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Duurzame inzetbaarheid…werk als waarde

2

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun 

arbeidsleven doorlopend over realiseerbare mogelijkheden 

beschikken om in huidig én toekomstig werk met behoud van 

gezondheid te functioneren. 

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, 

evenals de attitude en motivatie om mogelijkheden te benutten.
Bron: Van der Klink e.a. 2010.
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Bron: TNO, 2018
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Afbeelding 100%
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Je taken nu
in beeld…

Je taken morgen
in beeld…

Match jezelf… 
met morgen 

DI-aloog
1 op 1, in team

Opportunity
Awareness

Action 

Self
Awareness

RICHTING - ‘SAMEN STIPPELEN’
TAKEN VAN DE TOEKOMST….  



Afbeelding 100%

TAKEN VAN NU (EN TOEN) – KLEIN BEGINNEN

11 Handmatig bedoordelen van meer complexe dossiers 10 Beoordelen routine dossiers

12 Controleren van dossiers

4 Behandelen complexe 
klantvraag via mail / 
telefoon / balie

1 Contact met andere afdelingen 
of instanties

2 Pro-actief klanten 
benaderen (telefonisch, 
face2face)

3 Behandelen is simpele 
klantvraag via mail / 
telefoon / baile

6 Behandelen 
klachten informeel en 
formeel

5 Webcare
taken: 
algemene 
klantvragen

7 Dagelijks bijhouden 
nieuws wet en regelgeving 
(Paradocs)

8 Meedenken 
met kwaliteits-
verbeteringen
en innovatie

9 Volgen verdiepende cursussen, persoonlijke 
ontwikkeling 16 Socializen / Sociale activiteiten

17 Helpen collega’s bij 
dossiers, vraagbaak en 
meedenken

18 
Werkoverle…
dagstart en 
weekoverleg

13 Interne mails / 
communicatie 
bijhouden

14 Allerhande 
administratieve 
taken uitoveren
(post etc.)

15 Werkwerdelen
/ Rooster maken

DOSSIER-TAKEN KLANTCONTACT

ONTWIKKELING 
EN INNOVATIE

INTERCOLLEGIALE 
TAKEN

ADMIN
ALGEMEEN

GEGROEID STABIELGEKROMPEN
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Afbeelding 100%

TAKEN VAN DE TOEKOMST – KLEIN BLIJVEN
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Partner Case 
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klanten 

benaderen / 
advies

NIEUW

STABIEL VERDWIJNTKRIMP GROEI NIEUW
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11 Handmatig bedoordelen van meer complexe dossiers

10 Beoordelen routine dossiers

12 Controleren van dossiers

4 Behandelen complexe klantvraag via 
mail / telefoon / balie

1 Contact met andere 
afdelingen of instanties

2 Pro-actief klanten benaderen 
(telefonisch, face2face)

3 Behandelen is simpele 
klantvraag via mail / 
telefoon / baile
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Afbeelding 100%

MATCHEN MET MORGEN

DOE IK HET?

KAN IK HET?

WIL IK HET? 



Tekst 100%

MATCH MET NU
INZICHT

Waar je niet gekwalificeerd en ook 
niet gemotiveerd voor bent

Waar je gemotiveerd voor bent, 
maar (nog) niet volledig competent

Waar je voor gekwalificeerd bent, 
maar minder of niet (meer) 
gemotiveerd

Waar je meteen volledig op
inzetbaar op bent



Tekst 100%

MATCH MET MORGEN
INZICHT - CALL TO ACTION :

Waar je niet gekwalificeerd en ook 
niet gemotiveerd voor bent

Waar je gemotiveerd voor bent, 
maar (nog) niet volledig competent

Waar je voor gekwalificeerd bent, 
maar minder of niet (meer) 
gemotiveerd

Waar je meteen volledig op
inzetbaar op bent



Afbeelding 100%

Mijn baan is over 
2 jaar niet anders

Ik ga me 
ontwikkelen 

in…

Ik ga minder tijd 
besteden aan…

Ik ga me 
specialiseren 

in…

Ik ga mijn kennis 
elders inzetten

STIP STIP STIP STIP STIP



Sustaining the employability of the 

low skilled worker; development, mobility

and work redesign

Jos Maarten Arnold Frank Sanders

Bron: Sanders, 2016



ROA

Onderzoeksvragen

• Hoe kunnen laaggeschoolde (oudere) werknemers 
worden gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten 
op 
–de ontwikkelroute (H3 en H4);
–de mobiliteitsroute (H5); en 
–de taakherontwerproute (H6)?

• Welke activiteiten hebben impact? (H7)



ROA

Theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991) (Planned Behavior/ Reasoned Action)



ROA

Resultaten ontwikkelroute
• Verschil intentie scholing verklaart verschil deelname scholing
• Verschil intentie scholing verklaard door:

– zelfeffectiviteit (kan ik niet!)
– attitude (heb je niks aan!)
– subjectieve norm (vindt de rest niks!)

• Zelfeffectiviteit is te versterken door:
– positieve leerervaringen; en
– géén leerervaringen ‘beter’ dan slechte…
– HO, MO en LO vergelijkbare relaties



ROA

Conclusies
• Stimuleren scholing LO mogelijk én zinvol
• Bezorg positieve leerervaringen

–Zelfeffectiviteit à intentie à deelname
• Maak leren daadwerkelijk realiseerbaar

–Klein en concreet (laat leren zien!)
–Spannend, niet eng (géén examen!)
–Niet té klein… substantiële (bij)scholing lijkt nodig
–Steun van leidinggevende en collega’s

• Laat ze anders maar met rust…



Positieve leerervaringen? Hoe dan?

l Werken = Leren 
l Inhoud leerproces past bij werknemer(s)
l Houd rekening met examenvrees – ‘stressvrij toetsen’
l Inspirerende en veilige leer-werkomgeving
l Feedback op betrokkenheid, niet op prestatie
l Bespreek en monitor de kwaliteit van leerervaringen
l Goede ‘gids’ die aansluit bij de leerling of groep 



Gouden Gidsen en 
(bege)leidinggevenden…



Vijf R’en (begeleiden van Eigen Regie)
l Richting (informeer)

– Handelingsperspectief, ‘je eigen stip(je)’

l Ruimte (faciliteer)
– Budget (tijd, geld en autonomie)

l Ruggensteun (stimuleer)
– Beweegcultuur (verander samen)

l Rust, Reflectie
– Werkdruk
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