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DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzet: 
de klok tikt... 
Vijf factoren dragen positief bij aan duurzame inzetbaarheid, zo bleek vorig jaar uit het 
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Hoe hangt de vlag er nu bij? Hebben 
organisaties vooruitgang geboekt? Eén ding is zeker: dralen kan niet meer. 

Tekst Aukje Nauta en Cristel van de Ven
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Vorig jaar raakten we, tijdens de Week van 
de Ondernemer, in gesprek over de resul-
taten van het Nationaal Onderzoek Duur-
zame Inzetbaarheid 2016 met veel direc-
teur-eigenaars van vooral midden- en 
kleinbedrijven. Opvallend was wat twee 
eigenaars van een elektronicabedrijf ons 
vertelden. Ze zaten in hun maag met een 
medewerker die al ruim twintig jaar bij 
hen in dienst was. Een loyale werknemer 
met één grote makke: een onwil om mee 
te gaan in moderne technologische ont-
wikkelingen. “Hij belt nog steeds met zo’n 
oude Nokia, weigert de smartphone die we 
hem laatst aanboden. Tot nu toe was dat 
niet zo’n probleem. Maar we merken dat 
hij steeds meer moeite krijgt om mee te 
komen in alle veranderingen op het werk. 
Wat nu?”, vroegen ze ons. 
Dit verhaal illustreert waarom duurzame 
inzetbaarheid een thema is dat de komen-
de jaren alleen maar nijpender wordt. 
Want terwijl de AOW-leeftijd blijft stijgen 
met de levensverwachting - in 2022 is de 
AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden - ver-
andert de aard van het werk vanwege digi-
talisering en robotisering almaar sneller. 
Levenslang leren is belangrijker dan ooit 
om tot op hoge leeftijd inzetbaar en pro-
ductief te blijven.

Minieme vooruitgang
Dit jaar herhaalden Vakmedianet en Fac-
tor Vijf het onderzoek naar duurzame in-
zetbaarheid. Enerzijds om te kunnen  
repliceren wat we vorig jaar hadden aan-
getoond: de vijf factoren die hoog samen-
hangen met duurzame inzetbaarheid. An-
derzijds om te onderzoeken hoeveel 
vooruitgang ons land boekt op het thema.
Om met dat laatste te beginnen: er is voor-
uitgang, maar niet heel veel. Was in 2016 
51 procent van de respondenten het eens 
met de stelling dat duurzame inzetbaar-

heid op de strategische agenda van de or-
ganisatie staat, in 2017 is dat 54 procent. 
Het aandeel respondenten dat stelt dat 
duurzame inzetbaarheid een hoge priori-
teit krijgt in hun organisatie, is het afgelo-
pen jaar met twee procent gestegen: van 
35 naar 37 procent. 
Ook het aandeel duurzaam inzetbare me-
dewerkers is nog niet noemenswaardig 
groot. In 2016 vond 44 procent dat een 
(grote) meerderheid van hun medewer-
kers vitaal is, plezier in het werk heeft, en 
veel leert in het werk zelf; kortom, duur-
zaam inzetbaar is. In 2017 is dit percenta-
ge weliswaar gestegen tot 49 procent, 
maar de andere kant van de medaille is 
dat nog altijd 51 procent van de respon-
denten de meeste eigen medewerkers niet 
duurzaam inzetbaar vindt. In veel organi-
saties is dus nog altijd veel ruimte voor 
verbetering.

Goede gesprekken
Ook dit jaar onderzochten we welke facto-
ren samenhangen met de mate waarin res-
pondenten vinden dat het eigen personeel 
duurzaam inzetbaar is. Let wel: het gaat in 
dit onderzoek om percepties, dus geen ob-
jectieve metingen van duurzame inzet-
baarheid: het ging om de vraag naar waar-
genomen factoren die maken dat 
respondenten het personeel als meer of 
minder duurzaam inzetbaar ziet. 
Het beeld is ongewijzigd. De grootste sa-
menhang vonden we wederom tussen dia-
loog en duurzame inzetbaarheid. Als lei-
dinggevenden en medewerkers goede 
gesprekken voeren over werk en ontwikke-
ling en elkaar aanspreken op wat beter kan, 
dan zijn medewerkers in de ogen van de 
respondenten vaker duurzaam inzetbaar. 
Daarna blijken i-deals over ontwikkeling 
sterk samen te hangen met duurzame in-
zetbaarheid. I-deals zijn speciale afspra-

ken die medewerkers met hun werkgever 
maken, bijvoorbeeld over hun ontwikke-
ling. Te denken valt aan een afspraak om 
binnen of buiten het bedrijf stage te lopen 
of een bijzonder congres bij te wonen. Uit 
het onderzoek blijkt opnieuw dat hoe 
meer medewerkers zo’n i-deal met hun 
leidinggevenden over ontwikkeling maken, 
hoe vaker de respondenten een meerder-
heid van het personeel duurzaam inzet-
baar vinden. Ook andere soorten i-deals, 
zoals die over werkinhoud, salaris en 
werktijden, dragen overigens bij aan duur-
zame inzetbaarheid. De relatie tussen i-
deals over ontwikkeling en duurzaam in-
zetbaar personeel is echter verreweg het 
sterkst. 

Autonomie in het werk
De derde factor van belang is autonomie 
in het werk. Als de meerderheid van de 
medewerkers zelf kan beslissen hoe zij 
haar werk uitvoert, dan vinden de respon-
denten ze ook vaker duurzaam inzetbaar. 
De vierde factor die bijdraagt aan duurza-
me inzetbaarheid is participatie in bedrijfs-
beleid. Als het management medewerkers 
de mogelijkheid biedt om besluiten te beïn-
vloeden en regelmatig informeert naar hun 
mening, dan stijgt het aandeel duurzaam 
inzetbare medewerkers. 
De vijfde factor betreft opleidingsmoge-
lijkheden. Naarmate respondenten het 
sterker eens zijn met stellingen als ‘Deze 
organisatie investeert veel geld in oplei-
dingen voor medewerkers’ en ‘Deze  
organisatie biedt volop ruimte voor per-
soonlijke ontwikkeling’, dan vinden zij het 
personeel vaker duurzaam inzetbaar.

Hart voor personeel
We hebben de resultaten van het onder-
zoek samengevat in een vijftrapsraket. 
Daarin staan, van boven naar beneden - in 
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ONDERZOEK EN CONGRES
Voor het Nationaal Onderzoek 
Duurzame Inzetbaarheid 2017 
werden via de database van Vakme-
dianet gegevens verzameld bij ruim 
2.100 werkgevers. Van de respon-
denten was 48 procent vrouw en 52 
procent man. Zij vulden in januari 
2017 een vragenlijst in. De verdeling 
over aard van de respondenten, en 
omvang en aard van de deelnemen-
de organisaties is vrijwel gelijk aan 
vorig jaar. De resultaten konden 
daarom goed  vergeleken worden. 
Net als vorig jaar zijn de meeste 
respondenten HRM’ers (29 procent), 
gevolgd door managers (13 procent) 
en arboprofessionals (10 procent). 
Bijna de helft van de respondenten 
werkt in een organisatie met 500 of 
meer werknemers (47 procent) en  
een kwart in een organisatie met 
101-500 werknemers (27 procent). 
De overige respondenten werken in 
een organisatie met 21-100 werk-
nemers (16 procent) of 20 of minder  
(12 procent). De meesten werken bij 
de overheid  (19 procent), gevolgd 
door gezondheidszorg/ welzijn 
 (17 procent) en zakelijke dienstver-
lening (12 procent).

Tijdens het congres Over Duurzame 
Inzetbaarheid op 15 juni in Veenen-
daal, presenteert dagvoorzitter 
Aukje Nauta de onderzoeksresulta-
ten. Kijk op: congresoverdi.nl.

volgorde van belangrijkheid - de vijf facto-
ren die zeer sterk positief samenhangen 
met duurzame inzetbaarheid. Bovenaan 

2017 is dat 34 procent. En 42 procent zei in 
2016 dat de meerderheid van het personeel 
autonomie in het werk heeft, tegenover 46 
procent in 2017. Vorig jaar vond 36 procent 
de eigen organisatie goed in participatie. 
Dit percentage steeg met 1 procent in 
2017. Evenals vorig jaar scoort volgens de 
respondenten hun organisatie het hoogst 
op opleidingsmogelijkheden: zowel in 2016 
als in 2017 is 60 procent het (sterk) eens 
met stellingen dat de organisatie veel geld, 
tijd en ruimte biedt voor opleidingen.

Klein is goed 
Ook in 2017 blijkt dat werken in kleine or-
ganisaties beter is voor duurzame inzet-
baarheid. Respondenten in kleine bedrij-
ven vinden het eigen personeel vaker
duurzaam inzetbaar. Ook scoren zij hoger 
op alle vijf factoren die samenhangen met 
duurzame inzetbaarheid. De verklaring 
hiervoor zit ‘m in wat we hierboven al aan-
stipten: in kleine organisaties staat de 
mens vaker centraal dan in grote, waar het 
topmanagement meer op afstand van de 
werkvloer opereert. 
Het advies uit 2016 blijft dan ook over-
eind: ook al is je bedrijf groot, zorg dat je 
kleine eenheden creëert, waarbinnen 
mensen elkaar goed kennen en vertrou-
wen. En ga in gesprek met je mensen.  
Een goed gesprek maakt het mogelijk om 
werkinhoud en ontwikkeling af te stem-
men op wensen en mogelijkheden van 
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Vooruitgang op de vijf factoren die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid
Percentage respondenten dat vindt dat deze factor voldoende aanwezig is in de organisatie

DI-factor 2016 2017
Dialoog 51% 55%
I-deals over ontwikkeling 31% 34%
Autonomie 42% 46%
Participatie 36% 37%
Opleidingsmogelijkheden 60% 60%

staat de dialoog, gevolgd door i-deals. Op 
de derde plek staat autonomie en op de 
vierde participatie. Op de laatste plek 
staat opleidingsmogelijkheden.
Waar de vijftrapsraket naar duurzame in-
zetbaarheid simpelweg op neer komt, is dat 
organisaties met duurzaam inzetbare me-
dewerkers laten zien dat ze hart hebben 
voor hun personeel. Nieuw in het onder-
zoek van 2017 is namelijk dat we een ver-
band konden aantonen tussen de mate 
waarin het bedrijf de mens écht centraal 
stelt en duurzame inzetbaarheid. Organisa-
ties die uitdrukkelijk mensen even belang-
rijk achten als resultaten, hebben meer 
duurzaam inzetbare medewerkers dan or-
ganisaties die resultaten boven mensen 
stellen.

Scores op de vijf factoren
Welke score geven de respondenten hun 
bedrijf op de vijftrapsraket naar duurzame 
inzetbaarheid? En zijn die scores in 2017 
hoger dan in 2016? Dit laatste blijkt het 
geval, maar de scores zijn niet spectaculair 
hoger. Zo vond 51 procent in 2016 dat er 
goede gesprekken over werk en ontwikke-
ling worden gevoerd met de meeste men-
sen, tegenover 55 procent in 2017. Ook op 
de overige factoren zijn organisaties slechts 
mondjesmaat vooruit gegaan. In 2016 zei 
31 procent van de respondenten dat de 
meerderheid van het personeel i-deals over 
opleiding en ontwikkeling afspreekt, in 
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zijn eigenaar van Factor Vijf 
Organisatieontwikkeling.

mensen, de i-deals. Nog altijd sluiten be-
drijven maar weinig i-deals met hun men-
sen, waardoor men de boot naar duurza-
me inzetbaarheid mist.

Aan tafel
HR-managers en directeuren van Neder-
land: dit onderzoek toont aan wat jullie te 
doen staat. Trommel je stakeholders op en 
plan een brede bijeenkomst met de onder-
nemingsraad, de vakorganisaties en een 
paar los-vaste mensen met hart voor duur-
zame inzetbaarheid. Zet één punt op de 
agenda en ga niet uiteen voordat jullie dat 

in een goed gesprek getackeld hebben. 
Hoe gaan jullie ruimte en tijd maken voor 
oprechte, soms stevige maar altijd aan-
dachtige gesprekken met je mensen, waar-
in jullie ‘uitonderhandelen’ hoe hun ambi-
ties en die van de organisatie het beste 
samenkomen? Zodat ook de ‘digivrezige’ 
medewerker van dat elektronicabedrijf tot 
het inzicht komt dat stilstand geen optie 
is; dat hij een plan moet maken om aan te 
kunnen haken bij wat het bedrijf van hem 
vraagt of om over te stappen naar een an-
der bedrijf. Zolang werkgevers en werkne-
mers het gesprek uit de weg gaan en ver-

zuimen afspraken op maat te maken, komt 
duurzame inzetbaarheid niet voor elkaar. 
Dus ga vandaag nog om tafel; er is geen 
tijd meer te verliezen.


