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Woorden als ‘mobiliteit’,  
‘aanpassingsvermogen’ en 

‘een leven lang leren’ worden 
eraan gekoppeld.

Samen werken aan 
duurzaam werken

Jaap & Wim

COLUMN

Duurzame inzetbaarheid is een modeterm waar geen ondernemer 
omheen kan. Maar ‘duurzaam’ is inmiddels een oud begrip en 
‘inzetbaarheid’ klinkt als maakbaarheid en inzetten. Alsof  werkne-
mers poppetjes zijn die je naar believen kunt verschuiven en inzet-
ten waar je wilt. Niet dus. Tegelijkertijd is het begrip ingeburgerd 
en heeft het betekenis gekregen. Het gaat erom dat de juiste mensen 
op het juiste tijdstip, met de juiste opleiding hun werk kunnen doen. 
En dat is de kunst voor zowel werkgever als werknemers.

Wat wel van belang is, is dat we met z’n allen blijven nadenken 
over aan het werk komen én blijven. Dat nadenken leidde in 2017 
tot het manifest ‘Samen werken aan Duurzaam werken’. Samen 
met honderd ondernemers, zelfstandige professionals en werkne-
mers, onder leiding van Factor Vijf  en SBI Formaat, beschreven 
we veertien tips hoe we duurzame inzetbaarheid praktisch kunnen 
vertalen. Twee woorden in veertien tips/adviezen samengevat.  

En toch zijn veertien tips nog niet genoeg. De wondere wereld van 
werken en niet-werken is voortdurend in beweging en staat niet op 
zichzelf. De vraag naar werk wordt weliswaar vooral door werkge-
vers ingevuld en de werknemer biedt zich aan als de beste werkne-
mer, maar de vraag is of  we voldoende toegerust zijn om het werk 
van morgen te definiëren. Hoe ziet de orderportefeuille er over  
anderhalf   jaar uit? Waar zitten de concurrenten en hoe ontwikkelt 
het product of  de dienst zich? Kan ik dat als ondernemer formule-
ren? En als dat al kan, zijn opleidingen voldoende toegerust om het 
‘een leven lang leren’ voor die onderneming in te vullen? En zijn 
werknemers in staat om daar antwoord op te geven? Een  complex 
verhaal van match en mismatch dat verder gaat dan werkgever en 
werknemer.

In de lastige materie wordt dan ook nog eens de verantwoordelijk-
heid van de loopbaan steeds meer neergelegd bij de werknemer. In 
onze beleving is dat een misvatting. Aan het werk komen en blijven. 
De juiste werkenden hebben én houden en ook nog eens iets doen 
aan en met mensen die geen werk hebben, is een te grote vraag 
geworden voor een individuele werkgever en/of  werknemer en/of  
opleidingsorganisatie.

Daarom  brengen we werkgevers, werknemers, deskundigen en 
opleidingen bij elkaar om samen te praten over het vraagstuk van 
de arbeidsmarkt van morgen. Niet alleen uit economisch belang 
(wel een belangrijk middel), maar vanuit het menselijk belang dat er 
voor iedereen een plek is op een nieuwe arbeidsmarkt. Waar oude 
patronen plaats hebben gemaakt voor zaken als natuurlijk mee-
doen. Waar we werken  aan de  voorspelbaarheid van de onvoor-
spelbaarheid van de arbeidsmarkt. Onder het motto ‘iedereen doet 
mee als wij dat zelf  willen’. 
Doe ook mee en check; https://www.sbiformaat.nl/sites/default/
files/uploads/files/MANIFEST_A4_DEF.pdf
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