buren
Veel branches kennen een arbocatalogus met oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Het zijn concrete oplossingen waarmee de werkgever,
werknemer en OR aan de slag kunnen gaan om de risico’s in het werk aan te
pakken. Kijk eens of er voor uw branche een arbocatalogus is en of daarin
specifiek aandacht aan werkdruk wordt besteed. Zo ja, zorg er dan voor dat
dit ook bekend is in de organisatie en stimuleer medewerkers om actief de
oplossingen te gebruiken.
Heeft uw branche geen eigen arbocatalogus, gebruik er dan één van een
andere, vergelijkbare branche. In de arbocatalogi van uitgeverijen en voor
de gemeenten vindt u bijvoorbeeld heldere informatie over werkdruk en
duidelijke checklists. Of kijk op www.arbocataloguspsa.nl; daar kunt u
specifiek voor uw branche of bedrijf oplossingen voor PSA selecteren.

24

4. Sta open voor ideeën van de werkvloer
De werknemers zijn het grootste deel van de dag bezig met activiteiten
waarmee de organisatie zijn winst maakt. Daardoor zien of ervaren ze
knelpunten vaak eerder dan het (top) management. Betrek daarom
uw medewerkers actief bij het organiseren van hun eigen werk en
werkomgeving. Zij weten beter of oplossingen in de praktijk uitvoerbaar
en succesvol zijn. Daag ze vooral uit om met ideeën te komen, geef de
uitvoering ervan prioriteit en koppel de voortgang en resultaten terug.
Door een betere afstemming tussen de medewerkers en het werk neemt
in veel gevallen de belasting af. Als er een reorganisatie plaatsvindt, betrek
dan de medewerkers in een vroegtijdig stadium en voorkom geheime
operaties. Als medewerkers kunnen meedenken, leidt dit in de praktijk tot
een positievere houding, meer motivatie en draagvlak voor besluiten.
5. Opleiden is de sleutel
Werkdruk ontstaat als er disbalans is tussen de belastbaarheid en de
belasting van de werknemer. Investeer in opleidingen voor uw medewerkers, zowel vakinhoudelijk als voor het kunnen omgaan met werkdruk.
Een cursus timemanagement of omgaan met lastige situaties kan voor
sommige werknemers een uitkomst zijn. Een opleiding volgen vraagt nu
misschien een grote tijdsinvestering, maar maakt op termijn het werk
makkelijker en bevordert de duurzame inzetbaarheid.
6. Pik signalen vroegtijdig op
Houd in de gaten of bepaalde medewerkers buitensporig gestrest overkomen. Let op vermoeidheid, meer fouten, veel overwerken of deadlines
die niet worden gehaald. Maar ook zaken als cynisme, overmatig prikkelbaar zijn en zichzelf terugtrekken, zijn indicaties van een dreigende
overbelasting. Als u dit soort signalen ziet, ga dan met de medewerker
in gesprek en wacht niet ‘tot het vanzelf overgaat’. Overleg met de
arbodienst of er preventieve maatregelen kunnen worden genomen om
de belastbaarheid van de medewerkers te vergroten. Als er veel zieke
werknemers zijn op een afdeling neemt de werkdruk bij de gezonde
werknemers toe. En dat wilt u ten alle tijde voorkomen.
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Discriminatie
Werknemers kunnen gediscrimineerd worden of zich gediscrimineerd
voelen vanwege bijvoorbeeld homoseksualiteit, een andere huidskleur, een
godsdienst of het vrouw-zijn. Hierdoor kan de sfeer negatief worden en de
arbeidsproductiviteit afnemen. Het verbod op discriminatie is in de grondwet
verankerd en in verschillende wetten uitgewerkt. Sinds 2008 is het verbod
op het maken van direct en indirect onderscheid (oftewel: discriminatie)
ook opgenomen in de Arbowet. Dat betekent dat werkgevers de risico’s van
discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een
preventieplan moeten maken.

Beleving van de arbeidsomstandigheden
Bij PSA gaat het erom hoe werknemers de arbeidsomstandigheden beleven.
Daarvoor zijn er voor allerlei branches checklists ontwikkeld (persoonlijke
vragenlijsten) die gebruikt kunnen worden bij de inventarisatie van de PSArisico’s. Bij deze inventarisatie worden niet alleen de stressfactoren gemeten
maar allerlei omstandigheden die een negatieve rol kunnen spelen. Zoals
de arbeidsverhoudingen, de arbeidsovereenkomst, de werkinhoud en de
mogelijkheid om zelf het werk in te delen, de werkorganisatie, vervelende
klanten, stalking etc.

Aandacht voor PSA-risico’s binnen de RI&E
Werkgevers zijn verplicht in de RI&E aandacht te geven aan de PSA-risico’s.
De risico’s moeten niet alleen geïnventariseerd worden, maar ook worden
afgewogen. Oftewel welke PSA-risico’s komen in de organisatie voor, welke
geven de meest belastende omstandigheden, welke risico’s zijn mogelijk
terug te dringen en wat is er daarvoor nodig. De organisatie dient in een
PSA-beleidsplan aan te geven welke actie door wie wordt ondernomen om
de risico’s te voorkomen en ook wie de verantwoordelijkheid ervoor draagt.
Veelal wordt gestart met werktevredenheidsonderzoeken om de problematiek
in beeld te krijgen.
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Rol management en cultuur
Het management heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van goede
relaties op de werkplek en bij het beperken van de PSA-risico’s. Alleen een
papieren PSA-beleid zonder daar invulling aan te geven, zal niet werken. Er is
een integere en open cultuur nodig, zodat de PSA-risico’s bespreekbaar worden.
Het kan zelfs zijn dat het management zich niet bewust is van de PSA-risico’s.
Het geven van voorlichting is essentieel. Maar ook het opstellen van gedragsregels, het instellen van een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling,
verandering van werkplekken, opvangen van mensen na incidenten of zelfs
traumatische situaties, meer flexibele werkmogelijkheden voor werknemers
om de bovenmatige werkdruk te verdelen etc.
De rol van het management bij beperken van PSA-risico’s

Integere en
open cultuur
Klachtenregeling
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voorlichting
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van
gedragsregels

Instellen
van een
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Beperken PSA vergroot inzetbaarheid
Zijn er verbeteringen nodig? Benoem eerst de doelstelling en leg de daarvoor
benodigde acties vast in een plan van aanpak. Indien beleidsmaatregelen
worden doorgevoerd, is het verder van belang om het beleid weer te toetsen
en indien nodig bij te stellen. Een gedragscode ‘ongewenste omgangsvormen’
maakt vrijwel altijd onderdeel uit van dit plan van aanpak. Ook kan gedacht
worden aan het instellen van een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon.
Er zal voorlichting moeten komen voor leidinggevenden en werknemers
over de gevolgen van ongewenste omgangsvormen. En voorlichting waar
werknemers terecht kunnen die PSA-belastingen ervaren. PSA kan onderdeel
zijn van het werkoverleg en functioneringsgesprekken.
TNO Arbeid heeft allerlei hulpmiddelen beschikbaar gesteld om werkgevers
handvatten te geven om oplossingsgericht de PSA-risico’s te verminderen.
Onder meer op www.inpreventie.nl staan diverse hulpmiddelen.

28

4.

Nieuwe kijk op gezondheid

Bij duurzame inzetbaarheid denk je al snel aan gezondheid. Maar wat verstaan
we nu eigenlijk onder gezondheid? Volgens de definitie van de World Health
Organization (WHO) is dat: ‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en
sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken’. In
deze definitie (die uit 1948 stamt) is eigenlijk vrijwel niemand gezond. Zelfs als
je geen ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het
tijdelijk niet goed gaat. Denk aan een echtscheiding, ontslag of het overlijden
van een dierbare. Ook doet de definitie weinig recht aan mensen met een
chronische ziekte, die misschien niet 100% gezond zijn, maar vaak wel gewoon
werken.
Het concept ‘positieve gezondheid’ van huisarts en onderzoeker Machteld
Huber kiest voor een bredere benadering. Toen zij zelf met ziekte werd
geconfronteerd, merkte zij dat zij grote invloed had op haar eigen herstel. Dat
bracht haar ertoe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Er waren
toen al langer geluiden dat de definitie van de WHO te statisch en ambitieus
zou zijn voor deze tijd.

Zes pijlers van gezondheid
In 2009 organiseerde Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een
tweedaagse internationale conferentie. Wereldwijd bogen tal van experts
zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot het nieuwe
concept:

Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren,
in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
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Huber legde vervolgens het concept voor aan 140 patiënten, behandelaars,
beleidsmakers, burgers, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers en
verzekeraars. Aan hen werd gevraagd aan te geven waar zij naar kijken om
te beoordelen of iemand gezond is. Huber bracht alle genoemde indicatoren
terug tot de kern: de zes pijlers van gezondheid. Dat zijn:
1. Lichaamsfuncties - Ik voel me gezond en fit
2. Mentaal welbevinden - Ik voel me vrolijk
3. Zingeving - Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
4. Kwaliteit van leven - Ik geniet van mijn leven
5. Sociaal maatschappelijke participatie - Ik heb goed contact met andere
mensen
6. Dagelijks functioneren - Ik kan goed voor mezelf zorgen
Deze zes dimensies werden vervolgens voorgelegd aan bijna 2.000 vertegenwoordigers van eerdergenoemde groepen. Een essentiële uitkomst van het
onderzoek is, dat de verschillende betrokkenen heel verschillend denken over
de waarde van elke dimensie van gezondheid. Zorgprofessionals, vooral artsen
en beleidsmakers, hechten veel belang aan lichaamsfuncties als klachten
en conditie. Terwijl patiënten zelf álle dimensies belangrijk vinden, dus ook
kwaliteit van leven en zingeving. Door de nadruk te leggen op veerkracht
en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet
uitsluitend benaderd als zieke. Huber koos de brede opvatting van de patiënten
als uitwerking, noemde die Positieve Gezondheid en visualiseerde die in het
Spinnenweb, dat het werken met Positieve Gezondheid mogelijk maakt.
Het concept wordt breed omarmd. Het Institute for Positive Health (iPH) stelt
bijvoorbeeld testen en tools beschikbaar die helpen een beter gesprek te
voeren over hoe iemand zich voelt. Daarbij gaat het dus niet alleen om de
ziekte of klacht, maar ook over iemands welbevinden en wat diegene nodig
heeft om zich beter te voelen. De kracht van Positieve Gezondheid is dat het
mensen aanzet om zelf in beweging te komen. En om zelf iets te veranderen
in hun leefstijl of omstandigheden.
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De zes pijlers van het Spinneweb Positieve Gezondheid
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Hoger beroepsonderwijs voor
sociale zekerheid, verzuim en re-integratie

Ook voor uw specialisaties!
Heeft u een van onze kern-

Specialist Taakdelegatie

opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld

Leer hoe u optimaal samenwerkt met de
bedrijfsarts voor AP-proof verzuimbegeleiding.

Regie op Verzuim of Post Bachelor
Register Casemanagement?
Wilt u nog meer verdieping of uw
vaardigheden verder ontwikkelen?
Maak dan een keuze uit ons
gevarieerde specialisatie-aanbod:

üGeaccrediteerd
door de HAN
Onder
licentie van
ü Cylin Beroepsonderwijs

Wilt u graag een specialisatie
volgen zonder dat u een
kernopleiding bij CS Opleidingen
heeft gevolgd?

Specialist Conflicthantering
Leer hoe u medewerkers met conflictverzuim
kunt begeleiden en activeren en medicalisering
van het probleem kunt voorkomen.

Specialist Kompasgesprekken
Leer hoe u een Kompasgesprek voert: een
inventariserend gesprek om inzicht te krijgen
in wat er speelt en wat partijen willen, los van
eventuele verzuimbegeleiding.

Specialisatie Conflicthantering voor
arbeidsdeskundigen
Als arbeidsdeskundige heeft u vaak te maken
met situaties waarin verschillende belangen
spelen. Leer hoe u bijtijds dreigende conflicten
onderkent en hoe u daar adequaat mee omgaat.

Loonwaarde Expert
Leer werken met de Dariuz loonwaardemeting:
een onmisbaar instrument om grip te krijgen op
(dis)functioneren en duidelijke keuzes te maken
bij re-integratie.

Informeer naar de mogelijkheden
bij onze onderwijsadviseur,
telefoon 055 843 5410.
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www.cs-opleidingen.nl

5.

Fit of misfit?

Een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is ervoor te zorgen dat
elke werknemer op de juiste plek zit. Prof. dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar
Arbeids- en Organisatiepsychologie, zegt het als volgt:

‘de persoon-werk-fit moet goed zijn’.

‘Fit’ heeft hier te maken met de mate waarin het werk bij de persoon past
en andersom. Dit wordt bepaald door de kennis, vaardigheden en motivatie
van de werknemer in relatie tot de werkcontext. Is de werknemer in balans
met zijn werkcontext, dan is er een fit: de werknemer voelt zich gezond, heeft
plezier in zijn werk en presteert goed. Is de balans verstoord, dan zijn stress,
ontevredenheid en slechte prestaties het gevolg.
Als een werkgever een werknemer aanneemt, zal hij beoordelen of de functie
bij de werknemer past: heeft hij of zij de juiste kennis en vaardigheden en
motivatie? De werknemer zal op zijn beurt beoordelen of het geboden werk
aansluit bij zijn of haar kennis, vaardigheden, interesses, waardes en (financiële)
behoeftes. Hebben werkgever en werknemer elkaar daarin gevonden, dan zal
in eerste instantie iedereen gelukkig zijn.
Naarmate iemand langer in dienst is, kan er echter van alles veranderen: in het
werk zelf, aan de kant van de werkgever of aan de kant van de werknemer. Door
technologische vernieuwingen en organisatorische veranderingen kunnen de
werkinhoud en werkomgeving veranderen. Natuurlijk doen mensen steeds
weer nieuwe kennis en vaardigheden op, maar andere kennis en vaardigheden
worden te weinig gebruikt, waardoor deze wegzakken. Sommige capaciteiten
worden minder doordat mensen ouder worden, of door ziekte of ongeval.
Hierdoor kan er een misfit met het werk ontstaan.
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Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gelukkig in hun werk zijn, is het
dus belangrijk op tijd de risico’s van kwalificatieveroudering te signaleren en
hierop in te spelen. Dat is voor zowel werkgever als werknemer belangrijk. De
werkgever ziet immers de productiviteit dalen en de werknemer loopt het risico
op verlies van werk of inkomen.

Kwalificatieveroudering en motivatieveroudering
In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen kwalificatieveroudering
en motivatieveroudering.

Kwalificatieveroudering

Gezondheid
&
Energie

Vakkennis
&
Vaardigheden

Duurzaam
Inzetbaar
Motivatie
&
Betrokkenheid

Werk
&
Privé in balans

Motivatieveroudering

Kwalificatieveroudering:

•

Wat in het werk aan fysieke en psychische vermogens gevraagd wordt, sluit
niet (meer) aan bij de fysieke en psychische vermogens van een werknemer
(Gezondheid & Energie);

•

Wat in het werk aan kennis en vaardigheden gevraagd wordt, sluit niet
(meer) aan bij de kennis/vaardigheden van een werknemer (Kennis &
Vaardigheden).
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Motivatieveroudering:

•

Wat het werk aan inhoud, betekenis en waardering biedt, sluit niet (meer)
aan bij (werk) waardes/behoeftes van een werknemer (Motivatie &
Betrokkenheid).

•

Wat het werk aan arbeidsvoorwaarden biedt, sluit niet (meer) aan bij de
privé-situatie van een werknemer (Werk & Privé in balans).

Vormen van kwalificatieveroudering of obsoletie
We onderscheiden 3 soorten kwalificatieveroudering, of obsoletie:
1. Technische
2. Economische
3. Perspectivistische.
Technische kwalificatieveroudering
Technische kwalificatieveroudering is toe te schrijven aan veranderingen bij of
in een werknemer zelf. Hij beheerst bepaalde competenties niet meer zo goed,
bijvoorbeeld door gebrek aan oefening. Dit wordt ook wel atrofie genoemd.
Dit zien we bij mensen die langere tijd onder hun niveau werken of die zich
vergaand specialiseren.
Technische kwalificatieveroudering kan ook komen door fysiek en psychisch
belastende arbeidsomstandigheden, door de leeftijd of gezondheidsklachten.
Dan spreken we van slijtage.
Economische kwalificatieveroudering
Economische kwalificatieveroudering is toe te schrijven aan veranderingen
van buitenaf, bijvoorbeeld technologische, organisatorische en arbeidsmarktontwikkelingen. Denk aan functies die verdwijnen of specifieke
vaardigheden die niet meer nodig zijn. Maar het kan ook zijn dat de vereiste
competenties voor een functie veranderen, waardoor mensen die deze functie
uitoefenen niet meer aan de vereisten kunnen voldoen.

Themaboekje: Regie op inzetbaarheid

35

Een klassiek voorbeeld van economische kwalificatieveroudering leidde tot
hoge werkloosheid in Limburg na het sluiten van de steenkoolmijnen. De
kennis en vaardigheden die nodig waren in de mijnen bleken elders van weinig
waarde, waardoor mensen niet meer aan de slag kwamen.
Perspectivistische kwalificatieveroudering
Bij perspectivistische kwalificatieveroudering gaat het om veroudering van
iemands houding of attitude. De medewerker heeft een achterhaalde visie op
ontwikkelingen in zijn beroep. Hij wordt als ‘ouderwets’ gezien. Wordt deze
medewerker geforceerd om tegen zijn eigen opvattingen in te handelen of
ervaart hij dat zijn visie niet wordt erkend, dan zal hij zich terugtrekken en zal
zijn ontwikkeling stagneren.

In welke sectoren speelt perspectivistische obsoletie het meest?
Alle sectoren gemiddeld
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Hoe groot is het probleem?
We kunnen dus verschillende soorten kwalificatieveroudering onderscheiden,
maar is dat nu echt een probleem? Daar is uiteraard onderzoek naar gedaan. Uit
de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2014 van CBS en TNO blijkt het
volgende:
Van alle werknemers zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden
missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden.
Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burnoutklachten.
Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie
en communicatie: ruim 27 procent zegt belangrijke nieuwe kennis en
vaardigheden te missen. Dit hangt vooral samen met de snelheid van de
technologische ontwikkelingen. Zo geeft een relatief groot deel van de
ict’ers en van de databank- en netwerkspecialisten aan dat het werk zodanig
veranderd is dat zij nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor hun
werk.
Ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke
nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens
en loodgieters. Mensen die werken in de reparatie van auto’s, en in reclame
en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving, zeggen ook relatief
vaak dat het hen aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt. In het vervoer
en opslag, de horeca en de landbouw en visserij zijn daarentegen betrekkelijk
weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.
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Werknemers (15 tot 75 jaar) die zeggen belangrijke nieuwe kennis of
vaardigheden te missen naar bedrijfstak, 2014
Landbouw en visserij
Horeca
Vervoer en opslag
Financiële dienstverlening, onroer...
Handel
Cultuur - overige diensten
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Onderwijs
Openbaar bestuur
Gezondheids- en welzijnszorg
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Bouwnijverheid
Informatie en communicatie
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Geen kwestie van ouderdom of lage opleiding
Kwalificatieveroudering hangt meer samen met leeftijd dan met opleiding.
Het zijn de allerjongste en de alleroudste werknemers die het minst zeggen
dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen. Bij jongeren speelt mee dat
een groot deel een bijbaan of startbaan heeft onder hun opleidingsniveau.
Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak praktisch opgeleid
en werkzaam in flexibele dienstverbanden met een geringe arbeidsduur
in de transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of
dagbladenbezorger.
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Werknemers (15 tot 75 jaar) die zeggen belangrijke nieuwe kennis of
vaardigheden te missen naar leeftijd, 2014
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Meer burn-outklachten en verzuim onder werknemers die belangrijke nieuwe
kennis missen
Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen,
verzuimen meer. Hun verzuimpercentage ligt met 4,7 procent aanzienlijk hoger
dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4 procent)
zeggen te beschikken. Werknemers met verouderde kwalificaties hebben
relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun
werk: ruim 12 procent is zelfs (zeer) ontevreden met het werk.
Verzuim, burn-outklachten en werktevredenheid naar wel/niet missen van
belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden, 2014
Verzuim
Burn-outklachten
Ontevreden over werk
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Levensfasebewust personeelsbeleid
Bij duurzame inzetbaarheid wordt al snel gedacht aan oudere werknemers.
Daar ligt op dit moment wel een aandachtspunt, maar in feite gaat het om alle
werknemers, ongeacht leeftijd. Het gaat om alle aspecten die willen en kunnen
werken bepalen.
Bij kunnen werken gaat het dan om de mogelijkheden en beperkingen van
de werknemer (kennis, vaardigheden, competenties, gezondheid, vitaliteit),
de functiekenmerken en de organisatie.
Bij willen werken gaat het om de motivatie, drijfveren en ambitie van de
medewerker en de uitdaging van de functie. Die motivatie en drijfveren
veranderen in de loop van iemands werkzame leven.
Veel organisaties werken daarom met een levensfasebewust personeelsbeleid.
Aandacht voor de persoonlijke situatie van de werknemers, kan de duurzame
inzetbaarheid vergroten. De kans op demotivatie, stress, verzuim, bedrijfsongevallen en uitval nemen af, als u rekening houdt met hun behoeften en
mogelijkheden in een bepaalde levensfase.
Voor levensfasebewust personeelsbeleid wordt diverse modellen gehanteerd:
de een gaat uit van leeftijdsgroepen, de andere van generaties. Onderstaand
hanteren we het model van leeftijdsgroepen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen de twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers.
Uiteraard zal de indeling niet altijd voor iedereen opgaan.
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Jonge Starter
De twintigers vallen onder de categorie ‘Jonge starters’. Ze
beginnen aan hun eerste baan en zijn enthousiast. Ze zijn op
zoek naar zelfkennis en eigen grenzen. Ze willen scoren en
zich snel ontwikkelen. Onregelmatige diensten en overwerk
zijn geen probleem. Ze willen op korte termijn resultaten
zien. Duurt dat te lang, dan daalt de motivatie.

T W I N T I GE RS

Thuis zijn er nog weinig verplichtingen, en ze zijn fysiek
vitaal. Toch kunnen er lichamelijke klachten ontstaan,
onder andere door een ongezonde levensstijl en (keuze-)
stress. We zien een trend dat steeds meer zogenoemde
‘millennials’ met een burn-out kampen. Ze zijn opgegroeid
in een periode van economische bloei en de arbeidsmarkt
opgekomen in tijden van crisis; ze leven van flexcontract
naar flexcontract. Ze zijn vaak tobberig, onzeker, faalangstig
en voelen veel druk om te presteren. En ze ‘moeten’ van alles
van zichzelf. Het is dan ook belangrijk om tijdig signalen op
te pikken.

!
Aandachtspunten
• Zorg ervoor dat starters zich welkom voelen en dat
ze goed begeleid worden: geef ze een duidelijk
omschreven takenpakket en regelmatige feedback.
Let op burn-out, maar ook op bore-out. Er bestaan zelfs
millennial-coaches.
• Bij fysiek belastbare beroepen moeten zij zich breder
kunnen oriënteren, zodat slijtage en vroegtijdige uitval
wordt voorkomen.
• Vooral vrouwen in deze leeftijdsgroep verdienen extra
aandacht. Dit is vaak de periode waarin ze kinderen
krijgen, waardoor het vinden van de balans tussen werk
en privé voor problemen kan zorgen.

©
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Spitsuur
Rond hun dertigste belanden werknemers in een nieuwe
fase. Ze hebben jonge kinderen en willen zich ook graag
ontwikkelen, carrière maken en verantwoordelijkheid
dragen. In deze fase worden vaak cruciale loopbaanstappen
gezet, terwijl ook het thuisfront veel aandacht vraagt. Deze
fase voelt soms als ‘overleven’. Dit kan leiden tot psychische
overbelasting. Het is belangrijk dat de medewerker in deze
fase meegaat met de ontwikkelingen in zijn werkveld. Later
is dit moeilijk om nog in te halen.

!

D E R T IG E R S

Aandachtspunten
• Bied mogelijkheden om werk en privé af te stemmen.
Denk aan parttime banen, flexibele werktijden, thuiswerken, ouderschapsverlof, zorgverlof.
• Zorg voor een cultuur waarin het mogelijk is vraagstukken rond werk en privé bespreekbaar te maken.
• Zorg voor coaching en loopbaanadvies. Toets bij de
carrièreplanning en het volgen van opleidingen of dit
ook haalbaar is.
• Bij fysiek belastbare beroepen moeten zij zich breder
kunnen oriënteren, zodat slijtage en vroegtijdige uitval
wordt voorkomen.

©
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Stabilisatie
Rond hun veertigste gaan mensen anders denken over de
toekomst. Het besef daalt in dat het leven niet oneindig
is. Vragen als ‘Is dit alles?’ en ‘Wat wil ik?’ staan centraal.
Zingeving wordt belangrijker. Deze fase kan gepaard
gaan met ontevredenheid en onzekerheid.

V E E R T I GE RS

De kinderen zijn inmiddels zelfstandiger, zodat ouders
weer meer tijd en energie hebben voor hun werk. Deze
medewerkers kunnen zeer waardevol zijn voor de
organisatie, als hun capaciteiten goed worden benut.
Vaak wordt in deze fase het einde van de loonschaal bereikt.
Dit kan de motivatie en prestatie beïnvloeden. Naast de
eventuele zorg voor kinderen ontstaan in deze fase ook
de eerste mantelzorgverplichtingen

!

Aandachtspunten
• Aandacht voor zingeving is belangrijk. Training en
coaching kan hierbij helpen.
• Ook een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan
helpen keuzes op een rij te zetten. Hieruit kan een
scholingstraject volgen, waardoor de medewerker
nieuwe uitdagingen vindt.
• Schenk preventief aandacht gezondheid: Preventief
Medisch Onderzoek (PMO), aandacht voor psychische
belasting.
• Aandacht voor bewegen, roken, alcohol, voeding en
ontspanning.

©
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Deskundige senior
Boven de vijftig wordt zingeving steeds belangrijker. Over
het algemeen zijn werknemers in deze fase niet meer
op zoek naar ontwikkeling en nieuwe wegen. Ze stellen
hun werk- en levenservaring graag beschikbaar aan de
organisatie. Ze geven graag begeleiding aan jongeren en
zijn gemotiveerd om eindverantwoordelijk te zijn voor
projecten of organisatieonderdelen. In deze fase kan
sprake zijn van fysieke achteruitgang en dat is vaak lastig
te accepteren. Ook de concentratie kan achteruit gaan.

!

V I JF TI G E RS

Aandachtspunten
• Zet de deskundige senior in op werkzaamheden
waar hij goed in is. Koppel hem eventueel als mentor
aan een jongere medewerker.
• Blijf in oudere werknemers investeren door het
aanbieden van opleidingen: zij hebben nog flink wat
arbeidsjaren voor de boeg.
• Bij fysiek werk is het goed om te kijken naar mogelijkheden om de medewerker minder zwaar te belasten.
Inzet van ergocoach of arbeidsfysiotherapeut.
• Schenk preventief aandacht gezondheid:
Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Periodiek
Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO).
• Aandacht voor bewegen, roken, alcohol, voeding en
ontspanning.

©
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Zicht op pensioen
Medewerkers in deze fase zijn hun loopbaan aan het
afbouwen. Wellicht wordt men geconfronteerd met fysieke
ongemakken. Ook mantelzorgverplichtingen kunnen veel
aandacht vragen.

!

Z E ST IGE RS

Aandachtspunten
• De uitdaging is om deze mensen gemotiveerd te
houden. Ze kunnen optimaal worden ingezet als mentor
voor jongere medewerkers.
• Geef de medewerker invloed op zijn werkzaamheden.
• Ook is het goed om na te denken op welke manieren
ondersteuning gegeven kan worden bij zingevingsvraagstukken, bijvoorbeeld door een arbeidspsycholoog.
• Bied bij uitval meteen passend werk aan. Zo wordt een
vicieuze cirkel van inactiviteit en passiviteit voorkomen.
Het stimuleert de motivatie, het gevoel ertoe te doen en
het zelfvertrouwen.

©

Themaboekje: Regie op inzetbaarheid

45

Werkvermogen van chronisch zieken
Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM blijkt
dat Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte zal
kennen. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging
betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de
meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder
chronische ziekte. Bij chronische ziekten hebben we het bijvoorbeeld over harten vaatziekten, astma, diabetes en artrose.
Ook Prof. Ilmarinen, de expert op het gebied van werkvermogen, stelt vast
dat er altijd sprake is van werkvermogen, ook bij een chronische ziekte.
Werkvermogen wordt immers door meer aspecten dan alleen gezondheid
bepaald. Ook competenties, arbeidsmotivatie én de bereidheid van de
werkgever om te willen investeren in aanpassingen in het werk, dragen bij
aan het kunnen blijven werken met een chronische aandoening.
Een belangrijke boodschap van Illmarinen is dat het management het grootste
effect heeft op het werkvermogen van de medewerkers. Dat komt door hun
invloed op de inhoud van werk, de organisatie van het werk, mogelijkheden
voor werkaanpassing en de organisatiecultuur. Zo geeft erkenning van de baas
3,6 keer meer kans op een goed werkvermogen. Ter vergelijking: sporten geeft
een 1,8 maal hogere kans op een goed werkvermogen.

Prof. Ilmarinen:

‘If you can, if you will and if you may, you will work’
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6.

Beleid rond duurzame inzetbaarheid

Volgens het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid staat duurzame inzetbaarheid in 2018 bij zes op de tien organisaties op de strategische agenda. Dat
is meer dan in de voorgaande jaren, toen ongeveer de helft van de organisaties
zich met dit onderwerp bezighield. Maar, er is dus nog wel een weg te gaan.
Beleid maken rond duurzame inzetbaarheid is voor veel bedrijven een sprong
in het diepe zonder zwembandjes. Het lijkt eng en je weet niet of het goed zal
gaan. Toch is het hoog tijd dat duurzame inzetbaarheid goed wordt neergezet.
Een aantal punten is bij het opstellen van beleid heel belangrijk. De eerste
is dat met eenduidige begrippen wordt gewerkt. Niets vervelender dan
misverstanden over termen. Dus zorg voor een goede beschrijving van
bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en competenties. Dan kunnen
daar geen misverstanden over zijn.
Tweede punt is een goede samenhang met andere aspecten van de bedrijfsvoering van de organisatie. Er ligt een missie, een visie en een strategie.
Die vertaalt zich in een werkwijze, waarin de middelen, de mensen en het
management de hoofdollen spelen. Daarbij hoort helder personeelsbeleid en
verzuimbeleid. In die context hoort het beleid rond duurzame inzetbaarheid
te passen. Het karakter en de uitvoering van het beleid past dan in het grote
geheel. Bij de inbedding is duidelijk wat het financiële belang van verzuim en
arbeidsongeschiktheid is. In dat belang ligt namelijk de financieringsbron van
alle acties.
Een derde aandachtspunt is de, misschien wel onwelkome, gedachte dat beleid
nooit af is. Na de start van de beleidscyclus begint het pas. Want je verzint iets,
start met de uitvoering, bekijkt of de uitvoering goed genoeg is, beoordeelt of
er aanpassingen nodig zijn en voert die aanpassingen door. En zo blijf je bezig.
Beleid maken is dus een continu proces.
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Als laatste is aandacht voor het meetbaar maken van de resultaten belangrijk.
Kies een meetpunt voor de gevolgen van de invoering van beleid. Alleen dan
is het mogelijk te bepalen of beleid effectief is. Dat meetpunt kan zitten in het
verzuim, werknemerstevredenheid of de bedrijfsresultaten. Realiseer u wel dat
duurzame inzetbaarheid pas op de lange termijn echte resultaten geeft. Een
kortetermijnmeetpunt kan dan een onjuist beeld geven.

Speelveld

Aandeelhouders

Vakbond

OR

Werknemer

Werkgever

Directie

HR

©

Beleid raakt de organisatie en daarom is het van belang te onderkennen wie
geraakt kunnen worden. Want volgens Oudhollands procedé wil iedereen
namelijk zijn plasje over beleid-in-wording doen.
Het speelveld in kaart brengen begint met het in beeld krijgen van wettelijke
verplichtingen. Sommige spelers hebben een wettelijk recht om zich met
beleid te bemoeien. De Ondernemingsraad is zo’n partij. Goed overleg met
de OR zorgt voor draagvlak en dat is altijd een goed punt. Afhankelijk van het
soort onderneming en het soort beleid of de nagestreefde veranderingen
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kunnen aandeelhouders en vakbonden een rol opeisen. Probeer bij dit soort
overleg steeds te bedenken wat het belang is van de partij aan de andere kant.
Want door de gemeenschappelijke belangen te noemen komt er ook een
mogelijkheid om samen te werken.

Hoofdrolspelers
Bij duurzame inzetbaarheid lijken de werknemers ‘het slachtoffer’. Zij moeten
van alles met hun fitheid en hun competenties en dan moeten ze dat ook nog
leuk vinden. De werkgever is de ‘eisende partij’. Dit beeld klopt niet, maar wordt
wel gebruikt. Als het goed is, bestaat er een wisselwerking tussen werkgever en
werknemer. Hierbij formuleren werkgever en werknemer hun verwachtingen
over het werk, de carrière, de mogelijkheden, enz. Dit is natuurlijk de ideale
situatie, maar het zou zo moeten gaan.
Dat de werknemer een hoofdrol speelt, is duidelijk. Tenslotte gaat het over zijn
of haar inzetbaarheid. Bij het abstracte begrip werkgever is het altijd de vraag
wie nu precies betrokken zijn. Dat geldt voor het opstellen van beleid, maar nog
nadrukkelijker voor het uitvoeren van het beleid. Met het opstellen van beleid
willen heel veel mensen zich graag bemoeien. Komt het dan op de uitvoering
aan, dan weet iedereen vooral heel goed hoe een ander het beter zou kunnen
doen. Daarom is het essentieel dat vooral ook de mensen die het beleid moeten
gaan uitvoeren betrokken zijn. Meestal komen dan de directie, HR en de
leidinggevende in beeld.
Het betrekken van mensen zorgt voor betrokkenheid, maar dan moeten
mensen wel een serieuze bijdrage kunnen leveren. Niet dat iedere suggestie
direct wordt overgenomen, maar wel dat met serieuze argumenten wordt
gekomen om onderwerpen al dan niet op te nemen.

Belangen
Voor de werkgever zijn goed inzetbare mensen het kapitaal van het bedrijf. Als
een werkgever zich dat realiseert, is het logisch dat wordt ingezet op duurzame
inzetbaarheid. De toekomst van een organisatie kan worden gebouwd op
inzetbare mensen.
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Voor werknemers ligt het lastiger als je naar belangen kijkt. Als je naar
menselijke instincten kijkt, zijn er twee redenen waarom mensen willen
veranderen: omdat ze gedwongen worden of omdat ze heel graag willen. In
dit kader is het van belang om argumenten aan te dragen, die ervoor zorgen
dat die beweging er komt. Het best werkt de intrinsieke motivatie: mensen
moeten het zelf graag willen. Bevlogen mensen blijven altijd inzetbaar. Maar
niet iedereen is bevlogen, dus blijft het ook belangrijk om aan te geven wat
het resultaat is van een gebrek aan duurzame inzetbaarheid.

Zegt de directeur tegen de hr-manager:
“Wat als we investeren in onze
mensen en ze gaan daarna weg?”

Omdenken.nl

Zegt de hr-manager:
“Wat als we het niet doen en ze blijven?”

Beleid in grote lijnen
Als binnen een organisatie een project wordt opgestart, en dat is altijd zo als er
iets moet veranderen, dan spelen drie vragen een rol:

•
•
•

Wat moet worden bereikt?
Wat moet worden behouden?
Wat moet worden vermeden?

Door deze vragen te beantwoorden worden geen overbodige dingen gedaan,
blijven goed lopende zaken overeind en worden valkuilen vermeden. Bij deze
vraagstelling kan één van de zeven eigenschappen, die door Stephen Covey
aan effectief leiderschap worden toegedicht, worden gebruikt. Covey stelt het
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volgende: Begin met een helder beeld van het eindresultaat voor ogen! Hoe
beter je weet wat je wilt, hoe makkelijker het resultaat kan worden bereikt.
Een concreet doel definiëren helpt bij het zoeken van focus. Het zorgt er
ook voor dat er een verhaal verteld kan worden. Een doel van beleid rond
inzetbaarheid kan zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Minder verzuim
Langere inzetbaarheid
Effectievere inzetbaarheid
Minder verzuimkosten
Minder instroom in WIA
Geen loonsancties
Betere sfeer
Beter imago

Signalen oppikken
In de wetenschap is veel onderzoek gedaan naar factoren, die als indicatoren
kunnen worden gezien voor de noodzaak om in actie te komen rond
inzetbaarheid. Dat kan in eerste instantie op gevalsniveau zijn, maar het is
belangrijk om voor vaak voorkomende redenen na te denken over structurele
oplossingen. En dat leidt dan tot beleid. De leidinggevende speelt hier een
belangrijke rol. Een werknemer zal in de meeste gevallen doorgaan, zelfs als
dat niet verstandig is. Maar dat verstandige oordeel kan altijd pas achteraf
worden gegeven. De leidinggevende zal gespitst moeten zijn op signalen als:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verminderd werkvermogen
Verminderde productiviteit
Ziekteverzuim
Veiligheidsincidenten (en andere arbo-indicatoren)
Verminderd werkplezier
Beperkte re-integratiemogelijkheden (in/extern)
Geen zin of behoefte aan opleiding en training
Gebrek aan initiatieven en ideeën
Klantsignalen en klachten

Een signaal uit dit rijtje is een goede reden voor een goed gesprek.
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Overigens onderschatten werkgevers de kennis van leidinggevenden over
gezondheidsrisico’s, en het vermogen deze te herkennen en aan te pakken.

Werkgevers overschatten kennis leidinggevenden over gezondheidsrisico’s
(en het vermogen om ze te herkennen en aan te pakken)
Leidinggevende kan
overbelasting
herkennen

Leidinggevende kan
goede werksfeer
bevorderen

Leidinggevende
is bekend met
oplossingen
voor werkende
mantelzorgers

JA

JA

JA

%

%

%

73 | 37

werkgevers

%

81 | 51

%

%

41 | 18

werknemers

Bron: CZ ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’

Highlights uit onderzoek
In onderzoeksland is duurzame inzetbaarheid een dankbaar onderwerp.
Psychologen, sociologen, organisatiewetenschappers, bedrijfskundigen en
juristen wijden zich aan alle aspecten van inzetbaarheid. Aukje Nauta en
Christel van der Ven geven een mooi overzicht van de factoren die een rol
spelen bij de effectiviteit en de acceptatie van beleid. Zij geven daarbij invulling
aan de formule, die ooit door Maier is bedacht. Maier stelde dat het effect wordt
bepaald door de kwaliteit en de acceptatie. Als een van die beide factoren niet
goed scoort is het effect minimaal.
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Zij benoemen vijf factoren die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid:

•

Dialoog: de mate waarin leidinggevenden en medewerkers goede
gesprekken voeren over werk en ontwikkeling en elkaar aanspreken op wat
beter kan.

•

Maatwerkafspraken: persoonlijke afspraken met medewerkers over
opleiding en ontwikkeling, waardoor het werk goed bij hun eigen situatie
past en bij wat de organisatie belangrijk vindt.

•

Participatie in bedrijfsbeleid: de mate waarin managers medewerkers
betrekken bij het beleid.

•

Autonomie in het werk: zelf kunnen beslissen hoe en wanneer je je werk
uitvoert.

•

Opleidingsmogelijkheden: tijd en ruimte voor opleidingen en persoonlijke
ontwikkeling.

Uit hun onderzoek blijkt ook dat kleine bedrijven beter scoren op duurzame
inzetbaarheid dan grote bedrijven. Hun advies is: geef veel aandacht aan
mensen. Ga met ze in gesprek, laat hen samenwerken in kleine eenheden en zie
ze als individu met unieke talenten en behoeften.

In de praktijk
Ook op Europees niveau wordt naar de kwaliteit van werk en werkomstandigheden gekeken. In de Sixth European Working Conditions Survey van Eurofound
wordt een mooie opsomming gegeven van factoren, die bepalen of er sprake
is van Goed Werk. Goed werk is dan werk waarin mensen duurzaam inzetbaar
kunnen blijven. Bij Eurofound zijn deze factoren relevant:

•
•
•
•
•
•
•

Fysieke werkomgeving
Werkdruk
Werktijden
Sociale omgeving
Vaardigheden en regelmogelijkheden
Toekomstverwachtingen
Beloning.
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Vitaliteit
Een belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. In vitaliteit
komen twee zaken samen: aan de ene kant de fysieke en psychische gezondheid
van de medewerker en aan de andere kant motivatie en levenshouding. Het
goede nieuws is dat werkgevers met relatief weinig inspanningen veel kunnen
doen om hun medewerkers vitaler te maken. Zorgverzekeraar VGZ benoemt als
tien belangrijkste wetenschappelijke inzichten van dit moment waar werkgevers
hun voordeel mee kunnen doen:
1. Scholing werkt beter dan ontzien
Oudere werknemers zijn eerder bereid en gemotiveerd om langer door
te werken als ze van hun werkgever goede scholingskansen krijgen, dan
wanneer ze ontzien worden met bijvoorbeeld extra verlofdagen of een
lichter takenpakket. Werkgevers die goede scholingsfaciliteiten bieden aan
oudere werknemers, krijgen daarvoor betrokken medewerkers terug, die
extra gemotiveerd zijn, minder stress ervaren en later met pensioen willen
gaan.
2. Preventie voorkomt chronische ziekten
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO blijkt dat het
verzuim in Nederland vooral wordt bepaald door chronisch zieken. De
aard van de ziekte is bepalender voor het verzuim dan de leeftijd van de
medewerker. Door medewerkers al op jonge leeftijd te laten zien hoe ze
langer gezond hun werk kunnen blijven doen en hen hiertoe te motiveren,
zullen bedrijven in de toekomst minder vaak met chronisch zieken te maken
hebben en kan het verzuim verder omlaag.
3. Preventieve interventies werken
Iedere geïnvesteerde euro in het voorkomen en terugdringen van verzuim
wordt driedubbel terugverdiend, uitgedrukt in beperking van verzuimdagen.
4. Aandacht is cruciaal
Uit onderzoek van Gallup blijkt dat wanneer een leidinggevende geen
aandacht besteedt aan de medewerker, deze laatste maar liefst 40% minder
actief betrokken is bij het werk. Ook geven bedrijven die succesvol hun
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verzuimpercentage naar beneden hebben gekregen aan, dat één factor
daarbij van doorslaggevende betekenis was: oprechte aandacht voor de
medewerker.
5. Doelen stellen leidt tot vitalere medewerkers
Volgens de Amerikaanse professor Fred Luthans zijn er vier psychologische hulpbronnen die maken dat een medewerker vitaal is: hoop,
zelfvertrouwen, veerkracht en optimisme.
‘Hoop’ wil zeggen dat medewerkers de wil hebben om een bepaald doel te
bereiken en ook zien hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen.’ Zelfvertrouwen’
wordt versterkt als werknemers kunnen oefenen met taken die haalbaar
zijn. ‘Veerkracht’ wordt versterkt door risico’s vooraf in kaart te brengen en
manieren aan te reiken om door te zetten. ‘Optimisme’ kan worden versterkt
door fouten te interpreteren als leermomenten en niet stil te staan bij zaken
die mensen toch niet kunnen controleren.
6. Zitten is het nieuwe roken
Wie langer dan twee uur achter elkaar zit, heeft een verhoogde kans op
botontkalking, diabetes en hartproblemen en krijgt te maken met een
vertraagde stofwisseling, blijkt uit onderzoek van Harvard. Ook al sport
deze persoon verschillende keren per week. Geregeld even wat water halen,
naar de printer wandelen, trappen lopen, of vergaderen aan statafels kan
het probleem al verhelpen.
7. Smartphones verstoren de nachtrust
Smartphones en tablets verstoren onze biologische klok en hebben een
slechte invloed op onze nachtrust. Dat komt onder meer door het blauwe
licht dat deze apparaten uitstralen, waardoor het slaaphormoon melatonine
wordt onderdrukt. Slechte slapers worden dikker, hebben een verhoogde
kans op hart- en vaatziekten, presteren slechter en leven korter.
8. Vooral jongere werknemers ervaren veel druk
Waren het eerder vooral de 35-plussers die te maken kregen met stress en
burn-out, vandaag de dag zijn het vooral de medewerkers tussen de 20 en
30 jaar die zichzelf tegenkomen. Veel jonge werknemers zitten ‘vast’ in een
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baan die niet voldoet aan hun verwachtingen, wisselen de ene deeltijdbaan
na de andere af, zijn onzeker over hun kansen in de toekomst en hebben
daardoor last van stress en uitputting.
9. Liever uitdaging dan salaris
Uitdaging in het werk vinden medewerkers belangrijker voor de motivatie
dan salaris. Ook de intentie om het bedrijf te verlaten wordt niet bepaald
door geld, maar door gevoelens van trots op de werkgever, ontwikkelmogelijkheden en de mate waarin medewerkers worden betrokken bij
besluitvorming.
10. Sterker na burn-out
Medewerkers die een burn-out krijgen, zijn vaak enthousiaste en bevlogen
mensen die zich volledig inzetten op hun werk en daarin hun eigen grenzen
overschrijden. Een burn-out kan lang duren, maar deze medewerkers
komen vaak wel sterker uit de strijd terug. Ze zijn nog meer bevlogen en
weten beter wie ze zijn en wat ze willen.

Vijf mythes

1

2

3

4

5

Vitaliteit
neemt af
met de jaren:
Vitaliteit zit
hem niet
zozeer in
leeftijd maar
in gezondheid
en instelling.

Ontziemaatregelen
maken dat
oudere
werknemers
langer willen
doorwerken.

Alleen al het
aanbieden van
tools helpt
medewerkers
vitaler te
worden: willen
medewerkers
hier gebruik
van maken,
dan is bewustwording
nodig.

Het verzuim
in Nederland
is laag.
Er is nu
dus geen
noodzaak te
investeren
in de
vitaliteit van
medewerkers.

Werken aan
vitaliteit is
vooral een
zaak voor
ouderen:
ook jongeren
moeten
vitaal blijven,
zij moeten
immers
veel langer
doorwerken
dan vorige
generaties.
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Kern van inzetbaarheidsbeleid
Een belangrijk uitgangspunt binnen het beleid is dat meerdere invalshoeken
kunnen worden gekozen. Die constatering leidt er toe dat aan meerdere
onderwerpen aandacht wordt gegeven binnen het beleid. En dat alles om
een antwoord te kunnen geven op drie vragen:
1. Is de werknemer lichamelijk en geestelijk nog in staat om het werk te doen?
2. Heeft de werknemer de vaardigheden nog om het werk te doen?
3. Is de werknemer nog gemotiveerd om het werk te doen?
Er is een duidelijke samenhang tussen deze drie vragen en de obsoletievarianten, die eerder aan de orde zijn gekomen. De manier waarop de
verschillende vormen van obsoletie de werknemer raken is per individu
verschillend. Dat betekent ook dat maatwerk nodig is om iedereen te bereiken
en op een passende manier te ondersteunen. Realiseer u daarbij dat een
belangrijke factor op dit gebied aandacht is. Belangstelling voor het wel en
wee van de medewerkers moet in de cultuur van de organisatie zitten.
Aandacht zorgt in veel gevallen voor de beste resultaten als het gaat om
duurzame inzetbaarheid!

Meetpunten
Beleid is altijd goed, maar beleid, waarvan de effecten meetbaar zijn, is beter.
Vandaar dat het van belang is om in kaart te brengen wat de huidige situatie
is, zodat verbeteringen kunnen worden gevolgd. Het in kaart brengen van de
stand van zaken binnen de organisatie is een hele klus, zeker in een tijd waarin
privacy belangrijk is. Toch is het zeker de moeite waard omdat de gegevens veel
leren over de mensen en het bedrijf.
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Voor het inventariseren van de belangrijke ijkpunten gebruiken we het
volgende model als uitgangspunt:
Samenhang gezondheidsbeleid

IJkpunt:
Cultuur en
leiderschap

Management

Methoden

IJkpunt:
Efficiency

Werkwijze

Medewerkers

Eindproduct

IJkpunt:
Kwaliteit

IJkpunt:
Werkvermogen

Werkvermogen
Als we het ijkpunt werkvermogen bekijken, dan gaat het over allerlei persoonsgebonden redenen waardoor het werkvermogen niet meer optimaal is. Het
begint dan met de fysieke en psychische mogelijkheden. Is de werknemer nog
in staat om zijn werk uit te voeren? Om hier een beeld van te kunnen schetsen
is medewerking van de medewerkers onontbeerlijk. Deelname aan een Work
Ability Index-meting of een vergelijkbare test (in Nederland heb je de Werk-
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vermogensmonitor als equivalent) geeft een heel goed beeld. Nadeel is dat
de werkgever alleen de geaggregeerde gegevens mag ontvangen en niet de
individuele rapportage. Ook het Periodieke Medische Onderzoek geeft een
goed beeld. Deze is alleen bestemd voor de werknemer.
Een andere route naar informatie gaat via de gegevens van de organisatie of
via algemene gegevens. Bij de objectieve criteria kunt u denken aan verzuimcijfers en productiviteitscijfers. Ook subjectieve waarnemingen zeggen veel,
want manager of collega’s zien en horen veel. Algemene informatie staat in
sectorrapporten, onderzoeken, Arbobalans, e.d. Kortom, hier is internet een
vijver waarin naar informatie kan worden gevist. Dan kan het gaan over sectorinformatie, functiebelasting, algemene ontwikkeling, specifieke onderzoeken
naar beroepsziekten, werkgebonden belasting, enz.
Als het gaat over de methoden en werkvermogen dan komen de competenties
in beeld. Ook hier zijn weer allerlei meetpunten die de stand van zaken in beeld
zouden kunnen brengen. Denk hierbij o.a. aan het functioneren, klantsignalen
en foutenpercentage als signalen. Om op de hoogte en scherp te blijven, zijn
deelname aan scholingsactiviteiten en het voldoen aan diplomaverplichtingen
belangrijk.
Voor de beleving van mensen en de daarbij behorende motivatie is eigenlijk
het fingerspitzengefühl van het management leidend. Maar vaak zijn de
vingertoppen minder gevoelig dan goed is voor de organisatie en dan zijn
objectieve meetinstrumenten nodig. Een medewerkerstevredenheid- of
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek geeft dan een algemeen beeld. Maar
ook verloop- en verzuimcijfers spreken boekdelen.
Werkgevers hebben veel informatie over de gezondheid van hun werknemers.
Die halen ze onder andere uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het
preventief medisch onderzoek (PMO).
Maar ze gebruiken deze informatie nauwelijks in het opzetten van een effectief
gezondheidsbeleid. Werkgevers hebben daarbij vooral veel kennis van werkgerelateerde risico’s, en niet van gezondheidsrisico’s in de privésfeer.
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In welke oorzaken van verzuim hebben werkgevers inzicht

Werkstress

Werksfeer

Werk-privébalans

70%
25%
5%

66%
25%
9%

63%
33%
5%

Chronische
aandoening

Leefstijl

Gehoorbeschadiging/
-verlies

Mantelzorg

55%
36%
9%

53%
39%
8%

51%
38%
10%

49%
44%
7%

72%
22%
5%

Fysieke
arbeidsbelasting

Werkgerelateerd

Slaapstoornis
37%
47%
15%

Ja
Nee
Weet niet

Bron: CZ ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’

Organisatievitaliteit
Niet alleen het werkvermogen van de medewerkers komt in beeld, ook de
organisatievitaliteit is relevant. Want de organisatie moet ook een duurzame
toekomst hebben en dat vergt duidelijkheid over missie, visie, strategie en
tactiek. Voor een gezonde toekomst van een organisatie is inzicht in de markt
en ontwikkelingen in de techniek, concurrentieverhoudingen e.d. relevant.
Hier ligt een duidelijke link met obsoletie. Een organisatie die weet wat er
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in de toekomst wordt verwacht, weet ook wat medewerkers moeten weten
en kunnen. Dan kunnen trainingen en scholing worden aangeboden om de
medewerkers op het gewenste niveau te houden.

Parallelle ontwikkeling
In het kader van duurzame inzetbaarheid is het dan zaak te kijken in hoeverre
de organisatie en de werknemers zich in een zelfde richting ontwikkelen. Een
parallel lopende ontwikkeling kan zorgen voor een langdurig dienstverband,
want dan blijft het voor werkgever en werknemers aantrekkelijk om aan
elkaar verbonden te blijven. Het kan ook zijn dat beide partijen op termijn
andere ambities hebben en dan is een afscheid uiteindelijk onvermijdelijk. Een
werknemer met internationale ambities in een sterk regiogebonden bedrijf
past slecht. Een regeltjesfreak in de commercie is geen gelukkige plaatsing.
Werkgever en werknemer realiseren zich hopelijk dat doorgaan met elkaar
dan niet werkt, want anders wordt het een lijdensweg.
De werknemer zorgt er voor employabel te zijn en zal makkelijk in staat zijn
elders werk te vinden. De term employability zal steeds vaker opduiken als
richtlijn. Het gaat immers niet meer over een eindeloze loopbaan bij één bedrijf,
maar over de mogelijkheid om leuk werk te doen, dat past bij de mogelijkheden
van die persoon.

De tien regels voor een effectief gezondheidsbeleid
Als slot, de regels voor een effectief gezondheidsbeleid die zijn opgesteld door
VNO-NCW, gaan al jaren mee. In die jaren is het belang van beleid alleen maar
groter geworden.

1.

Gezondheidsbeleid is pro-actief van aard en onderdeel van
personeels- en sociaal beleid in de onderneming, net als bijvoorbeeld
scholings- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

2.

Gezondheidsbeleid richt zich op totale keten: preventie en
gezondheidsbevordering, verzuim(bestrijding) en sociaal-medische
begeleiding, interventie en re-integratie.
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3.

In het gezondheidsbeleid staat het scheppen van een motiverend
werkklimaat en een open cultuur, die aanzetten tot een optimaal en
verantwoord gebruik van het beschikbare arbeidspotentieel, voorop.

4.

Bij het stellen van doelen en streefcijfers is benchmarking met
vergelijkbare bedrijven nuttig.

5.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen, volgen en bijstellen
van een gezondheidsbeleid hoort thuis op het hoogste niveau van
de onderneming.

6.

Gezondheidsbeleid kan pas slagen als medewerkers betrokken
zijn en zich ervoor willen inzetten. Het beleid moet daarom
tot stand komen in samenspraak met de ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging.

7.

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor uitvoering van
het beleid. Zij zijn aanspreekbaar op hun rol en dienen daarover
periodiek verantwoording af te leggen.

8.

De werknemer heeft eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van
de relatie tussen arbeid en gezondheid. De werknemer kan en mag
daarop worden aangesproken.

9.

Voor uitvoering van beleid kan een onderneming beroep doen
op externe dienstverleners. De werkgever is opdrachtgever voor
alle externe dienstverleners en bepaalt, in samenspraak met de
OR of PVT, of er voldoende waar voor het geld wordt geboden. De
verantwoordelijkheid voor het welslagen van gezondheidsbeleid
mag nooit uit handen worden gegeven.

10.

Om het proces van individuele behandeling goed te managen,
verdient aanstelling van een casemanager aanbeveling.
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7.

Sturen op inzetbaarheid

Zoals we gezien hebben, gaat inzetbaarheid verder dan alleen de vraag of
iemand gezond is. Toch is gezondheid wel een belangrijk aspect van inzetbaarheid. We kunnen veel preventieve maatregelen nemen om werknemers
gezond en vitaal te houden, maar als werkgever heb je niet overal invloed
op. Wat als het dan toch misgaat en de werknemer ziek wordt? Dan komt
het aan op actieve, professionele verzuim- en re-integratiebegeleiding. In
veel organisaties wordt deze taak bij de leidinggevende gelegd via het Eigen
Regie Model. In dit hoofdstuk laten we zien welke bezwaren daaraan kleven,
zeker ook gezien de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Ook schetsen we de kaders voor een model waarbij
er wel grip is op verzuim, binnen de wettelijke kaders.

De beleidsregels ‘de zieke werknemer’
In het themaboekje Privacy en verzuim hebben we de beleidsregels en de
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) uitgebreid besproken.
Duidelijk is dat de beleidsregels botsen met het doel van de Wet verbetering
poortwachter: werkgever en werknemer zorgen samen voor een zo snel
mogelijke re-integratie.
Bij een ziekmelding mag de werkgever een beperkt aantal vragen stellen
aan de zieke werknemer, voor zover ze nodig zijn voor de loondoorbetalingsverplichting en re-integratie. U mag als werkgever bij de ziekmelding niet
vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van de werknemer.
Ook mag u niet zelf vragen naar de beperkingen en mogelijkheden van de
werknemer.
Dit betekent dat u bij de ziekmelding van de werknemer alleen de volgende
gegevens mag vragen en registreren:

•
•

het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
de vermoedelijke duur van het verzuim;
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Wat mag u als werkgever vragen
en registreren bij een ziekmelding?

Zieke
werknemer

Welke gegevens mag de
bedrijfsarts/arbodienst met de
werkgever delen?

Werkgever

telefoonnummer en (verpleeg)
adres;
vermoedelijke duur van het
verzuim;
lopende afspraken en
werkzaamheden;
valt de werknemer onder een van
de vangnetbepalingen van de
Ziektewet (maar niet onder welke
vangnetbepaling hij valt);
houdt de ziekte verband met een
arbeidsongeval;
is er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel
aansprakelijke derde betrokken is.

Bedrijfsarts/
arbodienst

de werkzaamheden waartoe de
werknemer niet meer of nog wel in
staat is (functionele beperkingen,
restmogelijkheden en implicaties
voor het soort werk dat de
werknemer nog kan doen);
de verwachte duur van het verzuim;
de mate van arbeidsongeschiktheid
van de werknemer;
adviezen over aanpassingen,
werkvoorzieningen of interventies
die de werkgever voor de
re-integratie moet treffen;
informatie over de gezondheid van
de zieke medewerker. Dit valt onder
het medisch beroepsgeheim.

Wie
Wat

Probleemanalyse

Plan van
Aanpak

Re-integratiedossier

Re-integratieverslag
©
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•
•

de lopende afspraken en werkzaamheden;
of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet
valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);

•
•

of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke
derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Dit is een limitatieve opsomming. U mag dus geen andere gegevens over de
gezondheid van de werknemer in uw eigen administratie registreren en/of
doorgeven aan de bedrijfsarts/arbodienst. Vraag dus niet wat de werknemer
mankeert en waardoor dat komt. Dat is wettelijk niet toegestaan. Ook niet als
de werknemer deze gegevens vrijwillig verstrekt.
In een normale verstandhouding tussen werkgever en werknemer is het
gebruikelijk dat de werknemer deelt wat er speelt. In de praktijk merken we
nu verwarring over de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ omdat werkgevers
het idee hebben dat alle menselijke maat ontbreekt bij de ziekteverzuimbegeleiding/re-integratie. Leidinggevenden durven niet meer te vragen hoe
het met de werknemer gaat. Bovendien: in het algemeen wil de werknemer
graag zijn verhaal kwijt. Dus hoe moet dat dan? Natuurlijk is het belangrijk de
werknemer aandacht te geven en naar hem of haar te luisteren. Het zou toch
gek zijn als je geen belangstelling meer voor elkaar mag hebben. Zorg er wel
voor dat de werknemer op geen enkele manier druk ervaart om zaken te delen.
En leg ook zeker niet vast wat de werknemer heeft gedeeld!

Is verzuim een keuze?
Veel organisaties werken nog vanuit de gedragsmatige visie op verzuim:
verzuim is een keuze. En daarom beïnvloedbaar door de leidinggevende. Wij
denken dat dat een beetje kort door de bocht is. Er zijn vast werknemers die
er wat makkelijk voor kiezen te verzuimen, maar dat percentage is volgens ons
verwaarloosbaar en zeker te klein om daarom bij voorbaat beleidsmatig alles
bij de werknemer neer te leggen.
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De werknemer ervaart een noodzaak om zich ziek te melden. Dat kan door
duidelijke objectieve medische redenen zijn, maar vaak speelt er veel meer
mee. Bijvoorbeeld de manier waarop het bedrijf nu de werkprocessen en het
management georganiseerd heeft. En als de verhoudingen tussen werknemer
en leidinggevende gespannen zijn, dan is op voorhand het model van leidinggevende als casemanager niet werkbaar.
Ziekteverzuim is een complexe zaak waarin emoties, wetgeving en
verschillende belangen van werknemer en werkgever een rol spelen. Is het
redelijk om van de leidinggevende te verwachten dat hij of zij dit wel even
managet? Of dat ze weten welke vragen ze wel en niet mogen stellen?
Casemanagement is een vak; elk dossier vraagt maatwerk. Daarvoor heb je
hoogopgeleide specialisten nodig die vanuit hun vakmanschap en objectiviteit
de regie kunnen nemen en zo nodig ook de bal bij de werkgever neer kunnen
leggen! Deze professionals weten ook de juiste vragen aan de bedrijfsarts te
stellen en ook kunnen ze bijsturen indien de bedrijfsarts geen antwoord op
de vragen geeft.

Inzetbaarheidsgesprekken in plaats van verzuimgesprekken
Ook wanneer bedrijven niet met het verzuim-is-een-keuze-model werken, komt
het veel voor dat de verantwoordelijkheid voor het verzuim neergelegd is bij
de leidinggevende of zelfs bij de zelfsturende teams. Feit is dat zij simpelweg
niet genoeg kennis hebben op het gebied van wet- en regelgeving in verzuimbegeleiding om binnen de kaders van de wetgeving de regie te nemen op
inzetbaarheid.
Bedrijven die met deze modellen werken, zullen na moeten denken over de
manier waarop ze de verzuimbegeleiding gaan reorganiseren. Het is inmiddels
wel duidelijk dat de leidinggevende niet mag vragen wat er met de werknemer
aan de hand is en wat hij nog wel kan doen. De Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) heeft duidelijk stelling genomen: het vragen naar de mogelijkheden door
de leidinggevende mag niet zonder tussenkomst van een bedrijfsarts. Het
praten over de mogelijkheden mag wel nadat de bedrijfsarts een advies heeft
gegeven.
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De AP schrijft in een brief dd. 30 november 2017 als antwoord aan een student
van CS Opleidingen:
Uit de ‘Beleidsregels de zieke werknemer’ blijkt onder meer dat de werkgever alleen
dan met een zieke werknemer over zijn functionele beperkingen en mogelijkheden
mag praten wanneer de bedrijfsarts in kaart heeft gebracht wat de functionele
beperkingen en mogelijkheden van de werknemer zijn. Vervolgens moet deze
informatie door de bedrijfsarts of in opdracht van de bedrijfsarts (Taakdelegatie)
worden gecommuniceerd.
De achterliggende gedachte is dat een werknemer al binnen de grenzen van
de wet verplicht is om volledig mee te werken aan zijn re-integratie. Van de
werknemer mag niet ook nog worden verwacht dat hij aangeeft welke (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden hij zou kunnen verrichten. Zou dit
wel het geval zijn, dan wordt de werknemer - die financieel afhankelijk is van
de werkgever - geforceerd om zijn eigen beperkingen en mogelijkheden vast te
stellen en de uitkomst daarvan aan de werkgever te communiceren. Dat laatste
is niet de taak van een werknemer en kan enkel onafhankelijk worden vastgesteld door tussenkomst van een bedrijfsarts.
Deze duidelijke stellingname van de AP zorgt ervoor dat veel organisaties
moeten nadenken over een nieuwe aanpak waarbij het gewenst is niet alleen
te kijken naar verzuim, maar ook hoe de werkgever kan investeren in het
duurzaam benutten van de talenten van de werknemers binnen of buiten
de organisatie.
Ook zonder deze stellingname van de AP was het echter noodzakelijk om het
model van eigen regie met de leidinggevende als verantwoordelijke om te gaan
buigen. Bij veel bedrijven geldt dat de span of control op andere werkzaamheden
(hun reguliere werk) voor veel leidinggevenden dermate groot is, dat verzuim niet
de aandacht krijgt die het verdient. Het gevolg is dat werknemers onnodig lang
ziek thuis zitten terwijl er al wel passende mogelijkheden zijn. Verder speelt mee
dat leidinggevenden geen idee hebben van de omvang van alle verplichtingen
die werkgever en werknemer hebben, waardoor er een groot risico op loonsancties is (derde jaar loondoorbetalingsverplichting verzuim).
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Nadelen van het Eigen Regie Model
In de praktijk komen we tegen dat veel organisaties het lastig vinden om regie
te nemen op inzetbaarheid en de professionals ervaren veel weerstand tegen
veranderingen. Veranderingen die wel broodnodig zijn, want de aanpak die
gestoeld is op het Eigen Regie Model resulteert in:

•

Te late inzet van interventies waardoor betrokkene onnodig lang ziek
thuis zit;

•
•

Onvoldoende benutting van alle mogelijkheden;
Een te grote focus op de beperkingen in plaats van op de mogelijkheden,
waardoor de betrokken werknemer in een neerwaartse spiraal wordt
getrokken en daardoor minder inzetbaar wordt;

•

Onvoldoende bewustzijn bij hoger management wat een goede aanpak met
regie op verzuim kan opleveren (zowel financieel als ten aanzien van het
werkethos van de zieke medewerker);

•

Te late inzet van de bedrijfsartsen omdat leidinggevenden het nog niet
nodig vonden dat werknemers naar de bedrijfsarts gingen of dat de
adviezen van de bedrijfsarts in twijfel zijn getrokken of niet zijn opgevolgd
(risico op loonsancties);

•

Onvoldoende dossiervorming en onderbouwing waarom re-integratie
stagneert en indien er sprake is van een WIA-aanvraag, kost dit extra
reparatietijd en geeft dit een groot risico op loonsancties.

•

Te veel vrijblijvendheid richting de werknemer die in de weerstand zit om
mee te bewegen met de veranderingen in de organisatie of het benutten
van zijn of haar passende mogelijkheden;

•

Te veel vrijblijvendheid voor de leidinggevenden zelf t.a.v. de plaatsing in
passende arbeid. Leidinggevenden die de persoon niet terug willen op de
afdeling en daardoor de passende mogelijkheden niet bespreekbaar maken,
maar er juist op sturen dat de uitkomst is dat er intern geen arbeid voor
betrokkene mogelijk is.

Rol van de leidinggevende
Veel organisaties benoemen als reden dat ze de leidinggevende casemanager
hebben gemaakt, dat de direct leidinggevende het best geïnformeerd is en
direct toegang heeft tot de werknemer. De echte reden is helaas maar al te vaak
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dat P&O of HRM op deze manier een lastig dossier doorschuift en zo zichzelf
meer in de luwte manoeuvreert.
De direct leidinggevende heeft bij verzuim van een werknemer een uiterst
belangrijke rol, met name in het geven van persoonlijke aandacht en zorg
aan de verzuimende werknemer. Ook is de bijdrage van de leidinggevende
essentieel als het gaat om het benutten van de mogelijkheden vanaf de eerste
ziektedag. Maar dat maakt de leidinggevende zeker niet tot de regievoerder
(casemanager).
De redenen hiervoor zijn talrijk maar we noemen er een paar:

•

De leidinggevende heeft onvoldoende opleiding en wetskennis. Dit kan
niet met wat dagdelen opleiding worden ondervangen. Ter vergelijking:
de kortste registeropleiding Regie op Verzuim omvat al meer dan 200
studie-uren.

•

De leidinggevende heeft geen zicht op de financiële belangen van
werknemer en werkgever.

•

De leidinggevende is niet in staat om de externe spelers op een juiste manier
aan te sturen.

•

De leidinggevende heeft andere prioriteiten waar het de (werk)
doelstellingen betreft.

•

De leidinggevende is vaak zelf (gedeeltelijk) reden voor het verzuim
waardoor er sprake is van belangenverstrengeling.

Uit deze opsomming blijkt meteen de noodzaak van een specialistisch
opgeleide professional die als regisseur grip heeft op de dossiervorming en
financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze
professional wordt waar nodig ondersteund door de direct leidinggevende en
kan met mandaat acties uitzetten die zijn gericht op de schadelastbeperking
voor de organisatie en de werknemer.
En juist het kunnen werken met mandaat is onvoldoende in organisaties
verankerd, terwijl leidinggevenden zich persoonlijk bij de werknemers
betrokken voelen. Dit maakt het lastig om de wettelijke en zakelijke begeleiding
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van verzuim te borgen, zeker wanneer leidinggevenden de vrijheid hebben
om adviezen van een register-casemanager niet op te volgen. Het niet
opvolgen van advies zonder daarbij de gevolgen van de keuzes op lange
termijn te overzien, heeft per definitie als resultaat dat de werkgever daarvoor
de bijzonder forse rekening betaalt.

Creëer duidelijkheid in de rolverdeling
Door onduidelijkheden over de taken en verantwoordelijkheden en de
leidinggevende als casemanager, wordt er in organisaties veel geld en tijd
verspild aan onnodig lang verzuim of loonsancties. Ook de andere kant
komt voor: te ijverig hersteld melden van medewerkers die niet hersteld zijn.
Hierdoor is er een grotere kans op terugval met als gevolg dat er een nieuwe
periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte kan gaan lopen. Dan is
de groep van hersteld melden vanwege ‘goed werkgeverschap’ omdat de
werknemer (na 1 jaar verzuim!) anders terugvalt naar 70% loondoorbetaling,
nog buiten beschouwing gelaten.
Bij een goed georganiseerd topdown (door directie geaccordeerd) verzuimbeleid is het voor leidinggevenden, register-casemanagers, werknemers en
dienstverleners zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige,
duidelijk waar dit beleid naar toe voert en wat de verwachtingen zijn. Veelal is
hier geen sprake van omdat niemand de verantwoordelijkheid over het verzuim
durft te nemen. De regie ligt dan bij de werknemer en de externe bedrijfsarts,
waardoor uiteindelijk de arbodienst de schuld krijgt als het niet goed is gegaan
(bijvoorbeeld bij een aan de werkgever opgelegde loonsanctie).
De register-casemanager is opgeleid om verantwoordelijkheid te nemen en
de loonsanctierisico’s tot een minimum te beperken. De focus van een goede
register-casemanager ligt continu op de financiële toekomstige gevolgen voor
werkgever en werknemer.
Alle aandacht voor de rol van de leidinggevende moet zeker blijven. Het is
de leidinggevende die de werknemer begeleidt bij zijn terugkeer naar werk
(re-integratie). De leidinggevende is in de positie om passend werk te
organiseren. Uiteraard ondersteund door de register-casemanager.
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De kaders voor nieuw beleid
Vanuit CS Opleidingen helpen we de studenten met de omvorming van het
Eigen Regie Model om te komen tot een model waarbij er wel grip is op verzuim
binnen de wettelijke kaders. Bij de vormgeving van nieuw beleid gelden de
volgende uitgangspunten:

•

Er wordt gewerkt binnen de wettelijke kaders (Burgerlijk Wetboek,
Wet verbetering poortwachter, de Algemene Verordening Gegevensverwerking, de Arbowet etc.).

•

Werknemer moet vrije toegang hebben tot allerlei dienstverlening
(preventief ) gericht op inzetbaarheid en het voorkomen van uitval en zelf
bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid om Fit voor de job te
blijven.

•

Bij uitval worden in de eerste week de beperkingen en mogelijkheden in
kaart gebracht door de bedrijfsarts (al dan niet in gedelegeerde taken aan de
specialist Taakdelegatie)

•

De bedrijfsarts geeft uiterlijk in week 4 advies om proactief interventies in te
zetten om de verzuimduur te beperken en zoveel mogelijk WIA-instroom te
voorkomen.

•

Re-integratie is niet vrijblijvend en werknemers worden aangesproken op
hun verplichting om zelf ook proactief mee te werken, zeker waar het gaat
om het verrichten van passende arbeid.

•

Bij de zoektocht naar passende arbeid doet de werkgever alles wat in zijn
invloedssfeer ligt om de werknemers zoveel mogelijk te laten werken naar
de mogelijkheden die ze nog hebben.

•

Ook het management wordt aangesproken om hun verantwoordelijkheid te
nemen om maximaal de talenten van de werknemer tot hun recht te laten
komen (focus op mogelijkheden in plaats van wat er allemaal niet goed
gaat).

•

De werknemer zelf dient zich bewust te zijn dat hij moet investeren in het
vergroten van zijn individuele belastbaarheid door actief mee te werken aan
zijn herstel, en zich indien nodig om te scholen.

•
•

Indien noodzakelijk dient ook demotie bespreekbaar gemaakt te worden.
Bij plaatsing in passende arbeid, is het verrichten van onafhankelijke
loonwaarde-onderzoeken gewenst, zodat dit ook op lange termijn
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houdbaar is (anders gaat er frictie ontstaan in de beloning en de geleverde
arbeidsprestatie wat opnieuw tot spanningen leidt).

•

Voorkomen van WGA-instroom door indien haalbaar de werknemer al
binnen de twee jaar te plaatsen in passende arbeid met een verdienvermogen > 65% van het laatste loon.

•

Sturing op IVA waar mogelijk. Binnen de WIA (Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen) bestaan er twee regelingen, de regeling WGA
(Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de regeling IVA
(Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De WGA kost de
werkgever wel geld, maar de regeling IVA niet. WGA-instroom kost de
werkgever gemiddeld per dossier 150.000 euro over een periode van 10 jaar.
Ook als de overheid de WGA-last terugbrengt naar 5 jaar, zijn de belangen
nog zeker 100.000 euro per dossier. Oftewel, sturing op IVA blijft nodig en
vraagt van de bedrijfsarts beter te letten op het verzamelen van medische
informatie over de duurzaamheid. Ook dient de register-casemanager alert
te zijn op de mogelijkheden van beroep en bezwaar.
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8.

Nieuw model met taakdelegatie
in de buitenschil

Nu de kaders voor nieuw beleid geschetst zijn, gaan we concreet inzoomen op
de mogelijkheden om wel grip te hebben binnen de gestelde wettelijke kaders.
Aangezien de nieuwe aanpak vereist dat de bedrijfsarts naar voren wordt
gehaald en de uitvraag van mogelijkheden moet doen, ligt er een praktisch
probleem, namelijk de schaarse capaciteit bij de bedrijfsartsen.
Het probleem van te weinig bedrijfsartsen kan ondervangen worden door
de bedrijfsarts te laten samenwerken met casemanagers taakdelegatie. De
casemanagers taakdelegatie werken onder toezicht en verantwoordelijkheid
van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de
casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Het succes
van taakdelegatie is afhankelijk van een gedegen inrichting en uitvoering van
het takenpakket.
In het vorige CS Verbindt themaboekje ‘Verzuim en privacy’ voorspelden wij
de opkomst van de casemanager taakdelegatie. Het beroep op de kennis
van de bedrijfsartsen kan veel beter gestroomlijnd worden via casemanagers
taakdelegatie, zodat de capaciteit bij de bedrijfsartsen zinvoller wordt ingezet.
De casemanager taakdelegatie kan samenwerken met de casemanager verzuim
binnen de organisatie (de regievoerder verzuim namens de werkgever).
Het grote voordeel van de invoering van taakdelegatie is dat binnen deze
nieuwe aanpak de organisatie werkt conform de spelregels die de AP heeft
opgesteld in de beleidsregels ‘de zieke werknemer’. Maar ook is het een
oplossing voor de vele leidinggevenden die verzuim heel lastig vinden en niet
goed weten wat ermee te doen. De nieuwe aanpak vraagt wel een wezenlijke
verandering en dus ook bewustwording die top down door heel de organisatie
doorgevoerd moet worden. Ook betekent een nieuwe aanpak dat ieders rol
duidelijk moet worden.
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Ten slotte dienen de spelregels tussen de bedrijfsarts en de casemanager
taakdelegatie duidelijk te zijn. Ten alle tijde geldt: de casemanager taakdelegatie interpreteert niet en oordeelt niet! De bedrijfsarts is leidend in
de te maken afspraken.

Rolverdeling tussen de bedrijfsarts en casemanager taakdelegatie
Taken die de bedrijfsarts kan delegeren zijn bijvoorbeeld:

•

het verwerken en opslaan van vertrouwelijke en medische informatie in een
afgebakend deel van het verzuimsysteem;

•

het uitvoeren van een triage bij de werknemer waarbij de diverse facetten
die een rol kunnen spelen bij verzuim worden uitgevraagd en genoteerd;

•

de werknemer aan de hand van een gestructureerde vragenlijst activeren
om na te denken over de mogelijkheden in werkhervatting en wat hij
daarvoor nodig heeft;

•

de leidinggevende informeren over de verzuimbegeleiding: wat zijn
beperkingen, knelpunten en mogelijkheden;

•

beoordelen of een consult met de bedrijfsarts noodzakelijk is en adviseren
over de inzet van andere deskundigen voor een snelle re-integratie.

Een casemanager taakdelegatie mag niet de rol van de bedrijfsarts overnemen,
alleen op bepaalde gebieden ondersteunen. Voor taakdelegatie gelden strikte
voorwaarden, die zijn benoemd door de Autoriteit Persoonsgegevens en door
de NVAB (belangenorganisatie voor de bedrijfsartsen).
Voorwaarden zijn onder meer:

•
•

De casemanager zal nooit vanuit zichzelf een diagnose stellen.
De bedrijfsarts is minimaal twee keer per week beschikbaar voor overleg
met de casemanager. Dit kan ook via Skype of telefonisch plaatsvinden. In
het verzuimbegeleidingssysteem wordt de goedkeuring van de bedrijfsarts
genoteerd.

•

De bedrijfsarts heeft toegang tot het dossier van de casemanager en toetst
casuïstiek ad random. De juiste uitvoering van de gedelegeerde taken
wordt bewaakt in de gestructureerde overleggen, dossiertoetsing en
multidisciplinair overleg.
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•

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de
casemanager.

•

Overleg, toetsing en overname van de behandeling van het geval door de
bedrijfsarts is altijd mogelijk.

•

De verzuimbegeleiding en de gedelegeerde taken worden uitgevoerd
volgens een vastgelegde werkwijze.

•

De bedrijfsarts en de casemanager werken binnen de wettelijke kaders van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

•

De behandeling van de medische gegevens/dossiers voldoet aan de
richtlijnen van de NVAB.

•

De casemanager zal in (telefoon)gesprekken en e-mailwisseling altijd
duidelijk maken, dat hij/zij géén bedrijfsarts is.

•

Bedrijfsarts en casemanager mogen persoonlijke/medische informatie
niet buiten de beveiligde omgeving opslaan, bewaren of ophalen. Zij zijn
daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Doorvragen op inzetbaarheid
Het grote voordeel van de casemanager taakdelegatie is dat hij, anders dan
een leidinggevende of casemanager verzuim, wel door mag vragen. Al in een
vroegtijdig stadium wordt dan duidelijk of er misschien meerdere problemen
spelen. Dit is belangrijk, te meer omdat ca. 70% van het verzuim in oorsprong
niet medisch is, maar door verzuim wel een medisch karakter krijgt.

Taakdelegatie in de preventieve dienstverlening
Zeker wanneer er bij de werknemer sprake is van frustratie, disfunctioneren,
buitengesloten voelen, pestgedrag door collega’s etc., is het van belang
dat de werknemer een vraagbaak heeft waar hij of zij terecht kan om te
voorkomen dat deze situatie uitmondt in een ziekmelding. Het is belangrijk
dat de werknemer gehoord wordt en dat er in dergelijke situaties snel wordt
ingegrepen, omdat dit anders kan leiden tot langdurig verzuim.
Daarom is het ook van belang om de werknemers een hulplijn te geven, een
telefoonnummer waarachter ook de casemanager taakdelegatie zit. Zo kan de
casemanager taakdelegatie voor de eerste opvang achter deze hulplijn ingezet
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worden. Bij voorkeur in preventieve zin, waarbij de casemanager luistert en
eventueel een (preventief ) gesprek inboekt bij de bedrijfsarts.
Is er sprake is van een conflictsituatie, dan kan de casemanager Kompasgesprekken ingezet worden. Deze heeft een neutrale, onafhankelijke rol. Een
Kompasgesprek vindt plaats buiten de verzuimbegeleiding om. Het is een
inventariserend gesprek met werknemer en werkgever om inzicht te krijgen
in wat er speelt en wat partijen willen. Door de situatie bespreekbaar te maken
kan weer richting worden gegeven aan het traject.
Er zijn dus meerdere soorten casemanagers die in samenwerking met elkaar
een groot deel van het verzuim kunnen beïnvloeden. De samenwerking tussen
de casemanager taakdelegatie en de casemanager verzuimbegeleiding is een
must voor een succesvolle aanpak. Omdat ze elkaars taal spreken en begrijpen
kan deze communicatie soepel verlopen.
Voor de werknemer is er een duidelijke scheiding tussen de werkgever en
de arbobegeleiding (bedrijfsarts en casemanager taakdelegatie) die ook
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doorverwijst naar interventies. Zij kunnen luisteren, vertrouwen opbouwen
en duidelijk aangeven wat er van de werknemer wordt verwacht; namelijk het
benutten van de mogelijkheden die hij of zij nog wel heeft. Vervolgens is het
de taak van de casemanager verzuimbegeleiding om binnen de organisatie
deze mogelijkheden te benutten. Daarbij houdt de leidinggevende een
essentiële rol waar het gaat om de plaatsing in passende arbeid (plaatsing
binnen de mogelijkheden). De regievoering hierop ligt bij de casemanager
verzuimbegeleiding. Dit zijn keuzes die vallen binnen de wettelijke kaders en
waarvan iedereen beter wordt, omdat vroegtijdig de focus ligt op hetgeen de
werknemer nog wel kan doen en niet hoe ziek de werknemer wel niet is.

Keuzes binnen de organisatie
De focus ligt al vanaf verzuimdag 1 op werkhervatting binnen de mogelijkheden die werknemer nog wel heeft. Dit vormt de belangrijkste sleutel tot het
verlagen van de verzuimkosten. Het is binnen de organisatie van belang om het
volgende helder te krijgen:
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•
•
•

Wie heeft mandaat?
Wat zijn de spelregels – uitwerking nieuwe werkwijze?
Herschrijven verzuimbeleid binnen de wettelijke kaders (privacy, medische
info, WvP), maar ook: is beschermingswetgeving als No Risk en Vangnet
inzichtelijk gemaakt en in de nieuwe werkwijze opgenomen?

•

Herschrijven van de werkprocessen, bijvoorbeeld de scheiding tussen artsenwerk (medisch) en de verzuimbegeleiding (mogelijkheden en passend werk)

•

Is het mogelijk om de werkzaamheden – passende arbeid – het functiegebouw – demotie flexibeler in te richten zodat er meer maatwerk toegepast
kan worden om de werknemer binnen zijn of haar mogelijkheden te laten
functioneren?

•

Hoe wordt eventuele vrijblijvendheid (zowel bij werkgever als werknemer)
ingeperkt, bijvoorbeeld dat leidinggevende niet kan weigeren indien iemand
beschikbaar is, maar ook de werknemer de aangeboden arbeid niet mag
weigeren.

De uitwerking moet gedragen worden binnen de gehele organisatie. Daardoor
zullen managers minder vrijblijvend met passende arbeid om kunnen gaan.

Uitwerking nieuwe werkwijze
In het nieuwe model kan de taakdelegatie al in de buitenschil worden ingezet
waarbij de ziekmelding niet meer binnenkomt bij de leidinggevende maar bij de
casemanager taakdelegatie. De casemanager taakdelegatie kan werken vanuit
een steunpunt onder auspiciën van de bedrijfsarts, vaak gekoppeld vanuit een
steunpunt arbodienst.
Samengevat is de nieuwe werkwijze in hoofdlijnen:

•

Zieke werknemer belt met het centraal meldpunt van de casemanager
taakdelegatie en geeft aan wat er aan de hand is (al dan niet op antwoordapparaat) of via de mail. Elke organisatie dient op maat af te stemmen hoe
deze ziekmelding snel bij de leidinggevende terechtkomt.
De eerste, bij voorkeur geautomatiseerde, doormelding naar leidinggevende
is alleen ter kennisgeving. Er wordt dus alleen gemeld: werknemer is vandaag
niet inzetbaar.
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•

Vervolgens gaat de casemanager taakdelegatie doorvragen naar de mogelijkheden en maakt werkhervattingsafspraken. Casemanager taakdelegatie
koppelt dit terug aan de casemanager verzuimbegeleiding binnen het bedrijf.
Deze koppelt dit weer terug aan de leidinggevende van de werknemer.

•

Casemanager taakdelegatie vult het verzuimsysteem (met aparte vastlegging
in het medisch deel).

•

Casemanager verzuimbegeleiding doet altijd een 3 weken toetsing op het
dossier en stelt vragen aan de bedrijfsarts (via casemanager taakdelegatie).

•

De leidinggevende is verantwoordelijk om werknemer binnen zijn
mogelijkheden te plaatsen.

•

Indien de werknemer niet op de eigen afdeling of in het eigen team geplaatst
kan worden, betrekt casemanager verzuimbegeleiding het mobiliteitsbureau
die afdeling overschrijdend de functies en werkzaamheden in beeld heeft.

Nogmaals: de casemanager taakdelegatie mag niet dezelfde zijn als de
casemanager verzuimbegeleiding! Wel kunnen ze binnen de spelregels een
nauwe samenwerking hebben. Maar er moet een duidelijke scheiding blijven,
zodat de medische gegevens niet terechtkomen bij de werkgever.
Verdieping binnen Taakdelegatie
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Het ziekmelden direct bij casemanager taakdelegatie werkt efficiënt omdat
er direct gesproken wordt over de mogelijkheden die de werknemer nog
wel heeft. De casemanager taakdelegatie kan hierover ook direct afspraken
met werknemer maken en dit terugkoppelen aan de casemanager
verzuimbegeleiding.

Voordelen van deze nieuwe werkwijze:

•
•

Ieder werkt binnen de wettelijke kaders, ook binnen de privacyregels.
Er is een strakke sturing op mogelijkheden (rekening houdend met de
beperkingen) al vroegtijdig in het verzuimdossier. Daarmee wordt veel
langdurig verzuim voorkomen. De drempel tot terugkeer blijft klein. En als
er drempels liggen die niet met het verzuim te maken hebben, dan wordt dit
opgelost doordat snel de werkelijke pijn in het verzuimdossier op tafel ligt.
Bij frustratie kan dit betekenen dat er een goed gesprek nodig is.

•

Veel werknemers hebben nu te kampen met de gevolgen van overwerk door
langdurige uitval van collega’s. Er komt veel meer sturing op de deeltijdwerkhervatting al binnen de eerste verzuimweek.

•

De juiste kennis (sociaal rechtelijk/arbeidsrechtelijk) is in de interne
organisatie geborgd bij gekwalificeerde professionals.

•

De casemanagers verzuimbegeleiding namens de werkgever begrijpen
de taal van de casemanager taakdelegatie en kunnen de juiste vragen
formuleren voor de bedrijfsarts. Vervolgens kunnen ze intern sturing zetten
op beschikbare mogelijkheden (en zijn die er niet, dan stellen ze tijdig
tweede spoortrajecten in).

•

Het centrale meldpunt legt ook alle verklaringen van de werknemers vast
(in het medisch deel) en daardoor ontstaat er relevante informatie t.a.v. de
frequent verzuimers waar apart interventies voor ingezet kunnen worden.

Mandaat bij casemanager verzuimbegeleiding
Om professioneel casemanagement te laten werken, dient het mandaat bij de
professional te liggen, dus de casemanager verzuimbegeleiding namens de
werkgever. Dit betekent dat als er passende arbeid is, deze ook echt aangeboden
moet worden en de leidinggevende of teammanager geen keuze heeft om
iemand te weigeren.
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Als er sprake is van niet functioneren zal dit arbeidsrechtelijk aangevlogen
moeten worden, maar niet in relatie tot verzuim. Het verzuimdossier moet altijd
na 2 jaar worden afgesloten met waar mogelijk een bevredigend resultaat.
Binnen het beleid zullen er sancties moeten zijn indien werkgever of
werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Er is een gezamenlijk
belang; met elkaar zorgen voor een optimale inzetbaarheid en de werknemer
behoeden voor de bijstandsval door hem of haar binnen de mogelijkheden
te plaatsen. In ieders belang gaat het om duurzame plaatsing binnen de
mogelijkheden die de werknemer nog heeft.
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9.

Inzetbaarheid en belang van de juiste
financiële prikkels
Nederlandse werkgevers hebben een grote financiële verantwoordelijkheid
voor verzuim en re-integratie. Het ministerie van SZW beschikt over meerdere
onderzoeken waaruit blijkt hoe succesvol het beleid is geweest van de
laatste 20 jaar. Vooral het succes van de Wet verbetering poortwachter en de
vervanging van de WAO door de WIA heeft bijgedragen aan meer prikkels tot
werk. ‘Nederland is niet ziek meer’ wordt al geconcludeerd. Deze conclusie
verwijst naar de uitspraak ‘Nederland is ziek’ van wijlen de heer Ruud Lubbers in
1990. Je kunt echter ook stellen dat mensen niet zozeer ziek waren, maar dat de
WAO een andere manier van werkloosheidsfinanciering was. Denk aan schilders
die de hele winter ziek gemeld stonden. In onze verzuim- en vooral de WAOcijfers zat een hoge werkloosheidscomponent.
Een actievere opstelling van verzekeraars, arbodiensten en werkgevers heeft
geleid tot een daling van het ziekteverzuim. Op macroniveau zijn er dus
goede stappen gezet. Het is nu wel tijd voor een evaluatie en vooral voor
kanttekeningen bij het huidige systeem. Uit een dagje meekijken bij de
dossiertentamens bij CS Opleidingen blijkt hoe ongelooflijk veel kansen er
onbenut blijven om re-integratie tot een succes te maken. De werknemer moet
zelf meer verantwoordelijkheid gaan ervaren voor zijn eigen inzetbaarheid.
In de huidige setting komt het nog te vaak voor dat er gepamperd wordt
omdat leidinggevenden vinden dat bepaalde vormen van passende arbeid
niet kunnen en dat dat zielig voor de werknemer is. Dat er vervolgens een
loonsanctie van het UWV komt, is dan ook volledig terecht.

Ontbreken van werknemersprikkels
Het blijft jammer dat goed bedoelde politieke intenties en de praktijk zo weinig
op elkaar aansluiten. De overheid wil wel een activerende sociale zekerheid,
echter de huidige cao’s met bovenwettelijke aanvullingen geven in aanvang
weinig prikkels om snel aan de slag te gaan. Er zijn zelfs cao’s, bijvoorbeeld in
het onderwijs, waarbij het mogelijk is dat mensen al vanaf 55 jaar thuis komen
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te zitten en hun inkomen bovenwettelijk tot de pensioenleeftijd aangevuld
wordt. Deze rechten raken ze vervolgens kwijt als ze een baan accepteren.
Dergelijke cao’s zetten mensen op achterstand omdat ze defensief kiezen om
dan maar niets te gaan doen.
Wij geloven dat niemand voor zijn plezier ziek wordt. Mensen ervaren een
noodzaak zich ziek te melden. Als iemand vervolgens voor langere tijd uit de
running is, wordt het heel moeilijk om weer te re-integreren. Onze ervaring
is dat re-integratiekansen gemist worden, omdat de procesgang binnen de
eerste 104 weken ruimte laat om aan te kijken hoe het gaat en de werknemer
onvoldoende bewust is van het belang van werk. Het ontbreken van een
financiële prikkel, met name in het eerste ziektejaar, werkt ook niet stimulerend.
In ons vakgebied is ‘het Lourdeseffect’ algemeen bekend: werknemers melden
zich vaak beter vlak voordat ze in de 70% loondoorbetaling terechtkomen.
Wij adviseren standaard zieke werknemers op tijd een berekening van het
lagere inkomen te geven en vooral een goed beeld van de inkomensgevolgen
bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het ‘Lourdeseffect’
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Tot 2004 had ook de oproep voor de WAO-keuring een groot effect op de
re-integratie. Toenmalig staatssecretaris Hoogervorst sprak al zijn verbazing
uit over hoe groot het effect van deze dikke WAO-aanvraagbrief was op de
hersteldmeldingen in ziektemaand 9. Gesteld kon worden dat deze WAO-brief
het gedrag van sommige zieke werknemers dus positief beïnvloedde.
Door de loondoorbetaling per 2004 te verlengen naar twee jaar is dit effect
een jaar naar achteren geschoven. De bedoeling was ooit dat de eerstejaarsevaluatie ook dat effect zou bereiken als een soort opschudmoment, maar die
waarde heeft deze evaluatie nooit gehad.

Een activerende sociale zekerheid
Een activerende sociale zekerheid is het toverwoord, oftewel inkomenszekerheid bieden met bijpassende verplichtingen en financiële prikkels
gericht op het aanvaarden van werk. Daarbij zijn er voor het re-integreren
van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking extra middelen
beschikbaar. Is betaalde arbeid niet haalbaar, dan liggen er maatschappelijke
participatieverplichtingen.
Kenmerk van het activerende socialezekerheidsstelsel is dus niet alleen maar
rechten, maar ook plichten. Ook bij ziekte of gebreken is vaak werkhervatting
mogelijk. Stilzitten en niets doen is geen optie. Voor de uitkeringsgerechtigde
zou werken dan wel lonend moeten zijn. Hoe kun je mensen die hun oude werk
niet meer kunnen doen, stimuleren om voor 100 euro in de maand extra aan
het werk te gaan? Met de aanvullende verzekeringen via de private verzekeraars
zijn veel werkprikkels weer teniet gedaan. Dit is alleen te doorbreken indien
de overheid of de private verzekeraars zelf actief banen gaan aanbieden en
weigering van passend werk sanctioneren met het (gedeeltelijk of tijdelijk)
stopzetten van uitkeringsrechten. Momenteel gebeurt dit nog niet, maar we
verwachten dat dit zeker gaat gebeuren.

Sanctioneren ligt gevoelig
Het sanctioneren bij onvoldoende meewerken ligt overigens gevoelig, ook al
in de eerste 104 weken van ziekte. We begrijpen dat werkgevers hier nog veel
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moeite mee hebben. Met name leidinggevenden vinden dat ze dit richting de
werknemer niet kunnen maken. Vaak moeten casemanagers veel moeite doen
om een loonstop op te kunnen leggen om zo een loonsanctie van het UWV
te voorkomen. Want dat is natuurlijk de omgekeerde wereld: de werknemer
werkt onvoldoende mee, de werkgever vindt het niet netjes een loonstop
toe te passen en krijgt dan ook nog de sanctie om een derde jaar loon door
te betalen. Het UWV zegt dan heel mooi dat de werkgever de loonstop als
stimuleringsinterventie had moeten inzetten.
Werkgevers vinden sanctioneren lastig, omdat daarmee de verhoudingen
tussen werkgever en werknemer direct op scherp worden gezet. Soms pakt het
ook goed uit, doordat de werknemer wel doet wat van hem verwacht wordt.

Verharding tussen werkgevers en werknemers
Langdurig verzuim legt een druk op de arbeidsverhoudingen tussen werkgever
en werknemer. We wijzen zowel werkgever als werknemer erop dat het
belangrijk is om de relatie met elkaar goed te houden. Zeker ook voor de
werknemer: eenmaal zonder werk, kom je niet makkelijk meer de arbeidsmarkt
op als je al beperkingen hebt.
We horen ook werkgevers zeggen dat ze een werknemer niet meer terug willen
in het bedrijf en dat ze zich onheus behandeld en belazerd voelen. Dit leidt tot
verharding in relaties. Deze verharding zien we zeker bij de ongeveer 10% van
alle verzuimdossiers die gerelateerd zijn aan een arbeidsconflict. Conflicten
moeten besproken kunnen worden. Als gevolg van de privacywetgeving
kunnen werknemers met een ziekmelding lange tijd de communicatie met de
werkgever stilleggen, over de hoofden van de bedrijfsartsen heen. Ook daarom
is het van belang om de oorzaak van het probleem snel boven tafel te krijgen.
De bedrijfsarts mag overigens niet doorgeven of het verzuim privé gerelateerd
of werk gerelateerd is, wanneer hij daar geen toestemming van de werknemer
voor krijgt. De kern van het probleem komt dan niet of veel te laat boven tafel,
waardoor sturing op een snelle werkhervatting zo goed als onuitvoerbaar
wordt.
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Gemiste kansen
Unaniem benoemen casemanagers dat ze genoeg dossiers kennen waar er
versnelling mogelijk was geweest als het werkelijke probleem eerder boven
tafel was gekomen. Vaak wordt zo alleen gewerkt aan symptoombestrijding.
Ook dienen re-integratiedoelen sneller bijgesteld te worden. In de situaties
dat terugkeer in eigen werk niet realistisch lijkt te zijn, dient direct de arbeidsdeskundige ingeschakeld te worden. Nu zien we dat dit vaak pas vlak voor de
eerstejaarsevaluatie wordt gedaan. In de praktijk wordt er ook nog te weinig
gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de werknemer nog wel heeft
(loonwaarde benutten op mogelijkheden). Vervolgens missen we kansen door
in het tweede ziektejaar verder door te sukkelen met pappen en nathouden. Er
wordt wel een tweede spoortraject gevolgd maar daadwerkelijke arbeid wordt
er niet verricht. Casemanagers houden het dossier op orde om te voorkomen
dat het een loonsanctie wordt.
Dit kan allemaal heel anders. De analyse van het probleem dient al in een
vroegtijdig stadium te gebeuren. De huidige praktijk laat zien dat het al vroeg
is wanneer de bedrijfsarts in week 5 de probleemanalyse heeft opgesteld. We
zien grote kansen om het probleem sneller bloot te leggen door de komst
van de casemanagers taakdelegatie. Zij moeten leren om open, zonder
vooringenomenheid, alleen vragen te stellen en te luisteren. Onder geen
beding mogen ze die informatie interpreteren of beoordelen. Vervolgens
kunnen ze snel de noodzakelijke interventies inzetten (in afstemming met
de bedrijfsarts). De werknemer wordt met deze adequate aanpak veel meer
zelf verantwoordelijk gemaakt om actief te werken aan zijn inzetbaarheid.
De afstand tot de arbeidsmarkt blijft op deze manier een stuk kleiner. Alle
onderzoeken wijzen uit dat de beste kansen liggen in de eerste 13 weken.
Na een half jaar lopen ze al hard af. Kortom, een strakkere activering vanaf
de eerste ziektedag, maar met name binnen de eerste 13 weken, zorgt
ervoor dat je kwetsbare werknemers niet regelrecht de bijstand instuurt.

Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar?
Sinds de komst van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
vangnetters (BeZaVa) wordt de flexwerker in de Ziektewet na 1 jaar beoordeeld
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op basis van gangbare arbeid (algemeen geaccepteerde arbeid). Dit is een
rechtsongelijkheid tussen vast en flex die niet wenselijk is en zelfs de vraag
oproept of dit niet discriminerend is. Dit probleem wordt ondervangen indien
voor iedereen, dus vast en flex, de loondoorbetaling teruggaat naar 1 jaar. Dat
we voorstander zijn van een 1-jarige loondoorbetalingsperiode benoemen we
al voor langere tijd. Echter, wat de overheid nu heeft voorgesteld is om alleen
voor de kleine werkgevers de loondoorbetalingsperiode terug te brengen naar
1 jaar. Wij denken dat dit zou moeten gelden voor alle bedrijven. En dan zou de
WIA-beoordeling moeten plaatsvinden na 52 weken in plaats van na 104 weken
wachttijd.
Bovendien is het plan dat de kleinere ondernemers (tot 25 werknemers) het
tweede jaar zelf betalen via een uniforme premie aan het UWV, wat het in
feite duurder maakt. Ook is het plan dat het UWV de re-integratie gaat doen.
Zo gaat de poort naar de WIA nog wijder open. Gelukkig kwam ook MKB
Nederland in maart 2018 met de boodschap dat de plannen van het kabinet
rond loondoorbetaling bij ziekte de prullenbak in moeten. Het is nu afwachten
hoe de verdere uitwerking wordt. Dat is ten tijde van het schrijven van dit
themaboekje nog niet bekend.
Wel zullen er nog grote wijzigingen komen omdat dit nodig is om de sociale
zekerheid betaalbaar te houden en een goed stelsel te behouden voor de
personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
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10.

Van Eigen Regie naar Zelfregie op de
inzetbaarheid?
In de periode 2010-2018 is het Eigen Regie Model (ERM) waarbij de leidinggevende bij verzuim de mogelijkheden uitvraagt of bijvoorbeeld verzuimverlof
toekent, bij werkgevers breed uitgerold. Er is zelfs een STECR-richtlijn voor het
Eigen Regie Model opgesteld waarmee de arbodienstverlening ‘wat meer op
afstand’ kon worden gezet en waardoor de leidinggevende min of meer met
één bil op de stoel van de bedrijfsarts kwam te zitten. Iedereen was het er
eigenlijk wel over eens dat inzetbaarheid en verzuim aandachtsgebieden waren
die meer richting de werkvloer ‘geduwd’ moesten worden omdat daar nou
eenmaal de meeste kennis over de werknemer zit. Vanuit deze gedachte is de
leidinggevende steeds meer in een (onterechte) hoofdrol geplaatst.
Elke week krijgen we bij CS wel studenten die aangeven dat ze training hebben
gehad waarbij ze geleerd hebben dat een gesprek over verzuim wel kan, zolang
de werkgever en verzuimende werknemer het gesprek maar in een goede sfeer
voeren. Ook enkele grote arbodiensten adviseren na 25 mei 2018 nog steeds
dat de leidinggevende gerust met de werknemer in gesprek kan om in geval
van verzuim de mogelijkheden uit te vragen. Wanneer onze mening gevraagd
wordt, doen we tegenwoordig het volgende: we verwijzen de student terug
naar die partij en adviseren de (meer dan duidelijke) richtlijn van de AP mee
te nemen, om daarover samen in een fijne sfeer een goed gesprek te voeren.
Vergeet vooral niet de aansprakelijkheid goed te regelen.

Leidinggevende:
voer re-integratiegesprekken in plaats van
verzuimgesprekken!
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Onder druk van de nieuwe privacywetgeving (de AVG) is ERM inmiddels dus van
zelf dokteren naar dynamische inzetbaarheidsprofielen en goede gesprekken
getransformeerd. Zelfs onze minister van Justitie informeerde nog in april 2018
de Tweede Kamer over de aanpak van het verzuim bij de Politie waarmee alle
problemen worden opgelost: de leidinggevenden zijn en worden getraind
voor het voeren van verzuimgesprekken met de verzuimende medewerkers.
Niemand minder dan de hoogste baas van de Politie verklaarde een week
voor ingang van de AVG in een interview dat de leidinggevenden er klaar voor
waren. Iedereen was nu opgeleid om in geval van ziekteverzuim het gesprek
over PTSS met de agent aan te gaan!

Op zoek naar andere modellen
Aan de andere kant zien we dat er door de komst van de AVG hoe dan ook
versneld toch een verandering gaande is, die nu vooral bij grote private en
publieke werkgevers al zichtbaar wordt. De eerste publieke (zorg)instellingen
die mede door de ‘zelfsturende teams bij verzuim’ financieel langs de afgrond
scheren, proberen nu uit alle macht de schade te beperken door op zoek te
gaan naar andere modellen waardoor het verzuim zelf wat minder zelfsturend
wordt. Er gaan in Nederland de komende paar jaar bijzondere, maar ook
bijzonder eigenaardige dingen gebeuren, want in tegenstelling tot de rest van
Europa hebben de nieuwe spelregels hier een totaal ander effect dan elders.

In Nederland doet de oorzaak van verzuim er niet toe.

Dit komt omdat in alle andere landen er al op de eerste verzuimdag bij de
claimbeoordeling een verschil wordt gemaakt tussen Risque professionnel
(RP = risico werkgever) en Risque Social (RS = risico werknemer) als oorzaak
voor het verzuim. Het hele model is daar ingericht op een claimbeoordeling
met risicoduiding vanuit de medische sector en door deze andere inrichting
is het medisch geheim dus traditioneel al geborgd.
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Zoals aangegeven staat dit haaks op de Nederlandse situatie, waar de oorzaak
van het verzuim er niet toe doet. En waar we er nog een schepje bovenop doen
door het Risque professionnel ‘op te pompen’ met allerlei containerbegrippen
en niet 100% aan de werkgever toe te rekenen (internationaal een voorwaarde)
‘beroepsziekten’.
Denk bijvoorbeeld aan burn-out en werkstress. Het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten is van mening dat 50% al voldoende is om de werkgever als
veroorzaker aan te wijzen. Hoe oneigenlijk dit model is, wordt duidelijk als
we de manier van meten eens nader gaan bekijken. Hoe moet een instantie
objectief bepalen of de burn-out voor 49,9% of voor 50% door de werkgever
wordt veroorzaakt? En dan nog kan de toerekening bij A op 48% uitkomen
en bij B op 54%, omdat A bijvoorbeeld wat steviger in het leven staat dan B.
Waarmee we absoluut niet zeggen dat werkstress en burn-out aanstellerij zijn,
maar wel dat dergelijke metingen niet objectief te maken zijn.

Gaan werkgevers een blanco cheque tekenen?
Door de wijze waarop de wettelijke kaders voor verzuim in Nederland zijn
geregeld, is het effect van de AVG voor werkgevers dat ze zo goed als blind
worden. Het was al beroerd, maar wordt nog beroerder omdat er praktisch niets
meer aan de werknemer gevraagd mag worden. Het is vast nooit zo bedoeld,
maar er wordt wel een heel stevige knip in de relatie werkgever - werknemer
gezet wanneer de inzetbaarheid op verzuim botst.

?

!

...

Factuur

?

?

Interventies

Factuur

Arbodienst
Iets gedaan

voor iemand

Iets gedaan
voor iemand

€ 2.000,Betalen voor 1 juli

€ 3.000,Betalen voor 1 juli
Werkgever
©
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Maar het gaat nog verder, straks mogen er bijvoorbeeld geen herleidbare
rekeningen meer worden ingediend. Dus geen nota waarop staat dat bijvoorbeeld therapeut A in opdracht van de bedrijfsarts 10 sessies Y voor werknemer
B heeft verzorgd. Dus dan ziet het plaatje er bijvoorbeeld als volgt uit:

•
•

Werknemer meldt zich ziek
Werkgever mag niets vragen (behalve hoelang het verzuim gaat duren en
welke taken er kunnen worden overgenomen)

•

Wat de oorzaak ook is, werkgever moet betalen: maximaal 2 jaar loon en
5 of 10 jaar WGA

•
•

Nota’s van de arbodienst moeten ‘blind’ worden betaald
Nota’s voor interventies moeten ‘blind’ worden betaald.

Lees het gerust maar een paar keer opnieuw, en opnieuw…..en nog een keer.
Lees het en probeer u voor te stellen wat de impact gaat worden van deze
grote, enorme black box, waarvoor de Nederlandse werkgevers een dikke
2 miljard euro per maand moeten ophoesten. Wat denkt u dat er gaat
gebeuren? Dat een Nederlandse minister persoonlijk gaat ingrijpen of
uitspraken zal doen over de wijze van handhaving? Dat is een illusie, want de
AVG valt niet onder Nederlands maar onder Europees gezag (GDPR). We zullen
het ermee moeten gaan doen en ons aan een totaal nieuwe situatie gaan
aanpassen. Dus wat wordt de reactie op dienstverleners en arbodiensten die
in een soort van mistige omgeving nota’s moeten opstellen en verzenden?
Werkgevers zullen op de een of andere manier echt willen weten wat er speelt
en waarvoor ze moeten betalen. En als dat niet via de reguliere partijen kan,
zullen er nieuwe spelers en/of nieuwe regels komen. Dus in plaats van ERM
zullen werkgevers nu mogelijk gaan kiezen voor Zelfregie, een model waarbij
ze oplossingen gaan zoeken om binnen de nieuwe kaders de kosten toch te
kunnen controleren.

Zelfregie
Werkgevers hebben zich de afgelopen jaren als tijgers op de onderwerpen
Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit gestort, een proces wat overigens nog
steeds in volle gang is. ‘Duurzaam’ is vooral de ultieme wens van bonden
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en overheid: zoveel mogelijk mensen in een vaste baan, meer leden en
meer belastingcentjes. Bovendien is het bijna altijd de werknemer die moet
veranderen, terwijl het juist vaak de organisatie is die zwaar verouderd is en met
een juk aan administratie repressief is. Met name dergelijke organisaties hebben
de afgelopen jaren met behulp van ERM de vraagstukken inzake verzuim als
het ware ‘door de organisatie heen’ geschoven: van directie, naar HR, naar de
leidinggevende, naar de (zelfsturende) teams tot uiteindelijk de werknemer zelf.

Probleem ‘verzuimschuiven’ Eigen Regie Model

Directie

HR

Leidinggevende

Zelfsturende
teams

Werknemer

©

Op die manier ontstaat de bijzondere situatie dat de werknemer uiteindelijk zelf
de regie heeft over het eigen verzuim, door sommigen met een vette knipoog
wel zelfsturend verzuim genoemd. Wanneer een organisatie eenmaal in een
dergelijk model ‘verstrikt’ is geraakt, zien we vaak de onderstaande gevolgen:

•
•
•

Iedereen is delegerend en dus ontbreekt ‘eigenaarschap’.
Geen eigenaarschap betekent geen verantwoording.
De begeleiding is ‘intern’ gericht omdat de arbodienst op afstand is gezet en
er daarom onvoldoende tot geen externe monitoring aanwezig is.

•

De verzuimende werknemer raakt als regiehouder buiten beeld en verdwijnt
weken, zo niet maanden, van de radar.

Wanneer deze processen in de organisatie zijn ingesleten, is de kans groot dat
de impact van de hersteloperatie heftig zal zijn. Een voor de hand liggende
reactie is daarom een nieuw model met een tegengestelde beweging: bij
(grote) werkgevers zal de directie kiezen voor terugkeer naar controle en dit
dossier daarom weer zelf in portefeuille willen gaan nemen.

Themaboekje: Regie op inzetbaarheid

93

Hoewel werkgevers door deze ontwikkelingen weer voor eigenaarschap en
daarmee voor Zelfregie zullen gaan kiezen, zal dit mede door de AVG, niet op de
traditionele manier kunnen worden ingevuld. De operationele activiteiten met
betrekking tot verzuim terugbrengen naar de afdeling HR is sinds 25 mei 2018
niet langer een optie. Bestuurders zullen het model Zelfregie zo inrichten dat
er een beter zicht op het verzuim en meer invloed op de geldstromen ontstaat.
Bij veel organisaties is inmiddels wel het besef ontstaan dat de met verzuim en
arbeidsongeschiktheid gepaard gaande geldstromen de bedrijfsvoering stevig
onder druk kunnen zetten. Maar ook de oplossingen met Zelfregie die door een
bestuur worden bedacht zullen binnen de kaders van de AVG moeten passen
en dat levert mogelijk een even onverwachte als ook interessante constellatie
van de verzuimmarkt op.

Zelfregie binnen de kaders van de AVG
Interessante constellatie
Hoe paradoxaal het ook lijkt, het zou zo maar eens zo kunnen zijn dat de
partijen die straks het meest van de AVG te duchten hebben, de arbodiensten
en de overheid zelf zijn. De OVAL en een aantal grote arbodiensten kiezen
ervoor de Wet verbetering Poortwachter boven de AVG (GDPR) te stellen, omdat
er in hun ogen anders een onwerkbare situatie ontstaat. Vandaaruit houden
zij vast aan het bestaande model waarin bijvoorbeeld het uitvragen van de
mogelijkheden door de leidinggevende is opgenomen. Het is natuurlijk ook
bijna onmogelijk je verdienmodel van de ene dag op de andere om te gooien,
ook al ligt de komst van de GDPR al vanaf 2010 redelijk vastomlijnd vast.
Boeiend is om uit een dergelijke situatie te leren hoe belangenverstrengeling
kan verlammen. In plaats van objectief naar de nieuwe wettelijke kaders te
kijken, hinken partijen als OVAL en NVAB op twee gedachten. Zij moeten
immers ook de belangen van hun leden binnen de bestaande interne politieke
consensus behartigen. Ga je je eigen leden teleurstellen door in het kader
van de nieuwe wetgeving veranderingen te adviseren of kijk je in het belang
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van je leden de andere kant op en ben je het er niet mee eens? Competenties,
belangenbehartiging en toezicht horen niet onder één dak (zeker niet bij
een beroepsvereniging) en hierdoor ontstaat een mogelijk zeer interessante
constellatie.
Het namelijk zou maar zo kunnen dat OVAL, NVAB, de grote Arbodiensten en
een aantal aanpalende grote dienstverleners zich met hun standpunt ‘boven’ de
markt gaan stellen: zij gaan wel afstand nemen van de AVG, terwijl de markt, hun
klanten, dit niet (gaan) doen. Misschien overheerst op brancheniveau en bij de
grote spelers de gedachte dat er door de noodzakelijke aanwezigheid van een
bedrijfsarts een soort van monopoliepositie bestaat waardoor de impact van
de andere keuze door de markt voor hun gering zal zijn? Overigens is het zeker
niet ondenkbaar dat men niet verder komt dan ‘dit is niet in het belang van onze
leden en niet in het belang van het vakgebied’.
Het belang van het vakgebied is in de visie van de meeste grote spelers onder
meer dat de medewerker en de inzetbaarheid centraal staan en men niet de fout
moet maken verzuim (te veel) financieel te benaderen. Door het niet meegaan
in de marktontwikkelingen en het niet bereid zijn om werkgevers aan te sluiten
op de kostenontwikkelingen, kan er voor werkgevers een soort van dubbele
black box over de lijn van de arbodienst ontstaan. Dat is gecombineerd met
tegenvallende resultaten van ERM en de nieuwe spelregels AVG een bijzonder
explosief mengsel.

Kans op marktverandering door Zelfregie?
Een belangrijke voorwaarde voor een stabiele markt is het ontbreken van
alternatieven. Kijk naar de automarkt: voor de bestaande markt is er weinig aan
de hand zolang 100% elektrisch rijden wel spectaculair maar onbetaalbaar is
en de actieradius beneden de 300 km blijft. Komen er echter leuke modellen
die € 45.000,- kosten en een actieradius van meer dan 500 km hebben, dan is
het binnen een paar jaar gedaan met de bestaande automarkt. Maar, mede
door toedoen van de AVG is die auto er in Arboland al wel en hij is niet alleen
duurzamer maar ook nog eens goedkoper!
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Die auto heet Zelfregie en het model heet Taakdelegatie. Werkgevers kleuren
op deze manier keurig binnen de vakjes van de AVG en herkrijgen daarnaast
ook nog eens de controle op verzuim en transparantie op de geldstromen.
Alle dienstverlening is adequaat ondergebracht binnen een eigen entiteit
(bijvoorbeeld de BV Health) en onder de supervisie van de bedrijfsarts kunnen
opgeleide register-casemanagers Taakdelegatie (CMTD) en (arbo)verpleegkundigen met gemak alle verzuimmeldingen aan en meer aandacht geven
dan ooit tevoren. Uitvragen is geen probleem, alle privacy van de medewerker
is compleet met ISO-normen geborgd en in speciale programma’s opgeslagen
waar alleen de bedrijfsarts en CMTD en/of (arbo)verpleegkundige bij kunnen.
Voor niemand anders van buiten toegankelijk, precies zoals het hoort.

Controle op notaverkeer
Twee totaal verschillende beroepsgroepen kunnen straks voor opheldering
gaan zorgen waar het de black box van nota’s voor interventies (altijd op
werknemersniveau) en gepersonaliseerde preventie voor de werkgever betreft.
Die moet immers de nota’s voor preventie en interventies betalen die door de
AVG nu ‘onder water’ kunnen gaan. Die beroepsgroepen zijn de casemanager
taakdelegatie en de bedrijfsarts (als beroepsgroep binnen taakdelegatie) en een
controller (accountant, certificerend actuaris). Binnen de Health BV kunnen de
nota’s worden gecontroleerd of de voorzieningen** waaruit de nota’s worden
betaald, fiscaal op de juiste manier worden ingericht en door de fiscus worden
goedgekeurd.
** Grote werkgevers weten van tevoren dat ze op jaarbasis een substantieel
bedrag aan inzetbaarheid en in dit geval preventie en interventies kwijt zijn
en zij storten dat bedrag als een toezegging aan hun Health BV. Omdat het
een toezegging (aan de werknemers) is, kan dit bedrag ten laste van het
resultaat worden gebracht (fiscaal worden aangewend). Uiteraard wil de
fiscus controleren of deze gelden daadwerkelijk aan datgene zijn uitgegeven
waarvoor de voorziening is ingericht, maar kan hiervoor niet bij de werkgever
terecht want deze heeft door de AVG immers geen relevante informatie
beschikbaar. Hoewel de toekomstige procedures nog moeten worden
uitgekristalliseerd, is het realistisch te veronderstellen dat het mogelijk is
om de relevante informatie via Health BV wel te ontsluiten.
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Op dit moment zijn er grote werkgevers ( > 2.000 werknemers) die onderzoeken
of ze het notaverkeer via een zorgverzekeraar kunnen laten lopen. Dit is een
mogelijkheid en als eerste oplossing lijkt deze voor de hand liggend. Toch
kleven er een aantal nadelen aan deze variant. Want waarom zou je als bedrijf
je portemonnee afgeven en er blind op vertrouwen dat alles eerlijk geregeld
wordt? Welke opslag wordt bijvoorbeeld gehanteerd voor het leveren van
diensten? Tip: lekker zelf gaan doen, is veel goedkoper en je houdt zelf het
overzicht!

En de overheid?
Voor de overheid wordt het lastiger omdat die nu eenmaal niet echt heel
flexibel is en ook omdat Nederland traditioneel moeite heeft met de aanpassing
aan Brusselse regeltjes en wetjes. Omdat aanpassing van Europese wetgeving
een brug te ver is, ligt aanpassing van gerelateerde Nederlandse wetgeving
meer voor de hand. Te denken valt aan de Wet verbetering poortwachter en
uiteindelijk zelfs de herintroductie van Risque Professionnel en Risque Social
nadat dit onderscheid op initiatief van de SER midden jaren 60 vorige eeuw
teniet werd gedaan.
Niets doen is lastig wanneer de werkgevers zich (na 25 jaar) eindelijk gaan
roeren en een meer eerlijke verdeling van de lasten willen die aan (niet)
inzetbaarheid zijn gekoppeld. Die kans is realistisch, omdat circa 50% van
al het verzuim ondanks allerlei ‘Hollandse’ beroepsziekten toch uit Risque Social
voortvloeit (Europees gezien circa 75%) en werknemers zelf niets bijdragen. Het
probleem van een dergelijke herverdeling van de kosten gaat de reparerende
politieke partijen stemmen en dus zetels kosten. Dus zal er naar goed Hollands
gebruik gepolderd moeten worden en dan is snijden in wat wetjes vast
makkelijker dan politiek zelfmoord te plegen door werknemers voor hun eigen
verzuim te laten betalen. Het zal ons niet verbazen wanneer bijvoorbeeld de
Wet verbetering poortwachter met stevige (AVG) aanpassingen kind van de
rekening gaat worden.
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Laat zien dat je
een professional bent

Word lid van
het RSC!

Een diploma van CS Opleidingen en de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen heeft aantoonbare meerwaarde in de markt. Dat diploma krijg
je immers niet zomaar: je bent geslaagd voor een pittig examen en hebt
bewezen binnen de kaders van de Wvp en AVG te kunnen werken!
Natuurlijk wil je dat dat gezien en erkend wordt. Alle reden om lid te
worden van het RSC!

Voordelen lidmaatschap RSC
■

		Je mag direct een titel voeren: afhankelijk van je opleiding is dat ROV,
ROZ, ROW, RCM, RSZ, RCMC, CMTD of ADVI.

■

		Je bent vindbaar op je eventuele specialisatie.

■

		Keuze uit verschillende lidmaatschappen, al vanaf € 95.

■

		De mogelijkheid elke maand bijscholingsavonden en intervisie te volgen.

■

		Hoge kortingen op VeReFi Kennisdagen en de VeReFi Zomermarkt.

		Beroepsaansprakelijkheidsverzekering als je kiest voor het
		Uitgebreid lidmaatschap.
■
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11.

Samenlevingsstress en
Inzetbaarheidsstress
Psychische aandoeningen zijn in 2017 de absolute koploper waar het verzuim
betreft. We leven in een ziekmakende (westerse) samenleving. De stress van de
maatschappij is misschien wel veel ziekmakender dan alle werkstress bij elkaar.
En als de maatschappij het probleem is, is een recept niet de oplossing en de
werkgever niet per definitie de boosdoener.
Het concept van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (zie pagina 29)
duwt hier de vinger hard op de zere plaats; de medische wereld is meer bezig
met symptoombestrijding dan met het zoeken naar oplossingen. Met haar
onderzoek verwijst ze subtiel naar manieren om te overleven in een steeds
meer verstikkend systeem, door keuzes te maken en je te onttrekken aan de
verplichtingen die voortvloeien uit samenlevingsstress. Niet alleen als individu,
maar ook als professional, medische sector en zelfs zorgverzekeraar.

Gezondheid is een keuze is een waanidee
De Nederlandse wetenschapsfilosoof Trudy Dehue wijt het aan waanideeën
dat succes en gezondheid een eigen keuze en dus maakbaar zijn. Dus wanneer
je niet succesvol of gezond bent dan heb je gefaald. En veel mensen zijn minder
succesvol of worden ziek en dat geeft dan weer stress. De volgende stap is
volgens haar de eenzaamheidsstoornis die in de maak is, en daarmee ligt de
oorzaak (weer) bij het individu (en niet bij de maatschappij).
Terwijl psychiaters en psychologen steeds meer gaan inzien dat ze eigenlijk
aan symptoombestrijding doen, laat de overheid het ministerie van Volksgezondheid sinds kort onderzoeken waarom zoveel vrouwen tussen de 20 en
40 met depressie kampen.
Wat zouden de uitkomsten van dit onderzoek kunnen zijn waarom het voor
deze groep vrouwen allemaal niet meer te doen is? Een schot voor de boeg:
studeren, carrière maken, relatie krijgen en onderhouden, kinderen krijgen,
kinderen (grotendeels) opvoeden, ondertussen uurtje of 32 werken, een leuke
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aantrekkelijke vrouw zijn (en blijven!) voor je partner, goede en fijne vriendin
zijn en af en toe iets gezelligs met de vriendinnen doen, vechten tegen de tand
des tijds, sporten en shoppen, sociale contacten onderhouden, gezellig uit eten
met vrienden, verjaardagfeestjes voor de kinderen, 10-minuten gesprekken op
school, eten koken en in de tijd die nog over is het huis aan kant houden. De
minimale oogst van een dergelijke agenda is een burn-out, maar kan gerust
doorschieten richting depressie. Want als je dit niet eens kunt volhouden, heb
je toch wel ontzettend gefaald!

Een aantal alledaagse vragen
Komt die maatschappijstress nu allemaal daardoor of voelen we ons
bijvoorbeeld steeds ongemakkelijker door de toenemende ongelijkheid tussen
burger en de overheid, omdat diezelfde overheid steeds onbetrouwbaarder
wordt? Dat je je heel bewust aan de ratrace hebt onttrokken door zzp’er
te worden omdat je zo min mogelijk bemoeienis wilt? Dat je gewoon je
eigen zaken wilt regelen en dat je dat best goed kunt, maar dat je door een
gemiddelde overheidsinstantie of beleidmaker als niet helemaal goed wijs
wordt behandeld? Dat je als zzp’er wordt beschermd en je dadelijk verplicht
voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen (lees verkapte
belastingen) gaat betalen? Dat je als werknemer mee moet liften op een
convenant uit de jaren 70 en 80 op basis waarvan de vakbonden anno 2018
nog steeds aan de onderhandelingstafel zitten, terwijl nog amper 15%
van de werknemers lid is van een vakbond? Dat we worden geacht dingen
‘vanzelfsprekend belangrijk’ te vinden terwijl we dat niet vinden? Dat het
steeds meer de burger voor de staat is in plaats van andersom?
Dat burgers die door pech in de problemen zijn gekomen vanwege een
belastingschuld keihard worden aangepakt met dwangsommen en zelfs met
celstraffen? Dat de Nederlandse wetgeving vooral ook voor de Nederlandse
overheid moet gelden? Dat een uitspraak van de Raad van State voor burgers
wel bindend is, maar dat een gemeente die naast zich neer kan leggen? Dat
de overheid burgers verplicht om aan allerlei dingen mee te doen terwijl het
hun belang eigenlijk niet dient of dat zij er straks misschien niets aan hebben
(bijvoorbeeld een verplichte pensioenregeling)?
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Worden we ons er misschien toenemend van bewust dat we met z’n allen
steeds meer belasting moeten gaan betalen om een verouderd systeem te
financieren? Dat je ongeveer de helft van je salaris aan belasting betaalt, en
dus pas vanaf 1 juli van enig jaar voor jezelf werkt? En dan heb je je werkzame
leven netjes gespaard of je hebt je pensioen en je hebt keurig de hypotheek op
je huis afgelost en dan ga je extra belasting betalen omdat je je huis vrij hebt?
En als je dan komt te overlijden dan moeten de nabestaanden over al het geld
dat is afgeroomd nog eens belasting betalen? Allemaal voor de goede zaak,
solidariteit, etc.?
De overheid wil dat de jeugd al ergens rond hun 14e een beroepskeuze maakt,
maar mist daarbij iedere verbinding met diezelfde jeugd en begrijpt niet dat
onze jeugd echt, maar dan ook echt anders denkt. Onze jeugd is de meest
internationale generatie ooit en verlaat Nederland veel gemakkelijker dan we
denken. Hoeveel ouders hebben niet nu al de kinderen en kleinkinderen in
het buitenland zitten? Het zal een grote illusie blijken dat zij de gaten van de
vorige generaties wel gaan dichtlopen omdat dat hun verantwoordelijkheid is.
Bestaat er niet een behoorlijke kans dat zij andere keuzes gaan maken nadat
ze hun ouders samen hun hele leven (te) hard hebben zien werken en dat dat
desondanks toch nog allemaal redelijk krapjes was? Mogen we dat van de
jeugd verwachten in de wetenschap dat er voor hun geen ‘dekking’ meer is?
Wat zal dadelijk de impact zijn van deze samenlevingsstress nu we allemaal
‘langer’ door moeten en dan ook nog eens ‘duurzaam inzetbaar’ moeten
zijn? Hoeveel inzetbaarheidsstress gaat dat in de toekomst opleveren? Wat
wordt de impact van de groeiende groep mensen die binnen het huidige
inzetbaarheidsklimaat gewoon niet meer mee kan? Afschrijven en de WGA in,
zoals professor De Beer recent voorstelde? Een dramatisch slecht voorstel en
een klassiek voorbeeld van oud-denken en symptoombestrijding.

Het ‘collectieve moeten’
Wat zijn nu eigenlijk de antwoorden op deze gewone alledaagse vragen?
Zonder dat de antwoorden belangrijk zijn, mogen we ons gerust realiseren
dat het vragen zijn waar echt veel mensen regelmatig over nadenken en/of er
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gevoelens bij/door hebben. Je kunt je afvragen of het niet juist het verstikkende
effect van het ‘collectieve moeten’ is wat mensen steeds meer parten begint
te spelen. Een ‘moeten’ dat uiteindelijk zoveel stress bezorgt dat het vanzelf
kwesties worden die je als een permanente bron van onrust kunt zien, waaruit
er al dan niet door ziekte of toestanden op het werk uiteindelijk vaak twee
kernvragen overblijven. De eerste: wil ik dit nog wel? En de tweede: hoe stap
ik hier uit zonder dat ik mezelf door de voet schiet?

Keuzes als medicijn tegen inzetbaarheidsstress?
Het idee van Positieve Gezondheid gaat juist over het onderzoeken van de
oorzaken in plaats van het bestrijden van de klachten. Ook waar het gaat om de
inzetbaarheidsstress en de keuzes die je moet maken om er iets tegen te doen.
Antwoord op vragen als: wil ik dit nog allemaal? Wat is er nou echt belangrijk,
wat is de zingeving van mijn werk? In plaats van het blijven hangen in rechten
staat het maken van (eigen) keuzes toenemend centraal. Steeds meer mensen
kiezen heel bewust voor een betere kwaliteit van leven, voor meer eigen en
vrije tijd en dus ook voor minder geld, een minder groot huis en minder luxe.

De zzp’er maakt bewust keuzes.

Het is geen toeval dat steeds meer mensen kiezen voor een werkzaam leven
als zzp’er. Ze maken heel bewust de afweging om het zelf te gaan doen en zelf
te bepalen wat, wanneer en hoe. En als de overheid echt te krampachtig gaat
vasthouden aan het huidige model, gaan ze gewoon naar het buitenland. Hoe
sexy is het idee als je nu 25 bent dat je dan hard moet werken en dat je dan
ergens rond 2063 van de overheid AOW krijgt? Hoe realistisch is het, gelet op
de kansen die onze jeugd van tegenwoordig heeft?
Het interessante wat zich nu echter voordoet, is dat de bewustwording van de
mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes zich steeds dieper in de hogere
leeftijdscohorten nestelt. Met andere woorden: ook mensen ouder dan 50
die pakweg 20 jaar geleden echt hun ‘zekerheden’ niet ter discussie zouden
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stellen, beginnen nu redelijk massaal allemaal ‘rare’ keuzes te maken. Blijkbaar
(gelukkig) is een pensioen van 70% van je oude loon op je 68e na een 45-jarig
loondienstverband niet meer het hoogst haalbare doel dat ten koste van alles
behaald moet worden? En wat dan straks cruciaal zal blijken, is in hoeverre
de overheid zelf haar eigen atrofie kan gaan overwinnen. Het niet kunnen
benutten van de nieuwe en verbeterde competenties van haar eigen burgers
(atrofie), zal de mobiliteit van de burgers nog meer vergroten dan nu al het
geval is (circa 115.000 Nederlanders vertrekken ieder jaar).

Nieuwe Inzetbaarheid
Er is (nu al) meer werk dan dat er mensen zijn en op dit moment is de laatste
generatie werknemers aan het werk die alleen maar collega’s van vlees en
bloed hebben. In studies en voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving
wordt aandacht besteed aan het gegeven dat de robots in de toekomst zoveel
mogelijk op mensen moeten lijken om de (stress)reacties zo beperkt mogelijk
te houden. Aan de andere kant zullen complete industrieën door ons eigen
gedrag verdwijnen.

©

Net zo wordt de vaste aanstelling bij een werkgever straks zinloos, omdat
onze werkzaamheden niet meer worden bepaald door een functie(huis),
maar omdat competenties bijvoorbeeld vanuit een community geleverd gaan
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worden waarvan iemand tijdelijk of lokaal deel kan uitmaken. Klinkt allemaal
futuristisch, maar eigenlijk is de ‘glazen bol’ voor deze toekomst ons huidige
re-integratiemodel. En daarom is het ook verklaarbaar wie er wel en niet
succesvol zijn waar het de re-integratie betreft! Niet de al jaren slecht scorende
en geldverslindende overheidsinstanties, maar de kleine, flexibele, op de mens
en zingeving gerichte dienstverleners, die tegen een fractie van de kosten de
prestaties van al deze instanties doen verbleken.

Nieuwe uitdaging
Volgens een grote arbodienst is inzetbaarheid dat werknemers veilig en gezond
werken en zich prettig voelen in hun baan en de beste prestaties leveren.
Vervolgens gaat het van gezondheid naar belastbaarheid naar verzuim. Op zich
erg logisch want een dergelijke formule past namelijk precies in de lijn van een
grote arbodienst en sluit naadloos aan op hun verdienmodel.
En in een dergelijke plausibele logica schuilt exact het risico van de visie op
inzetbaarheid, die moet passen binnen het bedrijfsmodel, het verdienmodel,
etc.

Belangrijke oorzaken verminderde inzetbaarheid
Aard van de 		
kwalificatieveroudering		

Waardevermindering menselijk
kapitaal door:

Technische kwalificatieveroudering
Slijtage
WN
			

Natuurlijk proces van ouder worden,
gevolg van letsel of ziekte

Atrofie
Org
			

Niet gebruik of ondermatig gebruik
van competenties

Economische kwalificatieveroudering
Functie-inhoudelijk
Wn+Org
			

Veranderingen in de functie vragen
om nieuwe competenties

Marktontwikkeling
Org
			

Verminderde vraag naar competenties,
verlies van specifiek menselijk kapitaal

Bedrijfsspecifiek
Wn+Org
			

Verandering van werkgever
(externe mobiliteit)
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Bron: TNO

Zeker wanneer een organisatie bijvoorbeeld onderhavig is aan economische
kwalificatieveroudering. Voorbeelden van dit soort organisaties kunnen
gevonden worden bij de overheid, in het onderwijs en de zorg, maar ook bij
bijvoorbeeld de traditionele (familie)bedrijven die grote moeite hebben om de
stap naar de moderne markt van vraag en aanbod te maken. Atrofie is vaak een
belangrijk kenmerk van dit soort organisaties, met als gevolg dat ze er daarom
een buitensporig grote administratie op na houden om te controleren of
medewerkers bij het uitoefenen van hun werkzaamheden wel binnen de vakjes
van de functie kleuren.
De verplichtingen van dergelijke administratieve procedures vergen (onnodig)
veel tijd, zijn zeer kostbaar en gaan ten koste van de inzetbaarheid. Vraag
een schooljuf, meester of bijvoorbeeld een psychiater maar eens hoeveel
tijd zij per dag kwijt zijn aan het voeren van een administratie die bedoeld is
om te controleren. Al deze tijd gaat ten koste van lesgeven, behandelen van
patiënten, verzorgen van ouderen, etc. Ten koste dus van de inzetbaarheid.
In de vrije markt komt het ook regelmatig voor dat een organisatie zichzelf
belangrijker vindt dan de klant en dergelijk gedrag blijft ongestraft zolang er
geen alternatieven zijn. De afgelopen paar jaar zijn tal van grote winkelketens
uit het straatbeeld verdwenen, omdat mensen online gingen shoppen.
Onaantastbaar geachte iconen die generaties lang het koopgedrag van de
consument konden bepalen. Op dit moment is het maar zeer de vraag of
banken en verzekeraars in hun huidige opzet en met hun huidige opvattingen
nog levensvatbaar zijn. Bij de consument hebben ze geen al te beste naam en
door de snel toenemende technische mogelijkheden om anders met geld om te
gaan, zouden banken wel eens veel sneller dan gedacht flink in de problemen
kunnen komen.

Inzetbaarheid om te overleven
Ook het vraagstuk van inzetbaarheid kan ertoe leiden dat organisaties
weggevaagd worden. Hoe uitdagend is het om in een stoffige organisatie
te werken? Te veel regeltjes, te weinig uitdaging, niet flexibel, ‘je mag er als
werknemer niks’, weinig vernieuwing en de vooruitzichten qua loopbaan-
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mogelijkheden zijn minimaal. Ziekenhuizen zitten te springen om personeel,
operaties moeten worden uitgesteld en in Den Haag denkt men erover om
net als bij het (basis)onderwijs een loondienstverband met hogere salarissen
aantrekkelijker te maken. Of dat in combinatie met het weren van zzp’ers de
oplossing is in een tijd dat steeds meer mensen voor minder geld, minder
regels, minder bemoeienis en meer vrijheid en zelfbestemming kiezen en
juist daarom zeer bewust zzp’er worden?
Het model van werkgevers met werknemers in loondienst is de spil in ons
economisch model. Staan we er wel eens bij stil hoe bijzonder het eigenlijk
is dat ons pensioen niet aan de werknemer maar aan het arbeidscontract is
gekoppeld? Dat iemand het met werken gespaarde geld voor de oude dag niet
vrij overal mee naar toe kan nemen? En dat in een tijd dat de ‘zekerheid’ van
een pensioen steeds verder wordt uitgesteld en steeds minder zeker wordt? In
een tijd dat ‘wat je doet’ steeds belangrijker wordt dan waar je werkt? Ergens in
de jaren 80 van de vorige eeuw zat je ‘geramd’ wanneer je bij de overheid ging
werken. Zekerheid, niet teveel stress, een goed salaris, voor mensen, patiënten
of burgers zorgen en ergens met 56 of 57 met pensioen, mooier kon het niet
zijn! Inmiddels zijn we slechts een jaar of 30 verder en in één generatie is de
samenleving totaal veranderd. Behalve de overheid zelf (in Europees opzicht
overheden) heeft iedereen dat redelijk in de smiezen.
Want hoe anders is het nu? Het model van de vorige eeuw is volstrekt door
de houdbaarheidsdatum heen. Zeker is niets meer, de overheid reorganiseert
eindeloos en zorgt tegenwoordig vooral voor zichzelf. Als ambtenaar stressvrij
ergens rond je 60e je pensioen halen is al heel lang geen zekerheid meer.
De Belastingdienst had vorig jaar een saneringsronde om ‘dood hout’ uit de
organisatie te kappen. Iedereen die wilde kon met een dijk van een regeling
vertrekken en € 75.000,- op z’n bankrekening laten bijschrijven. Resultaat? Een
mega overschrijding van het budget, de belastingbetaler moet iets van een half
miljard ophoesten en, heel logisch, juist diegenen die het best inzetbaar zijn
bleken vertrokken. Foutje bedankt.
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Hoe beweeg je mee?
Laat dat geld nou gewoon het geld zijn, veel interessanter is dat zelfs bij een
hoeksteen als de Belastingdienst de (breder) inzetbare werknemers meteen
vertrekken wanneer een zo mooie kans zich voordoet. Dat zegt iets over de
Belastingdienst en de overheid als werkgever, maar het zegt ook iets over
de nieuwe keuzes die mensen maken waar het hun inzetbaarheid betreft.
En juist daar ligt de uitdaging voor werkgevers: hoe beweeg je mee met de
veranderingen? Hoe breng je de flexibiliteit op die nodig is om werknemers
naar je toe te halen en bij je te houden in plaats van dat werknemers zich
voortdurend moeten aanpassen en flexibel moeten zijn om bij jou te blijven?
Hoe zorgen we ervoor dat werknemers ook echt beseffen hoe waardevol ze
zijn? Kortom, genoeg om over na te denken!

werkgever

werknemer
©
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heel veel invalshoeken kunt bekijken. Onze belangstelling voor inzetbaarheid komt uiteraard voort uit ons werkveld van verzuim en re-integratie. Hoe
zorgt een organisatie voor omstandigheden waarin mensen met plezier langer
doorwerken? Hoe blijft de werknemer fit voor de job? Hoe voorkom je uitval?
En als iemand toch uitvalt, hoe zorg je er dan voor dat iemand snel weer
inzetbaar is en blijft? Die vragen behandelen we in dit boekje.

Regie op inzetbaarheid

Dit boekje gaat over (duurzame) inzetbaarheid. Een ruim begrip, dat je vanuit

Daarbij gaan we natuurlijk niet voorbij aan de ontwikkelingen op ons vakgebied. Denk aan het feit dat het overgrote deel van verzuim in oorsprong
een niet-medische achtergrond heeft. Of aan de strenge privacywetgeving,
waardoor een werkgever niet veel mag weten over zijn zieke werknemer,
terwijl hij wel moet zorgen voor een snelle re-integratie. En dan zijn er nog
algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk en duurzame
inzetbaarheid, zoals vergrijzing, ontgroening, een verschuivende AOW-leeftijd,
robotisering en een samenleving die op zichzelf steeds stressvoller wordt.
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Hoe blijven we positief, duurzaam en waardevol inzetbaar?

