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Een vitaal en duurzaam

De werkende populatie vergrijst, het aantal jongere werknemers
dat de arbeidsmarkt betreedt, neemt af en de pensioengerechtigde
leeftijd is opgeschroefd naar 67 jaar.
50%
Overgewicht

52%
beweegt
onvoldoende
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Nederlandse
bevolking

In deze paper verschaffen wij u kennis over het belang en de noodzaak
van duurzame inzetbaarheid en hoe vitaliteit daaraan kan bijdragen.
Wij beschrijven de aanleiding voor duurzame inzetbaarheid d.m.v. huidige trends- en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de nodige risico’s
die het met zich meebrengt voor het gemeentelandschap in Nederland.
Vervolgens tonen wij belangrijke uitkomsten van duurzame inzetbaarheid en laten wij u kennismaken met het actieplan ‘In vijf stappen naar
een vitale gemeente’. Daarin leggen wij uit hoe dit stappenplan kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van uw gemeente.
Adaptics
+31 24 3552579
info@adaptics.nl
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Deze factoren in combinatie met een ongezonder wordende populatie:
50% van de Nederlanders heeft overgewicht en slechts 48% van de werknemers beweegt voldoende, tonen de noodzaak voor verandering aan.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de behoefte van organisaties aan
duurzaam inzetbaar personeel, waarbij de vitaliteit en gezondheid van
werknemers voorop staat, toeneemt. Gezien het feit dat duurzame inzetbaarheid een tamelijk nieuw aandachtsgebied is, heeft het thema nog
geen prioriteit op de management agenda van veel organisaties.
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De vitale werknemer: duurzaam inzetbaar
Wanneer we spreken over duurzame inzetbaarheid, is het allereerst
van belang toe te lichten wat het inhoudt. Een veelgebruikte en leidende definitie in de literatuur voor duurzame inzetbaarheid is de
volgende:

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het er dus om dat werknemers zelf
de mogelijkheid hebben en krijgen om te werken aan een gezonde
toekomst. Hiervoor draagt de werknemer alsmede de werkgever
verantwoordelijkheid.
Duurzame inzetbaarheid wordt gevormd door drie onderdelen: vitaliteit & gezondheid, employability en werkvermogen.
Vitaliteit is de kracht en energie waarmee mensen fysiek, mentaal en
emotioneel in het leven staan; nu en in de toekomst. Onderzoekt
toont aan dat vitale medewerkers gemotiveerd en energiek zijn
waardoor zij gezond en productief aan het werk kunnen zijn, en het
plezier in hun werk behouden (Van Vuuren, 2011).
Gezondheid is de mogelijkheid van de medewerker om adaptief te
zijn en zelfregie te nemen in sociale, fysieke en mentale uitdagingen.
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“Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven
doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede
over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met
behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude
en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (Van der
Klink e.a. 2010).”*
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Employability is het vermogen van de medewerker om flexibel inzetbaar te zijn en te blijven. Hierbij maakt de ontwikkeling van de werknemer een belangrijk onderdeel uit.
Werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk
als geestelijk in staat is om te werken. Hierbij hangt de productiviteit af van de gezondheid, kennis en vaardigheden, werkattitude en
motivatie van de werknemer en de arbeidssituatie.

Maatschappelijke veranderingen hebben geleid tot een toenemende aandacht voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Ondanks dat duurzame inzetbaarheid in populariteit is toegenomen,
doet het merendeel van de organisaties en bedrijven nog te weinig
op dit gebied door o.a. gebrek aan kennis, bewustzijn of inzicht.
In de huidige context wordt een organisatiebeleid dat zich richt op
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, steeds belangrijker.
Onderstaand een overzicht van een aantal van deze ontwikkelingen
die een aanleiding vormen voor een organisatiebeleid gericht op
duurzame inzetbaarheid. Deze ontwikkelingen hebben een grote
invloed op werknemers, organisaties en dus ook het gemeentelandschap.
Algemene aanleidingen
•

Er is sprake van vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking (TNO, 2016)*. Dit is ook terug te zien in de populatie werknemers van gemeenten. De wijziging van de AOW-gerechtigde
leeftijd van 65- naar 67 jaar heeft tot gevolg dat medewerkers
van gemeenten langer moeten doorwerken.
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Aanleiding

•

•

•

Specifieke aanleidingen
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Chronische ziekten en psychische klachten onder werknemers
nemen toe (TNO, 2016; AON, 2014)*. Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen alle factoren die werkstress kunnen
veroorzaken. Bij bijna de helft van alle werknemers met werk
gerelateerd verzuim, vormen psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak (TNO, 2014b)*.
Door de toename in kennisintensief werk en technologische ontwikkelingen, neemt zitgedrag toe. Dit heeft negatieve gevolgen
voor de gezondheid van werknemers. Sedentair gedrag is gerelateerd aan een verhoogd risico op chronische ziekten en morbiditeit. Niet voor niets verschijnen er steeds vaker sprekende
krantenkoppen zoals “Zitten is het nieuwe roken” en “Zitten is
dodelijk”.
Ongezond gedrag van werknemers is de laatste jaren toegenomen (Hamberg- van Reenen en Lambooij, 2008)*. Minder bewegen en ongezonde voeding hebben geleid tot een toename van
mensen met overgewicht en obesitas. Tegenwoordig zijn 50,3%
van de Nederlanders te zwaar en deze trend lijkt zich voort te
zetten (Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM,
2015)*. Onderzoek van Hamberg en collega’s (2008)* hebben
aangetoond dat werknemers met obesitas meer verzuimen en
minder productief zijn.
Werkgevers worden financieel steeds meer verantwoordelijk
voor hun werknemers. Een werkgever is bijvoorbeeld verplicht
om in het eerste en tweede ziektejaar van de werknemer minstens 70% van de loon door te betalen (Rijksoverheid, z.j.)*.
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Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen veranderen
snel. Dat stelt andere eisen aan medewerkers ook binnen het
gemeentelandschap. Zo worden bijvoorbeeld veel administratieve functies geautomatiseerd en komen volledige afdelingen te
vervallen. Er wordt dus een grotere veranderingsbereidheid en
andere competenties van medewerkers verwacht.
Het werkvermogen neemt af naarmate werknemers ouder
worden. Dit betekent dat de kans dat een werknemer gezond
en productief blijft tot de pensioengerechtigde leeftijd, verder
afneemt. De gemiddelde leeftijd van werknemers bij gemeenten ligt tussen de 46 en 52 jaar. Tevens heeft het grootste deel
van de werknemers een vaste aanstelling. Beide factoren leiden
ertoe dat deze medewerkers tot hun pensioen bij de gemeente
zullen blijven werken. Gezien het grote percentage oudere werknemers bij gemeenten, en daarmee dus een lager werkvermogen, brengt dit hoge kosten met zich mee.
Met name gemeenten zijn de afgelopen jaren getroffen door
forse bezuinigingsmaatregelen. Een gevolg hiervan is dat er met
minder mensen, dezelfde resultaten gehaald moeten worden.
Dit zorgt voor een toename in werkdruk omdat er steeds meer
gevraagd wordt van medewerkers op het gebied van taken, kennis, competenties en vitaliteit. Het leidt ook tot meer aandacht
voor de mobiliteit van medewerkers. Sommige werknemers zullen de organisatie moeten verlaten of op een andere plek in de
organisatie aan de slag gaan.
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•

De ontwikkeling van de maatschappij richting een participatiesamenleving heeft gezorgd voor een grote uitdaging voor gemeenten.
Sinds 2015 hebben gemeenten meer taken van het Rijk overgenomen. De drie decentralisaties in het sociale domein, namelijk de
verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen (de Participatiewet) en de zorg aan langdurig zieken en ouderen, hebben
grote gevolgen voor gemeenten. De decentralisaties hebben o.a.
een grote impact op de bestuurskracht van gemeenten. Kleinere
gemeenten zijn genoodzaakt tot herindeling of samenwerking met
andere gemeenten. Dit leidt tot mogelijke versnippering van kennis
en vermindering van de inkoopmacht. Daarnaast komen gemeenten
voor een grote financiële opgave te staan. Met meer bezuinigingen
en een toename in taken, is het voor gemeenten een uitdaging om
met minder mensen de gewenste resultaten te behalen. Al deze
factoren hebben zijn uitwerking op de medewerkers; er wordt verwacht dat zij in de toekomst flexibel inzetbaar- en productief zijn en
snel kunnen inspelen op deze veranderingen. Dit is in de huidige
situatie, waarbij het werkvermogen - en tevens de fitheid van werknemers van gemeenten vrij laag ligt, niet realistisch.
Het is, gezien de huidige situatie, van belang dat duurzame inzetbaarheid prioriteit krijgt op de agenda van gemeenten. Door het integreren van duurzame inzetbaarheid in het organisatiebeleid, kan
worden gewerkt aan vitale medewerkers die tot hun pensioengerechtigde leeftijd in gezondheid hun werk kunnen blijven uitvoeren.
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Door externe- en interne ontwikkelingen is het gemeentelandschap
de afgelopen jaren veranderd. Om de juiste eerste stap te kunnen
zetten, is het van belang om de huidige situatie waarin gemeenten
zich bevinden, verder te onderzoeken.
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Het gemeentelandschap: de huidige situatie

Wat levert investeren in vitale werknemers op?
Het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers
leidt ertoe dat hun inzetbaarheid in de toekomst wordt vergroot.
Gezonde en vitale medewerkers hebben zowel op individueel- als
organisatieniveau positieve uitkomsten. Vitale medewerkers:
-

zijn gezonder;
functioneren beter;
presteren beter;
ervaren minder werkdruk;
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Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie, leidinggevenden, HR en werknemers omtrent duurzame
inzetbaarheid. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om mogelijkheden te creëren voor de ontwikkeling van medewerkers. HR
speelt hierbij een faciliterende rol door in het beleid HR-praktijken
te bundelen die ertoe bij te dragen dat werknemers het gewenste
gedrag kunnen, en willen vertonen en de gelegenheid daarvoor
hebben (Van Vuuren, 2016)*. Leidinggevende spelen een vertalende
rol. Het belang ligt bij het creëren van awareness bij leidinggevenden zodat zij deze rol kunnen vervullen. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer zelf. Het is daarbij van belang dat de
medewerker wil en kan werken aan de eigen gezondheid en inzetbaarheid. Gedragsverandering vindt op individueel niveau plaats,
en vraagt veel van de eigen regie, en dus verantwoordelijkheid, van
de werknemer. Een integrale aanpak zorgt voor langdurige gedragsverandering waarbij medewerkers nu en in de toekomst vitaal en
gezond zijn en blijven.
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid

verzuimen minder;
zijn beter (flexibel) inzetbaar;
zijn meer betrokken;
en ervaren meer werkplezier.
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-

Een duurzaam personeelsbestand, waar er aandacht is voor de gezondheid en vitaliteit van de individuele medewerker, heeft tevens
een positieve invloed op het imago van gemeenten. Wanneer er in
de toekomst oudere medewerkers uitstromen, blijf je een interessante werkgever en zal het gemakkelijker zijn nieuwe werknemers
aan te trekken.

In de toekomst zijn vitale en flexibele medewerkers, die in de huidige context goed en blijvend weten te presteren, essentieel. Het is
van belang om daarbij te focussen op verschillende aspecten van
duurzame inzetbaarheid zoals vitaliteit en gezondheid, employability
en werkvermogen van de individuele medewerker. Dit houdt medewerkers op korte- en lange termijn inzetbaar en maakt dat gemeenten beter kunnen anticiperen op veranderingen.
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De toekomstige situatie: De flexibele ambtenaar

Tijd voor actie
Adaptics heeft een model ontwikkelt met als doelstelling te komen
tot vitale en wendbare medewerkers, die snel en flexibel kunnen
inspelen op interne- en externe veranderingen en duurzaam inzetbaar zijn. Het model richt zich op zowel de individuele medewerker
als op afdelings- en organisatieniveau.
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DUURZAME
INZETBAARHEID

LEIDERSCHAP & MANAGEMENT

Verzuim
Veiligheid

ZELFMANAGEMENT & EIGEN REGIE
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Loopbaan
Talentontwikkeling
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Arbo

GEZOND & VITAAL

Opleiding & Ontwikkeling

EMPLOYABILITY

Reintegratie

WERKVERMOGEN

Preventie

Het model bevat drie batterijen, de drie aspecten van duurzame
inzetbaarheid: werkvermogen, employability en gezond & vitaal. Deze
batterijen kunnen van twee kanten worden opgeladen. Het is van
belang dat de leidinggevende een positieve invloed uitoefent op
deze drie batterijen door middel van het ondersteunen en stimuleren van een gezonde leefstijl en inzetbaarheid van de werknemer.
De medewerker dient, door het nemen van de eigen regie, er alles
aan te doen om deze batterijen volledig op te laden. Dit betekent
dat de werknemer het geloof in eigen kunnen en de motivatie moet
hebben om daadwerkelijk deze regie te nemen.
Het model biedt een uitgangspunt waar door middel van een aantal
stappen naar kan worden toegewerkt.
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Het uitgangspunt van dit model is de gezamenlijke rol van werkgever en werknemer, waarbij de ‘eigen regie’ van de werknemer voorop
staat. De werknemer is verantwoordelijk voor het nemen van verantwoordelijk omtrent de eigen inzetbaarheid. De werkgever stuurt
op het nemen van deze verantwoordelijkheid. De nadruk wordt gelegd op het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen waarbij
het met name draait om preventie.

stap
1

ANALYSE SITUATIE
Om tot actie over te kunnen gaan, is het eerst belangrijk om in kaart te
brengen wat de gemeente staat te wachten. Wat de beweegrichting- en
doelstelling is van de gemeente en wat voor impact dit zal hebben op de
medewerkers en hun inzetbaarheid.

RISICOANALYSE
Wanneer duidelijk is waar de gemeente de komende jaren naartoe wil,
kan er worden overgegaan naar het bepalen van de belangrijkste determinanten en hun risico. Determinanten die vaak voorkomen, maar een
laag risico hebben en determinanten die zelden voorkomen en een hoog
risico hebben, worden afgewogen.
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stap
2

stap
3

DE AANPAK
Het actieplan bestaat uit selecteren van de juiste tools en de implementatie. Het toepassen van het actieplan om vitaal en wendbaar te blijven
en om de gestelde doelen te bereiken wordt in deze stap verder uitgediept. Het actieplan is gebaseerd op het inzetbaarheidsmodel en de risicoanalyse van gemeenten. Hieruit blijken risicofactoren waar het beleid
zich op kan gaan richten. Naar aanleiding van deze factoren, worden
instrumenten daaraan gekoppeld.
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Vervolgens zal worden besloten op welke manier de doelstellingen behaald gaan worden. Wij adviseren aan de hand van een PMO (Periodiek
Medisch Onderzoek) risicofactoren in de werknemerspopulatie op te
sporen. Tijdens het PMO wordt uitgebreid stilgestaan bij de gezondheidssituatie van de medewerkers van uw gemeente en wordt er nagegaan of
het werk hier invloed op heeft. Het PMO bestaat uit zowel een (digitale)
vragenlijst als fysieke metingen. Aan de hand van het PMO wordt in
kaart gebracht hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers.

stap
4

ACTIEPLAN

stap
5

EVALUATIE
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In deze stap is het tijd voor actie, en wordt het plan geïmplementeerd.
Bij de implementatie zijn er factoren van belang zoals het kiezen van
communicatiekanalen om het plan naar buiten toe draagvlak te geven.
Voorbeelden zijn het houden van informatiebijeenkomsten en afdelingsoverleggen. Bij de stap 3 gekozen instrumenten worden ingezet om het
beleid vorm te geven. Te denken valt aan trainingen, workshops, leefstijlgesprekken en individuele coaching.
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Wanneer duidelijk is waar de gemeente de komende jaren naartoe wil,
Tussentijds evalueren maakt inzichtelijk hoe het met de vitaliteit en gezondheid van medewerkers gesteld is en hoe het proces verloopt. Het is
hierdoor mogelijk eventuele aanpassingen te maken en het proces bij te
sturen.

ADAPTICS ‘Een vitaal en duurzaam Gemeentelandschap

Er bestaat niet één aanpak die van toepassing is op elk bedrijf. Wel
kunnen we een aantal algemene succesfactoren noemen. Deze succesfactoren bevatten de vier belangrijkste ingrediënten die sterk
samenhangen met duurzame inzetbaarheid, te noemen: dialoog
(afspraken tussen werkgever en werknemer), autonomie, betrokkenheid en participatie (PW.degids.nl/april2016)*.
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Succesfactoren

Organisatie en leiderschap.
Leidinggevenden hebben een cruciale rol bij het werken aan duurzame inzetbaarheid. Zij dienen zich er bewust van te zijn hun rol te
pakken en medewerkers te ondersteunen, op dat deze optimaal
hun werk kunnen doen. Leidinggevenden dienen met hun team het
gesprek aan te gaan omtrent duurzame inzetbaarheid; zowel op
individueel- als op groepsniveau. Het is daarbij van belang dat er
afspraken tussen leidinggevende en de werknemer(s) gemaakt worden.
Betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
Hoe meer aandacht voor het onderwerp, hoe sneller medewerkers
begrijpen dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid en eigen
regie gaat. Veelvuldig overleg met afdelingen, waarbij suggesties van
alle werknemers welkom zijn, creëert betrokkenheid van de hele
organisatie en draagt bij aan een soepele communicatie en
het creëren van draagvlak.
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PMO.
Periodiek onderzoeken hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Daarbij dient het PMO als nulmeting voor de inhoud van het duurzame inzetbaarheidsbeleid zodat
er gericht, en waar nodig, actie kan worden ondernomen.
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Gezondheid.
Maak medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en
vitaliteit en stimuleer een gezondere levensstijl. Laat medewerkers
zelf nadenken over hun eigen gezondheid door middel van kennisoverdracht en opdrachten. Op deze manier wordt de participatie
van medewerkers in het proces omtrent duurzame inzetbaarheid
gestimuleerd. Ondersteun daarnaast medewerkers die een verhoogd risico hebben op uitval.
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Bij het ontwikkelen van een duurzaam personeelsbestand, waarbij
medewerkers vitaal en gezond zijn, kan Adapatics uw gemeente ondersteunen. Te denken valt aan het gebruik van verscheidene tools
zoals PMO’s, workshops en vitaliteitscoaching om de gezondheid
van werknemers te bevorderen en te monitoren. Daarnaast biedt
onze organisatie de mogelijkheid om duurzame inzetbaarheid van
leidinggevenden te stimuleren door o.a. coaching op het gebied van
vitaal leiderschap.
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De huidige arbeidsmarkt is onderhevig aan tal van ontwikkelingen
en veranderingen. Dit treft ook het gemeentelandschap in Nederland, die tevens te maken krijgt met veel interne veranderingen. Een
toekomst waarbij medewerkers goed en blijvend weten te presteren
en dus duurzaam inzetbaar zijn, vraagt om een veranderslag van
het beleid van gemeenten. Het model voor duurzame inzetbaarheid
reikt handvatten aan om duurzame inzetbaarheid in uw gemeente
te bevorderen. Door middel van het integreren van het model voor
duurzame inzetbaarheid in het organisatiebeleid, kan aan een gezonde gemeente en duurzaam inzetbare medewerkers worden gewerkt.
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