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Inleiding en inhoudsopgave 
 
Het afgelopen anderhalf jaar is in de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord geïnvesteerd in 
het op de agenda zetten van duurzame inzetbaarheid bij werkgevers in zorg en welzijn. Dit is gedaan 
binnen het regionale project ‘Samenwerken aan Duurzame Inzetbaarheid’. In dit rapport wordt 
gekeken naar de resultaten van de regionale pilots die zijn uitgevoerd en het onderzoek dat is 
uitgevoerd in het kader van dit project. 
 
De volgende onderwerpen komen aan bod in dit rapport: 

Inleiding en inhoudsopgave 2 

Hoofdstuk 1: Achtergrond en inhoud project 3 

1.1) Zorg en welzijn in de regio 3 

1.2) Het project ‘samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’ 4 

1.3) Waarom dit project 4 

Hoofdstuk 2: Waar staan werkgevers? 6 

2.1) Grip op het personeel en beleid 6 

2.2) Stappen zetten in duurzame inzetbaarheid 7 

2.3) Draagvlak voor duurzame inzetbaarheid 8 

2.4) De vorm en inhoud van duurzame inzetbaarheid 9 

2.5) Stimuleren zelfleiderschap werknemers 11 

Hoofdstuk 3: Geleerde lessen uit de pilots 12 

Hoofdstuk 4: Behoefte aan regionale focus 13 

Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen over duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn 14 

 

Deze rapportage is een uitgave van ZorgZijn Werkt. De 
vragenlijst voor het onderliggende onderzoek is breed 
uitgezet onder werkgevers. Aan dit onderzoek hebben 32 
personen meegedaan in de periode juni-juli 2018. Dit waren 
voornamelijk HRM- managers / medewerkers, arbo coördinatoren en directieleden. De uitspraken 
in dit onderzoeksverslag hebben betrekking op deze groep van respondenten en de resultaten van 
de pilots die zijn uitgevoerd binnen het project ‘Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’. 
Het onderzoek van 2017 dat wordt aangehaald had 30 respondenten. Dit rapport is te vinden op: 
zorgzijnwerkt.nl/esf-en-duurzame-inzetbaarheid 
 
Dit rapport is opgesteld 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. 

https://www.zorgzijnwerkt.nl/esf-en-duurzame-inzetbaarheid.html
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Hoofdstuk 1: Achtergrond en inhoud project 
 

1.1) Zorg en welzijn in de regio 
 
Het is van belang om eerst stil te staan bij het 
scope van het project. Het project startte in 
april 2017 en eindigde in oktober 2018. De 
focus hierbij was de sector zorg en welzijn in 
de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg 
Noord. 
 
In deze regio werkt ruim 65 duizend fte in 
zorg en welzijn.1 Zorg en welzijn bestaat uit 
de verschillende sub branches, waaronder de 
verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, 
ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg, welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg 
en kinderopvang. Daarnaast omvat de regio 
Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord de 
volgende gemeenten: Den Haag, Wassenaar, Westland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Midden-
Delfland, Maassluis, Zoetermeer, Pijnacker-Nooddorp, Delft, Vlaardingen, Schiedam. 
 
Gemiddeld genomen zijn de werknemers in de zorg en welzijn in de regio 42 jaar oud.2 De 
gemiddelde leeftijd ligt daarmee hoger dan in andere sectoren. Een belangrijke uitdaging is daarom 
ook: hoe zorgen werkgevers er voor dat deze medewerkers optimaal inzetbaar zijn en blijven? Langer 
doorwerken wordt daarbij steeds belangrijker, dit mede door het verschuiven van de 
pensioenleeftijd. 
 
Naast het verschuiven van de pensioenleeftijd speelt er veel 
meer in zorg en welzijn. De afgelopen jaren is er veel 
veranderd in de manier waarop zorg en welzijn wordt 
georganiseerd en gefinancierd (zie het tekstkader hiernaast). 
Hierdoor is er een sterke focus geweest bij werkgevers op 
productie en kosteneffectiviteit binnen hun eigen organisatie. 
Langere termijn personele vraagstukken, zoals duurzame 
inzetbaarheid, zijn daardoor niet altijd in concrete plannen en 
activiteiten omgezet. 
 
Zoals hiervoor aangegeven is de manier waarop zorg en welzijn wordt georganiseerd aan het 
veranderen. De opkomst, en nu soms ook al ondergang, van zelfsturende teams en de samenwerking 
met de informele zorg heeft impact op de taakinvulling van medewerkers. Het is voor sommige 
werkgevers nog steeds zoeken naar het juiste organisatiemodel. Dit versterkt de noodzaak om nu te 
investeren in duurzame inzetbaarheid. 
 
De tekorten zijn er in zorg en welzijn, en zullen alleen maar verder oplopen de komende jaren. 
Mensen behouden voor de sector is hierbij van groot belang. Investeren in duurzame inzetbaarheid 
is van belang om werknemers duurzaam te behouden voor de sector. 

  

                                                           
1 Bron: CBS Statline 
2 Bron: CBS Statline 

Transitie in zorg en welzijn 
De sector heeft veel meegemaakt de 
afgelopen jaren. Dit komt door de 
transitie in de zorg en welzijn (gestart 
in de periode 2012-2014). De transitie 
is, in het kort, de verschuiving van een 
aantal taken en 
verantwoordelijkheden in zorg en 
welzijn naar de gemeenten. 
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1.2) Het project ‘samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’ 
 
Het project ‘samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’ 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 onderstaande werkgevers zijn aan de slag gegaan met 
de pilots. De onderwerpen die aandacht krijgen zijn: vitaliteit van medewerkers, omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag van cliënten en het omgaan met werkdruk en -stress. 
 
De werkgevers die mee hebben gewerkt aan dit project zijn: 
 

 

 

 

 

   

 
Het CNV is de hoofdaanvrager van dit project, en ZorgZijn Werkt heeft zich ingezet als 
hoofduitvoerder voor het regionaal delen en verspreiden van de belangrijkste ervaringen en 
resultaten van dit project. 
 

1.3) Waarom dit project 
 
De oorzaak ligt, zoals hiervoor beschreven, voor een groot deel in de onrust in de sector, waar de 
transitie een belangrijke oorzaak van is. De transitie en veranderingen in de zorg hebben er voor 
gezorgd dat er een sterke focus ligt op de wijze van organiseren van zorg en welzijn. Hierbij is er niet 
altijd voldoende aandacht voor de prioriteit van duurzame inzetbaarheid. Dit terwijl duurzame 
inzetbaarheid juist nu opgepakt moet worden. Dit project heeft het doel gehad om deze impasse 
willen doorbreken. 
 
Meer prioriteit voor duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid krijgt (regionaal) selectief en beperkt aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van 
ZorgZijn Werkt uit 2016 (voor de aanvang van dit project). Duurzame inzetbaarheid staat bij veel 
werkgevers wel op de agenda, maar de urgentie lijkt nog te missen. Het merendeel van de 
activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt niet structureel uitgevoerd. Bijna 60% 
van de werkgevers gaf in 2016 aan dat zij soms activiteiten op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd heeft ervoor gezorgd dat duurzame 
inzetbaarheid meer gestimuleerd wordt, 64% van de werkgevers ziet dit. Echter, er is nog terrein te 
winnen. De helft van de werkgevers reageerde in 2016 namelijk neutraal op de stelling of de urgentie 
voor duurzame inzetbaarheid hoog is binnen de organisatie. Verder antwoordt de helft van de 
werkgevers ook neutraal op de stelling dat de directie enthousiast is over het duurzame 
inzetbaarheid beleid. Mogelijke redenen hiervoor zijn de onbekendheid met het begrip duurzame 
inzetbaarheid, de gebrekkige kennis van de opbrengsten, de beperkte financiële middelen en de 
korte termijn problematiek. Hier is dus nog een wereld te winnen. 
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Met dit project is er een impuls gegeven aan het oppakken en verder agenderen van duurzame 
inzetbaarheid. Zorg en welzijn kent een sterke regionale focus: dit is waar werkgevers en 
werknemers elkaar weten te vinden. Het onderwerp op dit niveau oppakken is dus de sleutel tot het 
succesvol agenderen van duurzame inzetbaarheid. 
 
Waarom nu investeren in duurzame inzetbaarheid? 

 De komende jaren worden er steeds meer tekorten verwacht op de arbeidsmarkt. Door nu te 
investeren in duurzame inzetbaarheid wordt duurzaam behoud van werknemers 
gestimuleerd en wordt het tekort niet groter dan verwacht (of mogelijk zelfs verkleind). 

 Het probleem moet nu worden opgepakt, de tijd lijkt er nu ook rijp voor te zijn. Veel effecten 
van de transitie en veranderingen in de zorg zijn inmiddels duidelijk, waarbij organisaties 
meer tijd en prioriteit kunnen leggen op een thema als duurzame inzetbaarheid. 

 Daarnaast levert het investeren in duurzame inzetbaarheid ook een potentieel 
kostenvoordeel op, en daarmee wordt er ook geïnvesteerd in de betaalbaarheid van zorg en 
welzijn in de regio. De sector zorg en welzijn kent, in vergelijking met andere sectoren, een 
relatief hoog verzuimpercentage en hiermee brengt verzuim dus relatief hoge 
personeelskosten met zich mee. 
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Hoofdstuk 2: Waar staan werkgevers? 
 

2.1) Grip op het personeel en beleid 
 
Voordat we ingaan op het begrip duurzame inzetbaarheid, staan we eerst stil bij een aantal 
belangrijke onderwerpen dat iets zeggen over waar de organisatie op het moment staat in haar 
personeelsbeleid. Dit zijn belangrijke vraagstukken die de context van het beleid weergeven. 
 
 

Heeft uw organisatie zicht op de personeelsbehoefte voor de komende 5 jaar? 

Bijna 40% van de werkgevers heeft geen zicht op de 
personeelsbehoefte voor de komende 5 jaar. 

 
 

 
 

Heeft uw organisatie zicht op hoeveel medewerkers er over 10 jaar ouder zijn dan 67 jaar? 

Ruim driekwart van de werkgevers heeft wel zicht op de 
mogelijk uitstroom de komende jaren vanwege 
pensioenleeftijd. 

 
 

 
 

Denkt u dat uw organisatie een aantrekkelijke werkgever is voor potentiële medewerkers? 

Bijna driekwart van de werkgevers denkt dat zij aantrekkelijk zijn 
voor potentiële medewerkers, toch nog 16% denkt echter dat zij 
dat niet zijn. 

 
 

 
 

Heeft uw organisatie zicht op waarom medewerkers de organisatie verlaten? 

Ruim 60% van de werkgevers heeft zicht op waarom 
medewerkers de organisatie verlaten. Daar staat wel tegenover 
dat bijna 30% geen zicht hierop heeft. 

 
 

 

  

Ja; 
50%

Nee; 
38%

Weet ik 
niet; 12%

Ja; 
78%

Nee; 16%

Weet ik 
niet; 6%

Ja; 
72%

Nee; 
16%

Weet ik 
niet; 13%

Ja; 
63%

Nee; 
28%

Weet ik 
niet; 9%
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2.2) Stappen zetten in duurzame inzetbaarheid 
 
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is er bij de werkgevers in zorg en welzijn in regio 
Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord een divers beeld te zien. Sommige werkgevers staan aan 
het begin van het (in)voeren van beleid omtrent duurzame inzetbaarheid, anderen zijn hier al verder 
in. Echter, het onderwerp vraagt nu aandacht en een snelle concrete aanpak. Als werkgevers nu geen 
aandacht besteden aan dit onderwerp, dan kan dit de komende jaren sterke gevolgen hebben en 
voor grote problemen zorgen. 
 
Als rode draad voor dit project, en dit onderzoek, is onder meer de beleidscyclus gebruikt. Deze 
bestaat uit de volgende stappen: 

1. Het onderwerp staat op de agenda, maar er is daarbij geen concreet beleid. 
2. De organisatie is bezig met het ontwikkelen van beleid. 
3. Er ligt een (concept) beleidsdocument of -plan waarover een besluit moet worden genomen. 
4. Het beleidsplan ligt er en wordt uitgevoerd. 
5. Het bestaande beleid wordt op het moment geëvalueerd. 

 
Dit is een bewezen cyclus, die gebruikt kan worden voor de te zetten stappen in het agenderen van 
een knelpunt tot het implementeren van een oplossing. Daarom is in het onderzoek in 2017 en in 
2018 gevraagd waar werkgevers staan in hun beleidsvorming omtrent duurzame inzetbaarheid (zie 
figuren onderaan deze pagina). 
 
In onderstaande overzichten is te zien in welke fase de organisaties zitten. Ten opzichte van vorig jaar 
is het percentage van organisaties waar beleid op duurzame inzetbaarheid alleen nog op de agenda 
staat of waar het nog in ontwikkeling is, gelijk gebleven. Wat opvalt is dat de percentages op het 
gebied van uitvoering aanzienlijk is gestegen (van 10% naar 16%). De organisaties waar het plan 
goedgekeurd moet worden is gehalveerd, van 14% naar 7%. Het percentage organisaties dat in de 
uitvoerende fase zit is gestegen van 10% naar 18%. Verder valt op dat er dit jaar geen organisaties 
die aangeven dat het beleid op dit moment wordt geëvalueerd, tegenover 3% vorig jaar. 
 

In welke beleidsfase zit de organisatie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid? 

2017 2018 

 

 

 
  

 

  

Agenda
30%

Ontwikkeling
40%

Besluit
14%

Uitvoering
10%

Evaluatie
3% Weet niet

3%

Agenda
30%

Ontwikkeling
41%

Besluit
7%

Uitvoering
18%

Weet niet
4%



8 

 

  

2.3) Draagvlak voor duurzame inzetbaarheid 
 
Niet alleen de beleidsvorming en –
uitvoering geeft aan waar een organisatie 
kan staan, ook is het van belang om te 
kijken naar hoeveel urgentie er is voor 
duurzame inzetbaarheid. 
 
Op de vraag hoe hoog de urgentie is 
binnen de organisatie geeft 11% lager dan 
een 6, oftewel: een onvoldoende. 
Daarnaast geeft 74% van de 
ondervraagden de urgentie in de 
organisatie een dikke voldoende (7 of 
hoger). 
 
Een veel gehoord knelpunt voor het 
opzetten en uitrollen van beleid is dat het niet wordt uitgedragen door de directie. Dit was in het 
onderzoek van 2016 en 2017 een 
aandachtspunt, en dat is het nog steeds. 
Ruim 40% van de organisaties reageert 
(anno 2018) neutraal op de stelling dat de 
directie enthousiast is over het duurzame 
inzetbaarheid beleid. 
 
Bijna alle werkgevers denken dat het 
investeren in duurzame inzetbaarheid 
zichzelf kan terugverdienen, 4% denkt dat 
dit niet zal gebeuren. 
 
Het is opvallend dat er een hoog cijfers 
wordt gegeven aan de het urgentiegevoel 
in de organisatie, en dat het enthousiasme 
bij de directie minder hoog lijkt. Draagvlak 
vanuit het bestuur is een belangrijk 
onderdeel voor het succesvol uitrollen van 
beleid op dit onderwerp. Verder denken 
veel respondenten dat het investeren op 
duurzame inzetbaarheid zichzelf op termijn kan terugverdienen. Dit lijkt daarmee dus een goede 
basis om op in te zetten, en de directie hiervoor enthousiast te maken. 
 

  

Kunt u een cijfer geven aan hoe hoog de urgentie is 
voor duurzame inzetbaarheid binnen uw 
organisatie. 

 
 

 

Stelling: De directie van onze organisatie is 
enthousiast over het duurzame inzetbaarheid beleid 

 
 

 

Denk u dat nu investeren in duurzame inzetbaarheid 
zichzelf terug kan verdienen op termijn? 

 
 

4%
7%

15%

33%
37%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15% 41% 41% 4%

Geheel mee eens Mee eens
Neutraal Mee oneens
Geheel mee oneens

Ja; 
96%

Nee; 4%
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2.4) De vorm en inhoud van duurzame inzetbaarheid 
 

De vorm: wat gebeurt er? 
Maar hoe vullen de organisaties die beleid hebben op duurzame inzetbaarheid dit in? De 
antwoorden op die vragen staan 
hiernaast weergegeven. De 
antwoorden laten een grote 
verscheidenheid zien in de 
manieren waarop organisaties 
duurzame inzetbaarheid tot 
uitvoering brengen. Het 
merendeel van de organisaties 
geeft trainingen en cursussen, 
zowel persoonlijke als in 
groepsverband. Maar ook het 
aanbieden of korting geven op 
een fitnessabonnement (34%) 
wordt door veel organisaties 
gedaan. 
 
De categorie anders omvat een 
zeer grote diversiteit aan antwoorden. Hierbij worden specifieke onderwerpen aangekaart, zoals 
talentmanagement, voedingsadvies en de inzet van leeftijdsuren. De antwoorden op deze vraag laten 
zien dat duurzame inzetbaarheid een zeer breed thema is wat organisaties op uiteenlopende 
manieren tot uitvoer kunnen brengen. 
 
De inhoud: wat is duurzame inzetbaarheid? 
Duurzame inzetbaarheid betekent dat een werknemer in zijn of haar werk doorlopend over de 
mogelijkheden en voorwaarden beschikt om nu en in de toekomst gezond te blijven werken. Dit is 
echter een zeer omvangrijk containerbegrip. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de vragen: 
wat betekent duurzame inzetbaarheid in deze regio voor de sector zorg en welzijn? Waar liggen de 
grootste uitdagingen? 
 
Hieronder een beschrijving van de belangrijkste dimensies van duurzame inzetbaarheid, met daarin 
meer aandacht voor wat de grootste uitdagingen zijn voor de werkgevers in de regio Haaglanden en 
Nieuwe Waterweg Noord. Dit overzicht is gebaseerd op deskresearch naar de (achterliggende) 
problematiek en de groepsbijeenkomsten die zijn gehouden voor en tijdens de start van het project 
‘samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’. 
 
Het eerste onderwerp dat geplaatst wordt binnen duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Vitaliteit heeft 
hierbij twee kanten, persoonlijke vitaliteit (oftewel: gezondheid) en arbeidsmarkt vitaliteit. Bij 
arbeidsmarkt vitaliteit 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. De zorg, en de manier waarop de zorg is 
georganiseerd, is aan het veranderen. Werknemers dienen zich daarom steeds meer bewust te zijn 
van hun eigen arbeidsmarkt vitaliteit. 
 
Bij persoonlijke vitaliteit gaat het om de persoonlijke kant van vitaliteit: een gezonde levensstijl. 
Gezonde medewerkers hebben meer energie en kunnen beter hun werkzaamheden uitvoeren. 
Hieronder valt ook de balans tussen werk en privé. Zorg- en welzijnsmedewerkers hebben vaak 
namelijk ook veel (zorg)taken buiten het werk. Ruim 50% van de werknemers heeft thuiswonende 
kinderen en verder verleent een kwart van de werknemers mantelzorg. Dit vraagt aandacht, zo ook 

Op welke manier krijgt duurzame inzetbaarheid vorm binnen 
de organisatie? 
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19%
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volgens de medewerkers zelf: de helft van alle medewerkers vindt dat hun werkgever onvoldoende 
maatregelen heeft ten aanzien van de balans werk-privé.3 
 
Voorkomen van en omgaan met verbale en fysieke agressie is een belangrijk onderwerp. 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 in zorg en welzijn ook toegenomen. Dit 
komt mogelijk omdat lichtere groepen steeds vaker buiten een instelling worden behandeld.4 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 langdurige en duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. 
 
Werkdruk en werkstress zijn van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 
zeker in zorg en welzijn. Ook arbeidsvreugde hangt hier nauw mee samen: werkdruk en -stress 
beïnvloeden arbeidsvreugde. Ruim de helft van de werknemers in zorg en welzijn geeft namelijk aan 
dat zij vaak of altijd teveel werk moeten 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.5 
 
Hoe kijken werkgevers naar het belang van deze thema’s? 
In de enquête is aan de werkgevers 
gevraagd hoe belangrijk deze verschillende 
thema’s binnen duurzame inzetbaarheid 
zijn. Kijkend naar alle vier de onderwerpen 
gaat het om breed gedeelde thema’s. Ten 
opzichte van 2017 zijn alle thema’s in 
relevantie gestegen: neutraal en 
onbelangrijk worden in 2018 minder vaak 
als antwoord gebruikt dan in 2017. 
 
In 2017 is niet expliciet gevraagd naar het 
thema balans werk-privé, in 2018 wel. 
 
Andere belangrijkste thema’s binnen 
duurzame inzetbaarheid die werkgevers 
aangeven zijn: 

 Rol van leidinggevenden 

 Mantelzorg 

 Deeltijdpensioen 

 Mobiliteit 

 Talentbenutting 
 
Uit de bijeenkomsten van het project is ook 
meermaals aangegeven dat de rol van 
leidinggevende essentieel is in het uitrollen 
van een succesvol beleid op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. 

  

                                                           
3 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (2016). Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en 
Kinderopvang 2015. (Zie: http://azwinfo.nl/). 
4 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (2016). Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en 
Kinderopvang 2015. (Zie: http://azwinfo.nl/). 
5 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (2015). Werknemersenquête Zorg en WJK 2015. (Zie: 
http://azwinfo.nl/). 

Belang van de thema’s 
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2017 
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2.5) Stimuleren zelfleiderschap werknemers 
 
De medewerker staat centraal in duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke dimensie van duurzame 
inzetbaarheid is ook het stimuleren van het eigen initiatief van de medewerkers, oftewel: 
zelfleiderschap. In de enquête is gevraagd hoe de organisatie medewerkers stimuleert om hierop zelf 
initiatief te nemen. Er is een diversiteit aan antwoorden te zien, de belangrijkste manieren waarop 
dit gebeurd zijn: 
 

1. Via de (jaarlijkse) gesprekken met de leidinggevende (ontwikkelgesprekken, jaargesprekken, 
functioneringscyclus e.d.). 

2. Via regulier teamoverleg en werkoverleg. 
3. Via een online portaal, waar alle activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid te zien zijn 

en aanmelden mogelijk is (een menukaart van mogelijkheden). 
4. Via cursussen en trainingen (soms ook met een verplicht karakter). 
5. Via persoonlijke gesprekken met een coach. 

 
Er zijn ook organisaties die zelf aangeven en erkennen dat zij te weinig doen met het stimuleren van 
het eigen initiatief van medewerkers. 

 
  

Wordcloud: belangrijkste thema’s voor duurzame inzetbaarheid komend jaar onder werkgevers 
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Hoofdstuk 3: Geleerde lessen uit de pilots 
 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste lessen die te halen zijn uit de pilots van het project 

‘Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid’. 

 
Tips voor een succesvolle activiteit! 

 

 

Een praktische aanpak werkt goed, zeker als de werknemer na de activiteit zelf een 
direct effect merkt en voelt (voelt zich direct geholpen, of het is iets waar de 
persoon zelf makkelijk aan kan werken of over na kan denken). 

 
Te weinig tijd en werkdruk zijn de belangrijkste redenen om niet mee te doen aan 
een project gericht op het investeren in jezelf. 

 

Het vraagt tijd en energie om mensen enthousiast te maken voor duurzame 
inzetbaarheid. Mensen willen wel aan zichzelf werken, en zijn na afloop 
enthousiast. 

 

Bij coaching gesprekken moet er voldoende flexibiliteit in de agenda van de coach. 
Een te lange tijd tussen het willen maken van een afspraak en het moment van de 
afspraak kan ervoor zorgen dat iemand afhaakt. 

 
Voorbereiding voor een activiteit (bijvoorbeeld een training of cursus) kan en 
gebeurt steeds vaker digitaal. 

 
De term 55+ of ouderen gebruiken in je beleid en in je activiteit kan een negatieve 
ondertoon hebben. 

 

Onderstreep het vrijblijvende en toekomstgerichte element van de activiteit. Weet 
een werknemer daarbij te verleiden om in zichzelf te investeren middels een 
activiteit die deze persoon echt verder helpt. 

 
De inzet van een acteur om te leren omgaan met (onwenselijk) gedrag wordt erg 
positief ervaren. 

 
Hou rekening met de functie van de deelnemers in de activiteit. De dagelijkse 
praktijk van een persoon maakt een activiteit relevant voor deze persoon. 

 

  



13 

 

  

Hoofdstuk 4: Behoefte aan regionale focus 
 
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: 81% geeft 
aan regionaal meer aandacht te willen zien voor duurzame 
inzetbaarheid in zorg en welzijn. 
 
 
De sterkste behoefte hierbij is aan digitale informatie: 
hulpmiddelen en een etalage. 
 

 
 

  

Zou u graag regionaal meer 
aandacht willen zien voor duurzame 
inzetbaarheid in zorg en welzijn? 

 

 

Welke activiteiten verwacht u van ZorgZijn Werkt het komende jaar? 

 
 

 

Ja; 
81%

Nee; 
7%

Geen mening; 
11%

27%

47%

50%

57%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Onderzoek leden

Lerend netwerk

Bijeenkomsten

Digitale etalage

Digitale hulpmiddelen
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen over duurzame 

inzetbaarheid in zorg en welzijn 
 
Kijkend naar alles wat is uitgevoerd en gebeurd in het project, sluiten wij graag af met de volgende 
conclusies en aanbevelingen over duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn. 
 

1. Werkgevers hebben stappen gezet in het verder komen in hun beleidsontwikkeling. Er is 
onder meer een stijging te zien in de werkgevers die bezig zijn met de uitvoering van 
duurzame inzetbaarheidsbeleid. 

2. Er is een stijging te zien in het belang van de verschillende onderdelen van duurzame 
inzetbaarheid (op alle thema’s). 

3. Het is opvallend dat werkgevers vaker zich hebben op hoeveel medewerkers er over 10 jaar 
67 jaar zijn, dan over hun personeelsbehoefte voor de komende 5 jaar. Het lijkt er op dat 
men zich wel bewust is van de omvang van pensionering, maar dat dit zich niet altijd vertaald 
naar het concreet in kaart brengen waar de vervangingsbehoefte aan personeel. 

4. De dagelijkse gang van zaken, en de bijhorende werkdruk en –stress, zijn de grootste 
valkuilen in het motiveren van werknemers om de tijd te nemen om in zichzelf te investeren. 

5. Denk goed na over het positioneren en communiceren over duurzame inzetbaarheid in de 
eigen organisatie: het heeft snel een negatieve ondertoon als de focus niet open en oprecht 
overkomt. 

6. De medewerker staat centraal binnen duurzame inzetbaarheid. Opvallend is dat de rol van 
de leidinggevende in dit beleid nog niet altijd wordt gezien: het komt wel naar voren uit de 
gesprekken die zijn gevoerd tijdens dit project, maar niet uit het onderzoek. 

7. Ruim 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? 

8. Dat het enthousiasme onder de directie laag is, en dat dit al jaren zo is, blijft opvallend 
gegeven. Veel respondenten denken namelijk dat het investeren op duurzame inzetbaarheid 
zichzelf op termijn kan terugverdienen. Dit lijkt daarmee een goede basis om in te zetten op 
duurzame inzetbaarheid, en om de directie enthousiast te maken voor duurzame 
inzetbaarheid. Maar dit gebeurt niet, of is niet het geval in de praktijk. Wat hier achter 
speelt, en het verschil tussen beide percepties, is een mooi onderwerp voor verder op te 
pakken met elkaar in de regio, bijvoorbeeld via kennisdeling. 

9. Voor vervolgonderzoek is het goed om ook verder te kijken naar of organisaties zicht hebben 
op waarom zij de organisatie verlaten. Verder geven veel organisaties aan dat zij een 
aantrekkelijk werkgever zijn. Het is van belang om ook te kijken naar de vervolgvraag: wat 
zien zij dan in zichzelf dat aantrekkelijk is? 

 


