
Nationaal Onderzoek duurzame inzetbaarheid 2013 laat zien: 

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf 

Duurzame inzetbaarheid, het is “best wel” belangrijk, ondanks (of misschien juist wel 

dankzij) de economische crisis. Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties is 

ermee bezig, vaak al langer dan 2 jaar. Maar het blijft meestal nog bij praten. De crisis 

overleven heeft een hogere prioriteit in de meeste directiekamers. Belangrijkste aanbeveling 

voor mensen die duurzaam inzetbaar willen blijven: u moet daar vooral zelf aan werken.  

 

Voor de derde keer heeft het onafhankelijk Platform Duurzame Inzetbaarheid het Nationaal 

Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheidheid gehouden. Tussen 20 februari en 1 maart 

hebben bijna 5 duizend deelnemers, vooral HRM’ers uit grote organisaties in de zakelijke 

diensten, overheid en gezondheidszorg hun opvattingen over het onderwerp kenbaar gemaakt. 

Het zijn vooral de HR-functionarissen die zich dagelijks met het onderwerp bezighouden 

(73%). Hierna volgt de directie (36%) en het lijnmanagement, waarvan een kwart zich met 

duurzame inzetbaarheid bezighoudt.  

Vooral praten over beleid 

Duurzame inzetbaarheid zou meer prioriteit moeten krijgen, zeggen veel deelnemers. Als het 

onderwerp al op de agenda komt, gaat het meestal over beleid. “Er wordt veel gespróken over 

duurzame inzetbaarheid, maar er moeten nog veel concrete stappen worden gezet.” De meeste 

organisaties beseffen wel dat het belangrijk is, maar de onderwerpen zijn lang nog niet altijd 

concreet benoemd en geoperationaliseerd. Het blijft meestal nog bij praten. “De resultaten 

laten op zich wachten, het duurt wel wat lang voor er werkelijk garen op de klos komt!”  

Veel organisaties hebben ook nog geen vastomlijnd idee of definitie van duurzame 

inzetbaarheid. Een respondent noemt het meer dan alleen 'langer' doorwerken of 'meer' 

doorwerken: “Als werk je energie geeft en je talenten worden benut, dan zijn de werkuren of 

de werkjaren van minder belang en zijn er tussen werknemer en werkgever altijd oplossingen 

voor handen. Voor de een betekent dat wellicht dat hij lekker doorwerkt totdat hij andere 

keuzes maakt (in jaren en/of uren), maar voor de ander betekent dat aanpassing in taken of 

uitdagingen.” 

Niet boven aan de agenda 

Het is vaak nog niet erg concreet omdat de noodzaak om nu aan de gang te gaan met 

duurzame inzetbaarheid nog niet erg wordt gevoeld. Zo heeft 2 op elke 3 ondervraagde 

organisaties nog geen concrete maatregelen genomen om langer doorwerken te stimuleren. 

Andere deelnemers gaan gewoon van start: “We gaan dit jaar stevig aan de slag met 

Duurzame Inzetbaarheid. In een aantal pilots rondom employability, gezondheid, maar ook 

jobcrafting gaan HR en Lijn samen bekijken 'wat werkt'.” Soms is het dus gewoon trial and 

error bij de uitwerking van het onderwerp. 



En dan werkt de economie momenteel ook niet mee. “De huidige crisis en het overleven 

daarvan heeft de hoogste prioriteit. Het topmanagement is voornamelijk bezig met 

kostenbesparing en headcountreducties.” Ondanks de crisis verwacht 2 op elke 3 deelnemers 

(66%) dat het lastig zal zijn om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. “We betalen te 

weinig, te krappe budgetten, bezuinigingen. Bovendien hebben we geen goed imago.”  

Ouderen als probleemgeval 

Jonge talenten aantrekken zal dus niet meevallen, en ouderen worden kennelijk vaak gezien 

als probleemgeval: “Mijn organisatie ziet vooral problemen met oudere werknemers, geen 

kansen.” Een deelnemer windt er helemaal geen doekjes om: “Werkgevers willen ouderen 

lozen en jongeren binnenhalen.”Mede door de crisis is het met name voor ouderen lastig om 

aan het werk te blijven op de huidige, krappe arbeidsmarkt. Veel deelnemers horen zelf bij die 

groep, sommigen kondigen het einde van hun organisatie aan en uitten hun bezorgdheid over 

hun eigen kansen op de arbeidsmarkt.  

Een deelnemer verwoordt het dilemma waar je dan in terechtkomt treffend: “Aan de ene kant 

wordt je door de regering gedwongen langer te blijven doorwerken en aan de andere kant ben 

je met 40 jaar al afgeschreven bij sollicitaties, bijvoorbeeld omdat je werkgever failliet is 

gegaan.” Er is een omslag in het denken nodig over inzet van oudere werknemers, is een 

veelgehoorde mening. Waarbij het vooral gaat om langer kunnen werken, maar ook om langer 

willen blijven werken.  

Eigen verantwoordelijkheid 

Langer willen en kunnen werken is iets waar je volgens de deelnemers aan dit derde Nationale 

Onderzoek toch vooral zelf voor verantwoordelijk bent. Veel deelnemers benadrukken de 

eigen verantwoordelijkheid van iedereen om duurzaam inzetbaar te blijven. 73 Procent wil 

werken aan meer zelfregie bij de medewerkers en de eigen verantwoordelijkheid voor werk en 

loopbaan vergroten.  

“De mensen moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen, want je hebt uiteindelijk zelf de 

meeste baat bij duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn is bedoeld om jouw 

aantrekkelijkheid als collega en medewerker voor jouw werkgever en collega's nu en in de 

toekomst vorm te geven.” En: “Medewerkers moeten zich verantwoordelijk willen voelen 

voor hun eigen toekomst. ook een eigen investering kan hier bij horen. Ik mis dit vaak bij 

medewerkers.”  

Marc van Veldhoven, hoogleraar Werk, Gezondheid en Welbevinden bij het Departement HR 

Studies aan de Universiteit van Tilburg is niet zo verbaasd over deze uitkomst. “Volgens mij 

is die eigen verantwoordelijkheid van alle tijden. Voor de ondernemers en carrièretijgers 

onder ons verandert er in ieder geval niets. Wel is nieuw dat dit nu tot norm verheven lijkt te 

gaan worden voor iedereen. En daar is waarschijnlijk weinig mis mee. Met deze kanttekening: 

zonder kansen qua werk en loopbaan is het op peil houden of verbeteren van de eigen 

vaardigheden en motivatie een recept voor frustratie.”  



Boete als je niet gezond leeft 

Ook zorgen dat je gezond blijft is vooral je eigen verantwoordelijkheid volgens de 

deelnemers. 82 Procent vindt dat de organisatie een gezonde leefstijl bevordert, maar daar 

hoeft de werkgever volgens 60% niet aan mee te betalen. Sterker nog, je zou een boete 

moeten krijgen als je er zelf niets aan doet: “Fit zijn is de eigen verantwoordelijkheid van 

werknemers. Werkgevers zouden sanctiebeleid moeten toepassen op werknemers die 

zichtbaar niet fit zijn, zij vormen immers een risico.” Aldus een van de reacties op de vraag of 

de werkgever moet meebetalen aan sport of fitness. Kortom: “De tijd van pappen en 

nathouden is voorbij. De tijd van de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen is ook voorbij.” 

Verantwoordelijkheid en rol werkgever 

Maar de werkgever heeft zelf toch ook wel baat bij duurzame inzetbaarheid, zo zien veel 

deelnemers, en daarom mag hij er ook wel wat verantwoordelijkheid voor dragen. Zo denkt 

60% dat het leidt tot minder verzuim, en 76 procent ziet meer bevlogenheid als positieve 

bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Immers: “De werkgever heeft er belang bij medewerkers 

zich continu te laten ontwikkelen en (verplichte) roulatie te laten plaatsvinden om obsoletie te 

voorkomen. Ontwikkel niet alleen vaktechnische kant maar ook vaardigheden. Voer met 

iedereen loopbaan- en mobiliteitsgesprekken om er voor te zorgen dat medewerkers niet 

verzuren of in de parkeerstand blijven staan.”  



Instrumenten waarmee je duurzaam inzetbaar kan blijven 

Welke oplossingen of invullingen zien de deelnemers concreet om de organisatie en de 

medewerkers klaar te maken voor de toekomst?  

Salarisverlaging: Bijna driekwart (74%) vindt dat het minder vanzelfsprekend moet worden 

dat salaris meestijgt met je leeftijd. “Salaris zou je moeten krijgen voor wat je doet en niet 

voor je leeftijd. Ik denk dat er dadelijk heel veel jonge mensen zijn met een goede opleiding 

die niet aan een baan komen. Dus missen ze werkervaring omdat er weinig doorstroming is 

op de arbeidsmarkt.” En dat is dan weer jammer voor je salarisperspectief, want: “Salaris 

stijgt met ervaring en is afhankelijk van beoordeling, niet met leeftijd. Maar op latere leeftijd 

heb je vaak wel meer ervaring, dus hebben oudere werknemers vaak een hoger salaris.”  

Demotie zou volgens sommigen vanzelfsprekender moeten worden aan het einde van ieders 

loopbaan. Maar dan moet het onderwerp eerst meer bespreekbaar worden gemaakt. Uit 

enkele reacties blijkt dat dit onderwerp heel gevoelig ligt bij veel mensen: “Mensen zijn 

langlopende verplichtingen aangegaan op basis van een arbeidsovereenkomst. Zoals een 

hypotheek, opleiding voor de kinderen.” Iemand noemt demotie “ook een manier om de 

mensen weg te jagen.” 

Ruim driekwart is het eens met de stelling dat deeltijd WW een goede manier is om 

vakmensen te behouden. “Mits goed gebruik gemaakt wordt van bijscholing in deze periode 

en het niet teveel gezien wordt als financieel vangnet.” Een ander vindt het een “dubieus 

middel om werknemers aan het werk te houden. Zullen de uren op termijn weer opgehoogd 

worden?”  

In 70 procent van de ondervraagde organisaties is ruimte om een persoonlijk 

opleidingsbudget in te vullen. 90 Procent geeft aan dat er in hun organisatie ruimte is voor 

flexibele arbeidsrelaties. “Flexwerken is bij ons al heel normaal. Vooral de jongere 

generaties gaan het afdwingen omdat ze niet anders gewend zijn... denk ik...”  

 

Hoe nu verder?  

Duurzame inzetbaarheid is een van de kernthema's op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het 

gaat om eigen regie over loopbaan en carrièreplanning. Het is 'key' voor werknemer en 

werkgever, en beiden moeten hierin investeren. Zo vat een van de deelnemers zijn visie op 

duurzame inzetbaarheid heel kernachtig samen.  

Maar er zijn ook deelnemers die gruwen van nog meer persoonlijke verantwoordelijkheden. 

“Af van de individualisatie, en terug naar de samenwerkende teams. Niet zelfsturende teams, 

maar een “ouderwets” team met een teamleider. Ja, je bent zelf verantwoordelijk voor je 

loopbaan en de opleidingen die je nodig hebt om je beroep te kunnen uitoefenen. Echter, als 

team werken en samen ergens voor staan heeft meer waarde dan 5 opleidingen.” Een ander 

heeft liever “andere, kleinschalige organisatievormen met meer autonomie en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Waar dat niet mogelijk is (zoals vaak in productieomgevingen) blijft 



meer (traditionele) sociale verantwoordelijkheid nodig in leiding en management van de 

organisatie.” 

Weer een andere deelnemer kiest voor een zeer mensgerichte oplossing: “Vanaf het 50e 

levensjaar langzaam afbouwen van het aantal uren dat men werkt en deze uren aan jongere 

werknemers overdragen. Het aantal extra vrije dagen dat men tot nu toe krijgt als oudere 

werknemer is onvoldoende om fit te blijven. Een full-time baan kost sloten energie.”  

Het meest waarschijnlijke toekomstbeeld zal ergens tussen deze uitersten liggen: “Langer en 

gezonder doorwerken heeft alles te maken met persoonlijke instelling, sfeer en onderlinge 

band met elkaar. Is de sfeer goed en menselijk dan vinden mensen het prettiger werken dan in 

een duidelijke vastgelegde structuur. Werken met een blauwdruk waarbij ieder eigen details 

naar eigen kennis en ervaring kan inrichten werkt gewoon veel prettiger.” 

 


