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1) Aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

  

Figuur 1: Is er aandacht voor duurzame inzetbaarheid? 
 

 

 

 

Figuur 2: In welke fase zit de organisatie? 
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In deze rapportage zijn de resultaten te vinden van de peiling 

van ZorgZijn Werkt naar het thema duurzame inzetbaarheid. 

Deze is uitgevoerd onder werkgevers in de regio Haaglanden en 

Nieuwe Waterweg Noord 

Laten we beginnen met de vraag: hoe zit het met de aandacht 

voor duurzame inzetbaarheid? Duurzame inzetbaarheid staat bij 

veel werkgevers op de agenda. Ruim 80% van de werkgevers 

geeft aan dat er in de organisatie aandacht is voor duurzame 

inzetbaarheid. Daarnaast geeft 17% van de werkgevers aan dat 

duurzame inzetbaarheid tussen nu en 2 jaar op de agenda zal 

staan. Dit beeld is vergelijkbaar met 2016. 

Aandacht is een kant van het verhaal, belangrijk is ook de vraag 

op welk punt werkgevers staan in hun beleidsvorming omtrent 

duurzame inzetbaarheid. Hierover het volgende (zie figuur 2): 

 Het onderwerp staat op de agenda bij 30% van de 

werkgevers. 

 40% is bezig met het ontwikkelen van beleid. 

 Bij 14% ligt er ligt een beleidsdocument waarover besloten 

moet worden. 

 Het beleidsplan ligt er al bij 10% van de werkgevers, waar 

het wordt uitgevoerd. 

 Het bestaande beleid wordt op het moment geëvalueerd 

bij 3% van de werkgevers. 
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2) Wat is duurzame inzetbaarheid? 

 

  

Figuur 3: Belang van de thema’s? 
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Achtergrond: een kader voor duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid is op veel verschillende manieren 

inhoudelijk te beschrijven. Hieronder een kader van de 

thema’s die binnen zorg en welzijn geplaatst kunnen 

worden onder de paraplu van duurzame inzetbaarheid. 

Het eerste onderwerp dat geplaatst kan worden binnen 

duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Vitaliteit heeft hierbij 

twee kanten, persoonlijke vitaliteit en 

arbeidsmarktvitaliteit. Bij arbeidsmarktvitaliteit gaat het 

om de professionele vitaliteit. Het inzien van en bezig zijn 

met de eigen ontwikkeling, flexibiliteit, 

toekomstbestendigheid van de eigen competenties, 

effectief en efficiënt kunnen werken zijn hierbij de 

kernwoorden. Bij persoonlijke vitaliteit gaat het om de 

persoonlijke kant van vitaliteit: een gezonde levensstijl en 

de eigen gezondheid. Gezonde medewerkers hebben meer 

energie en kunnen beter hun werkzaamheden uitvoeren. 

Hieronder valt ook de balans tussen werk en privé. Ruim 

50% van de werknemers heeft namelijk thuiswonende 

kinderen en verder verleent een kwart van de werknemers 

mantelzorg. Dit vraagt aandacht, zo ook volgens de 

medewerkers zelf: de helft van alle medewerkers vindt dat 

er onvoldoende maatregelen zijn ten aanzien van de 

balans werk-privé. 

Voorkomen van en omgaan met verbale en fysieke 

agressie, oftewel ongewenst en grensoverschrijdend 

gedrag van cliënten, is een ander belangrijk onderwerp 

binnen duurzame inzetbaarheid. Ongeveer 15% van de 

werknemers in zorg en welzijn heeft in het afgelopen jaar 

te maken gehad met verbale of fysieke agressie. De 

afgelopen jaren is agressie in het werk van werknemers in 

zorg en welzijn ook toegenomen. Het is daarom van 

belang om extra te investeren in de weerbaarheid van 

medewerkers en deze te vergroten ten aanzien van 

agressie. Dit versterkt daarmee de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. 

Werkdruk en werkstress zijn van grote invloed op de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zeker in zorg 

en welzijn. Werkdruk en stress beïnvloeden de 

arbeidsvreugde. Ruim de helft van de werknemers in zorg 

en welzijn geeft aan dat zij vaak of altijd teveel werk doen. 

Het werk wordt door 45% van de werknemers vaak of 

altijd hectisch gevonden, en 41% geeft aan vaak of altijd 

onder hoge tijdsdruk te moeten werken. 

Een overzicht van de gebruikte bronnen is op de laatste 

pagina van deze rapportage te vinden. 

In de enquête is aan de werkgevers gevraagd hoe belangrijk 

de verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid zijn 

(zie het achtergrondkader links). Kijkend naar alle vier de 

onderwerpen gaat het om breed gedeelde thema’. Alleen op 

het gebied van arbeidsmarktvitaliteit geeft een aantal 

werkgevers (7%, zie figuur 3) aan dat dit een onbelangrijk 

onderwerp is. Zeer onbelangrijk wordt nergens als antwoord 

op gegeven. 

Het belang van persoonlijke vitaliteit wordt door de meeste 

werkgevers onderstreept: 47% ziet dit als zeer belangrijk, en 

50% ziet het als belangrijk. Het daaropvolgende meest 

relevante thema is werkdruk en -stress. Het onderwerp met 

de meeste ‘neutrale’ stemmen (30%) is grensoverschrijdend 

en ongewenst gedrag van cliënten. 

Duurzame inzetbaarheid is als containerbegrip erg breed en 

divers. Maar wat is het volgens de werkgevers? En wat is de 

belangrijkste prioriteit voor het komende jaar hierbij? Deze 

vragen zijn gesteld aan de werkgevers en de resultaten zijn te 

vinden in de woordenwolk op pagina 3 en 4. De meest 

genoemde onderwerpen per vraag zijn: 

Belangrijkste 

onderwerpen: 

 Vitaliteit 

 Gezondheid 

 Werkdruk 

 Balans werk-privé 

 

Belangrijkste thema’s 

komend jaar: 

 Verzuim 

 Gezondheid 

 Preventie 

 Oudere medewerker 
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Woordenwolk: Belangrijkste onderwerpen binnen duurzame inzetbaarheid 
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3) Eigen verantwoordelijkheid medewerker 

  

Woordenwolk: Belangrijkste thema voor duurzame inzetbaarheid komend jaar bij werkgevers 
 

 

Figuur 4: Onze organisatie stimuleert medewerkers om zelf 

initiatief te nemen ten aanzien van … 
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De medewerker staat centraal bij duurzame inzetbaarheid. 

Een belangrijke dimensie van duurzame inzetbaarheid is ook 

het stimuleren van het eigen initiatief van de medewerkers. 

In de enquête is op vijf thema’s gevraagd in welke mate de 

organisatie medewerkers stimuleert om hierop zelf initiatief 

te nemen (zie figuur 4). 

Het stimuleren van het ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden scoort het hoogst, en het stimuleren van 

gezondheid en fitheid scoort het laagst. In aflopende mate 

van relevantie zien de vijf thema’s er als volgt uit: 

1. Kennis en vaardigheden 

2. Persoonlijke ontwikkeling 

3. Motivatie en werkplezier 

4. Loopbaanontwikkeling 

5. Gezondheid en fitheid 

In 2016 is hetzelfde gevraagd, en er zijn geen verschuivingen 

in de volgorden van de thema’s. Opvallend is wel dat de 

groep van (zeer) mee eens bij gezond- en fitheid, oftewel 

persoonlijke vitaliteit, is gestegen van 43% naar 57%. 

Persoonlijke vitaliteit is meer op de agenda komen te staan 

van de werkgever. 
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4) Urgentie duurzame inzetbaarheid groeit 

 

5) Behoefte aan regionale aandacht 

  

Figuur 5:  Binnen mijn organisatie is de urgentie voor duurzame 

inzetbaarheid hoog 
 

 

 

Figuur 6:  Onze directie is enthousiast over het duurzame 

inzetbaarheid beleid 
 

 

Figuur 7: Zou u graag regionaal meer aandacht willen zien voor 

wat duurzame inzetbaarheid betekent in zorg en welzijn? 
 

 

 

 

Figuur 8: Welke activiteiten verwacht u van ZorgZijn Werkt het 

komende jaar? 
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Het urgentiebesef van duurzame inzetbaarheid is een 

belangrijk uitgangspunt om beleid op te bouwen. Van de 

werkgevers geeft 64% aan dat zij het (geheel) eens zijn met 

de stelling dat de urgentie voor duurzame inzetbaarheid 

hoog is. In de meting van 2016 was dit nog anders: toen was 

43% het (geheel) eens met deze stelling. 

Een vergelijkbare stijging is ook te zien over het 

enthousiasme van de directie (in de ogen van de 

respondenten). Nu geeft bijna twee derde aan het (zeer) 

eens te zijn met de stelling dat de directie enthousiast is, in 

2016 was dit minder dan de helft. Het antwoord ‘geheel 

mee oneens’ is bij beide stellingen niet als antwoord 

gegeven. 

Het antwoord ‘geheel mee oneens’ is op geen van beide 

stellingen als antwoord gegeven. 

Vraagstukken omtrent duurzame inzetbaarheid zijn niet 

bedrijfsspecifiek. Alle werkgevers in zorg en welzijn hebben 

te maken met vergelijkbare uitdagingen en het is daarom 

waardevol om dergelijke vraagstukken breder te bekijken. 

Het merendeel van de werkgevers ziet dit ook: 87% geeft 

aan regionaal meer aandacht te willen zien voor duurzame 

inzetbaarheid in zorg en welzijn (zie figuur 7). De meeste 

behoefte hierbij is aan regionale bijeenkomsten, digitale 

hulpmiddelen en een digitale etalage (zie figuur 8). Als 

regionale en branche overstijgende werkgeversvereniging is 

er voor ZorgZijn Werkt voldoende om op te pakken. Een 

aantal onderwerpen waar nu aan wordt gewerkt: 

 ZorgZijn Werkt zet zich ook als hoofduitvoerder in voor 

het regionale ESF-project “Samenwerken aan 

duurzame inzetbaarheid” (zie ook het tekstkader op de 

volgende pagina). 

 

 Op de website van ZorgZijn Werkt is in onze agenda 

verschillende bijeenkomsten te vinden op 

verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een leergang over 

duurzame inzetbaarheid. Voor deze agenda, zie: 

www.zorgzijnwerkt.nl/nieuws--agenda 

 

 De behoefte aan een digitale etalage wordt door 

ZorgZijn Werkt meegenomen in de (nog lopende) 

ontwikkeling van een regionaal online portaal voor 

duurzame inzetbaarheid (gereed in 2018). 

 

 

file:///C:/Users/pvermeer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKTQ4J3C/www.zorgzijnwerkt.nl/nieuws--agenda
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6) Conclusies en aanbevelingen 

 

Over deze rapportage 

Deze rapportage is een uitgave van ZorgZijn Werkt. De vragenlijst voor het onderliggende onderzoek is breed uitgezet onder 

werkgevers in de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Aan het onderliggende onderzoek hebben 30 personen , 

voornamelijk HRM- managers / medewerkers en bestuurders, meegedaan in de periode juni-juli 2017. De uitspraken in dit 

onderzoeksverslag hebben betrekking op deze groep. Het onderzoek van 2016 had 14 respondenten. Andere bronnen die zijn 

gebruikt in deze rapportage zijn: 

 Etil (2016) Regioportret Haaglanden. De arbeidsmarkt in zorg en WJK in 2015 en een doorkijk naar 2020. 

 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (2016). Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015. 

 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (2015). Werknemersenquête Zorg en WJK 2015. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project ‘Samenwerken aan Duurzame Inzetbaarheid’ 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie 

Kijkend naar alle voorgaande constateringen zijn een aantal 

interessante regionale conclusies en uitdagingen en 

adviezen om regionaal op te pakken. Hieronder de 

belangrijkste. 

 Kijk buiten de eigen grenzen 

Bij 40% van de werkgevers is het beleid over duurzame 

inzetbaarheid in ontwikkeling. Dit betekent niet dat er 

nog geen (ongeschreven)beleid is: beleid is een 

constante cyclus. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 

herijking of herontwikkeling van het beleid. 

Dit onderstreept het belang van informatie- en 

kennisdeling, omdat juist in de ontwikkelingsfase het van 

belang is om buiten de grenzen van de eigen organisatie 

en branches te kijken voor inspiratie. Wat doen anderen 

en wat is hier van te leren? 

 

 Meer aandacht voor persoonlijke vitaliteit 

Bij persoonlijke vitaliteit gaat het om een gezonde 

levensstijl en de gezondheid van de medewerker. 

Opvallend is dat het thema als zeer belangrijk wordt 

ervaren (zie figuur 3), maar de eigen 

verantwoordelijkheid wordt minder gestimuleerd dan op 

andere thema’s (zie figuur 4). Meer aandacht is nodig 

om dit thema inhoudelijk gezien meer concreet te 

maken (wat is het volgens de werkgevers?), met als 

vervolgvraag: wat voor inzet hierop is nodig voor de 

medewerker en werkgever? 

 

Dit is uiteraard een startpunt van wat mogelijk is binnen het 

thema van duurzame inzetbaarheid. ZorgZijn Werkt hoort 

ook graag hoe u denkt over en werkt aan duurzame 

inzetbaarheid in uw eigen organisatie. Wij zullen blijven 

polsen hoe hierbij te ondersteunen. 

Project: Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid 

Verschillende werkgevers, CNV Zorg en Welzijn en 

ZorgZijn Werkt slaan de handen ineen om regionaal 

extra in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Dit doen 

zij met de extra ondersteuning van het Europees Sociaal 

Fonds, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om 

verschillende pilots op te zetten en de ervaringen 

regionaal te delen. 

Het project richt zich op het regionaal versterken en 

verdiepen van duurzame inzetbaarheid in zorg en 

welzijn. De focus ligt hierbij op de regio Haaglanden en 

Nieuwe Waterweg Noord. De betrokken werkgevers 

gaan aan de slag met pilots binnen de eigen organisatie 

op diverse thema’s op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. De onderwerpen die aandacht krijgen 

zijn: vitaliteit van medewerkers, omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag van cliënten en het omgaan 

met werkdruk en -stress. De werkgevers focussen zich 

zowel op goed werkgeverschap als op goed werknemer 

schap. 

Voor meer informatie, ga naar: 

www.zorgzijnwerkt.nl/esf-en-duurzame-inzetbaarheid 
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