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Inleiding

Na overtuigend overheidsbeleid rond de noodzaak van duurzame inzetbaarheid is
de estafettestok doorgegeven aan HRM om – samen met management en andere
disciplines binnen de organisatie – duurzame inzetbaarheid vorm te geven.1 HRM
moet nu laveren tussen twee uitersten: het ideale beeld dat ons voor ogen staat en
de weerbarstige praktijk die ons soms uit de slaap houdt.

In dit hoofdstuk ga ik in op wat de (HR-)manager in de praktijk kan tegenkomen.
De vraag ‘Waarom is die praktijk weerbarstig?’ wordt beantwoord vanuit de
businessrealiteit, met onderwerpen zoals de recessie, weerstand, een vereiste
omschakeling in het denken, taboe-onderwerpen en de soms lastige positie van
HRM. Voordat duurzame inzetbaarheid realiteit kan worden moet HRM een
stevige adviespositie innemen en bereid zijn die positie te verdedigen.

Casuïstiek uit de weerbarstige praktijk kan (HR-)management helpen bij de
gedachtevorming over duurzame inzetbaarheid en helpen om struikelblokken
binnen de eigen organisatie op te sporen. Soms weten we niet of en hoe we een
vraagstuk van duurzame inzetbaarheid kunnen oplossen. Een enkele mede-
werker die weggaat lijkt dan minder erg dan een oplossing te bedenken of te
bevechten. Zo kan de situatie ontstaan dat de medewerker via de achterdeur van
de organisatie vertrekt, terwijl men hard werkt om bij de voordeur het bord van
‘Duurzame Werkgever’ op te hangen. Om dit te illustreren werk ik twee
voorbeelden uit die ik hier alvast introduceer.

Marnix

Marnix is 55 jaar en 35 jaar in dienst.

‘Ik ben 55 en werk nu ongeveer 35 jaar voor deze organisatie. Ik weet dat ik niet de enige

ben van ons team die slecht slaapt of last heeft van de stress, maar wel de enige die nu

gezondheidsklachten krijgt van de werkdruk.

1 Bij het ontbreken van een afdeling HRM in (vaak kleinere) organisaties is deze taak weggelegd voor
het algemeen management, de directie of het bestuur.
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In het gesprek met mijn leidinggevende gaf ik aan dat ik niet begreep hoe íemand de

(omzet)doelstellingen kon halen zoals ze voor ons team geformuleerd zijn.

Mijn manager heeft ongeveer zeven jaar werkervaring binnen onze organisatie en is

rond de 30 jaar oud. Op mijn vraag: “Hoe doen andere teams het dan met deze hoge

omzetdoelstellingen?” was het antwoord: “Ja, duh, die hebben allemaal jonge mensen in

hun team.”’

Pien

Pien is tien jaar in dienst van de organisatie en 49 jaar oud als zij uitvalt met burn-

outklachten.

‘Ik gaf mijn direct leidinggevende aan: “Nadat ik mij ziek had gemeld met burn-

outverschijnselen, zijn de eerste vier maanden alle regels uit de Wet poortwachter met

voeten getreden. Het heeft me naast veel emotionele schade een veel langer herstel-

traject gekost.”

Daarop zei mijn manager: “Je weet toch dat dat soort regeltjes uit de Wet poortwachter

op ons niveau, de subtop, niet gelden.”’

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat iedere oudere medewerker die
stopt, er één minder is op de teller van duurzame inzetbaarheid. Naast het
innemen van een stevige adviespositie moet HRM in mijn ogen borg staan voor:
perfect beleid, goede implementatie van de verschillende instrumenten en de
perfecte uitvoering van iedere individuele (arbeids)casus waar duurzame inzet-
baarheid een onderwerp is. HRM als bewaker van de achterdeur, noem ik dat.

In de weerbarstige praktijk kunnen HRM en management het verschil maken.
Leiderschap is vereist in het bedenken van oplossingen om mensen succesvol,
gezond en met plezier te laten doorwerken. Maar ook de werknemer heeft daarin
een rol. Reden waarom ik daarnaast de eigen verantwoordelijkheid behandel van
de werknemer voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Kan de overheid rustig
achterover leunen nu wij het estafettestokje in handen hebben? Ik denk het niet.
In mijn ogen blijven twee onderwerpen belangrijk om op de kaart te zetten: de
positie van de zelfstandige professional en het toezicht in gevallen waar duur-
zame inzetbaarheid ondermijnd wordt.
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20.1 De praktijk: succesverhalen en redenen voor een
weerbarstige praktijk

Er zijn succesverhalen rond duurzame inzetbaarheid te vertellen van mensen die
tijdens hun loopbaan en na hun pensionering met plezier, succes en drive
werken. Mensen die niet tegen gezondheidsissues aanlopen, of die ondanks deze
issues succesvol werken, en die ons het voorbeeld geven van hoe wij zelf gezond
en met plezier kunnen doorwerken. Ook zijn er de succesverhalen van organisa-
ties met hun aanpak van het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Soms bestond
deze aanpak al voordat ‘duurzame inzetbaarheid’ als beleidsspeerpunt door de
overheid geformuleerd werd. Vanzelfsprekend onder een andere naam, wellicht
in een minder integrale aanpak dan met duurzame inzetbaarheid werd geïn-
troduceerd, maar de gedachte erachter – ‘gezond, met plezier en productief
werken’ – is voor veel organisaties al jaren leidraad in het dagelijkse werk.

Andere organisaties zijn als trendsetter of early adopter aan de slag gegaan met
het beleid rond duurzame inzetbaarheid. De issues voor verbetering zijn bij die
organisaties al geïdentificeerd en worden stapsgewijs ingevoerd.2 Deze praktijk
is de inspiratie voor velen.

Naast deze succesverhalen is een parallelle wereld waarin dezelfde praktijk
weerbarstig blijkt te zijn. Tegen welke issues loopt men daar aan?

1 Gevolgen van de recessie
Sinds de recessie van 2008 staan de resultaten van organisaties onder druk. De
reorganisaties hebben we nog vers in het geheugen. Met minder mensen
hetzelfde of een hoger rendement moeten halen, kan dan haaks staan op langer,
gezond en met plezier doorwerken. Het risico van verhoogde werkdruk en
overspanning sluipt binnen en kan de oorzaak zijn van uitval, het tegenoverge-
stelde van duurzame inzetbaarheid.

2 Toekomst lijkt ver weg
We horen wel veel over ‘de golf van vergrijzing en ontgroening’, maar de
voorspelde schaarste is nog niet voor iedereen zichtbaar (zie ook UWV, 2012).
Om dan in de hectiek van alledag tijd in te ruimen voor reflectie, het formuleren
van beleid en een plan van aanpak is overtuigingskracht en discipline nodig. Wat
als de golf van vergrijzing en ontgroening op zich laat wachten? Wat als er
binnen de organisatie juist ontslagrondes spelen, als er een teveel is in plaats van
de voorspelde schaarste? Dan krijgt HRM weer de kous op de kop: bezig te zijn

2 Een uitstekend voorbeeld is het boek Dialoog!– Schitterende parelprojecten die bijdragen aan langer met
plezier werken in de UMC’s (SoFoKles, 2010).

441

de praktijk is weerbarstig. ervaringen van (hr-)managers



met een onderwerp dat niet actueel is, terwijl de businessmanagers heel andere
vragen hebben.

Het kan zijn dat er in de praktijk geen dringende noodzaak is aandacht aan te
besteden aan duurzame inzetbaarheid. Op veilige afstand trendvolger worden is
dan een bewuste keuze. De trendsetters en de early adopters doen voorlopig het
werk, de trendvolgers plukken daar later de vruchten van. Duidelijk is wel dat die
organisaties het meest succesvol zijn die een integrale businessaanpak formu-
leren.

3 Integrale businessverantwoordelijkheid versus deelbeleid
Bij een onderwerp als duurzame inzetbaarheid, waar meerdere beroepsgroepen
bij betrokken moeten zijn om haar vorm te geven (directie, management, HRM,
bedrijfsgezondheidszorg, OR) kan de dagelijkse realiteit haaks staan op plannen
voor duurzame inzetbaarheid. Integrale business- of managementverantwoorde-
lijkheid voor de onderneming of organisatie hebben niet veel mensen meer;
meestal heeft ieder een deel van de werkelijkheid tot zijn of haar eindverant-
woordelijkheid. Als voor het onderwerp geen integrale businesscase is geformu-
leerd zal zelfs een op zich goed doortimmerd plan op weerstand stuiten of in de
la verdwijnen omdat het niet aansluit op de dagelijkse realiteit. Een realiteit
waarin meer aspecten van de business tellen dan alleen de duurzame inzetbaar-
heid van de ouder wordende medewerker.

Bij het formuleren van de aanpak rond duurzame inzetbaarheid moet
draagvlak gecreëerd worden voor een integrale businessaanpak waarin duurzame
inzetbaarheid bijdraagt aan het succes van de onderneming, op de korte en de
lange termijn. De U-turns die daarvoor in het denken gemaakt moeten worden,
zijn niet te onderschatten.

4 Omschakeling in het denken
Bij een onderwerp als duurzame inzetbaarheid zijn soms U-turns in het denken
nodig. Om een paar voorbeelden te noemen:
– Doorwerken na 65 jaar is beleidsmatig nog in beweging en de gevolgen zijn

voor het arbeidsrecht nog niet uitgekristalliseerd. Een goed voorbeeld is het
arrest Codfried/ISS uit 1995 (HR 13 januari 1995, JAR 1995/35, RvdW 1995,
28c). In de proeftijd van Codfried kwam werkgever ISS erachter dat zij 65 jaar
oud was waarop werkgever werkneemster tijdens haar proeftijd heeft ont-
slagen. We zijn nu een paar jaar verder en ineens wordt het gemeengoed dat
mensen tot na hun 65ste jaar doorwerken.

– Doorwerken vanaf 45 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd is een ander
punt van aandacht. Realisme is daar op zijn plaats. Waar voor veel mensen
leeftijd en werken geen issue is, zijn de voorbeelden talrijk van mensen die
vanaf hun 45ste moeilijk aan een nieuwe baan komen of die niet in het
mobiliteitsbeleid of opleidingsbeleid van de organisatie betrokken worden.
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Gezond, actief en betrokken tot aan de pensioenleeftijd mogen meedoen,
is daar het onderwerp. Dat kan een U-turn in het DNA van een organisatie
zijn.

Enkele citaten van Martijn de Wildt van Qidos hierover:

‘Het is onbegrijpelijk dat we momenteel nog steeds vinden dat een medewerker van

45 jaar “oud” is. Hij is pas net op de helft van zijn carrière. Deze denkbeelden zijn een

onvoorstelbaar grote vernietiging van menselijk kapitaal.’

‘Waarom krijgen vooral vrouwen die vanwege de gezinssituatie (tijdelijk) minder zijn

gaan werken, geen vaart meer in hun carrière? Veel van hen bruisen juist na hun 50ste

van energie met betrekking tot werk.’

‘Waarom moet een medewerker carrière maken voor zijn/haar 45ste? En waarom is het

een uitzondering als iemand rond zijn 45ste een uitgebreide opleiding volgt om een

totaal ander beroep te leren?’

‘Organisaties vragen om een grafiek op te stellen van de leeftijdsopbouw ten opzichte

van het opleidingsbudget geeft vaak al een aardig inkijkje. De medewerker zelf kan ook

een veel actievere houding aannemen om opleiding en ontwikkeling bij de organisatie

aan te kaarten.’

5 Positie van HRM
HRM kan zelf ook onderwerp zijn van een lastige praktijk. Waar de ene manager
vaart op de expertise van HRM en er sprake is van een fantastische onderlinge
samenwerking, kan het vakgebied van HRM bij de andere manager onder druk
komen te staan. Met businessmanagers die vinden dat zij zelf eindverantwoorde-
lijk zijn voor HRM, kan er getouwtrek ontstaan over verantwoordelijkheid en
expertise als de samenwerking niet goed van de grond komt.3 In het ideale geval
zitten zowel de businessmanager als HRM-manager stevig in het zadel en rijden
ze samen op. In het slechtste geval stoten ze elkaar uit het zadel of galoppeert de
één weg zonder de ander de mogelijkheid te geven expertise in te brengen.4

3 Goede verwachtingen voor een heldere positie voor HRM binnen bedrijven en organisaties heb ik
wat dat betreft van de in de maak zijnde ISO-normen voor human resource management. In
november 2011 is hiervoor een internationale normcommissie (Technical Committee) opgericht:
ISO/TC 260. Deze commissie zal normen gaan ontwikkelen op het gebied van HRM. NEN
begeleidt en ondersteunt de Nederlandse marktpartijen in dit internationale proces.

4 Geen manager kan zich naast een volledige managementbaan de inhoud en omvang van het HRM-
vakgebied eigen maken, net zo min als de HRM-manager dit met het vakgebied van een
businessmanager kan. Daarom is de rol als sparringpartner tussen management en HRM cruciaal.
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6 Taboe-onderwerpen
Om de schets van de weerbarstige praktijk compleet te maken voordat we
overstappen naar het verhaal van oplossingen: er zijn rond duurzame inzetbaar-
heid taboe-onderwerpen. In de ene organisatie, bij de ene manager en bij de ene
medewerker meer dan bij de andere. We zeggen wel dat we een voorstander zijn
van duurzame inzetbaarheid, maar is dat ook echt zo? Zijn onderwerpen zoals
doorwerken met een ziekte eigenlijk wel bespreekbaar binnen iedere organisa-
tie? Verderop in dit hoofdstuk sta ik daar uitgebreider bij stil.

20.2 De taak van (HR-)management

Te midden van deze soms weerbarstige praktijk moet HRM een beleid optuigen
bestaande uit verschillende facetten, met steeds weer andere actoren. In de
realiteit van alledag moet HRM dit beleid doorvoeren, genoeg medestanders
krijgen om de businesscase overtuigend over de bühne te krijgen en als ware
koorddanser steeds een stukje verder op te schuiven, even pas op de plaats te
maken waar nodig, het evenwicht te hervinden en door te gaan.

Zoals eerder gezegd is iedere oudere medewerker die stopt er één minder op de
teller van duurzame inzetbaarheid. Om dit te voorkomen is een perfecte
uitvoering vereist van iedere individuele casus waar duurzame inzetbaarheid
mogelijk een onderwerp is. ‘Piet’ die als lastig dossier op ieders bureau ligt,
vervolgens via de achterdeur vertrekt, omdat niemand de verantwoordelijkheid
neemt om het onderliggende probleem op te lossen, die daarna in het advocaten-
kantoor of gerechtsgebouw zijn ontslagvergoeding of in het (bedrijfs)medisch
circuit zijn arbeidsongeschiktheid uitvecht, is snel vergeten. Business goes on.

Het vertrek van één individuele medewerker lijkt misschien onbeduidend, maar
staat haaks op het hele beleid rond duurzame inzetbaarheid. Wat als het hele
issue dat Piet van goed presteren weghield, een vraagstuk is van duurzame
inzetbaarheid? Dit is waar HR en management in mijn ogen een belangrijke taak
hebben. (HR-)management als bewaker van de achterdeur: niemand naar buiten
die binnen hoort. Naast aandacht voor de grote lijnen en het formuleren en
uitvoeren van goed beleid, pleit ik daarom voor aandacht voor het individuele
geval.

20.3 HRM als bewaker van de achterdeur

Drie individuele gevallen kunnen de rol belichten die (HR-)management heeft
om duurzame inzetbaarheid niet alleen in beleid te vatten, maar daadwerkelijk in
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de praktijk vorm te geven. Praktijkvoorbeeld 1 (‘Die hebben allemaal jonge
mensen in hun team’) versus praktijkvoorbeeld 2 (Een nieuwe uitdaging!).

Praktijkvoorbeeld 1 ‘Die hebben allemaal jonge mensen in hun team’

Het werk van Marnix is gaandeweg de jaren veranderd, een proces dat is versneld en

verhevigd door de crisis van 2008. In plaats op het onderhouden van klantrelaties, is de

nadruk in zijn functie komen te liggen op sales targets en (snelle) sales. Marges staan

onder druk, de concurrentie is groot, het draait om korte contacten en snelle contracten.

Steeds vaker moet op vragen van klanten voor maatwerk ‘nee’ verkocht worden. Zijn

eerdere functie als adviseur en relatiebouwer is nu vooral een salesfunctie geworden.

Zijn kernkwaliteiten liggen daarmee onder druk, ook omdat het ‘nee’-zeggen tegen zijn

klanten hem lastig af gaat.

De contacten met klanten zijn nog steeds van dien aard dat hij zelfs in het weekend

benaderd wordt met vragen van klanten en dat stukken in het weekend of ’s avonds op

zijn privéadres langs gebracht worden. Hij staat steeds meer onder druk.

Bijkomend probleem is dat hij het gevoel heeft dat zijn jongere collega’s een spel van

deze manier van sales kunnen maken. Bij hem weegt steeds zwaarder dat iedere ‘nee’

van hem een potentieel risico voor zijn klant oplevert. Eigenlijk kun je zeggen dat zijn

functie gaandeweg de jaren zodanig is veranderd dat hij er zelf niet meer inpast.

Gevolgen: Marnix kampt met een hoge werkdruk, werkstress en ziekteverschijnselen als

slapeloosheid, hartkloppingen en pijn in zijn rug. Zijn vrouw heeft al aangegeven dat dit zo

niet langer door kan gaan. Niettemin zit hij iedere dag op zijn werk. Er komt geen oplossing

voor de werkdruk. De manager ziet het als een individueel probleem van Marnix.

Marnix aan het woord:

‘Op mijn vraag aan mijn manager: “Hoe doen andere teams het dan met deze hoge

omzetdoelstellingen?”was het antwoord: “Ja, duh, die hebben allemaal jongemensen in hun

team”. Er klonk spijt in zijn stem dat hij mij in zijn team had en dat hij geen jong team had

net als zijn collega’s. Spijt dat hij steeds weer met mij zat. Eigenlijk met mij in zijn maag zat.

Nee, ik denk niet dat mijn manager vakinformatie heeft over werkgerelateerde stress.

Nog los van het feit dat ook hij niets aan de omzetdoelstellingen kan veranderen, ze

worden namelijk van hogerhand opgelegd en hij heeft ze zelf ook, is het binnen onze

organisatie niet gebruikelijk om over werkstress te praten. Iedereen wil carrière maken

en ik denk dat we allemaal denken dat werkstress slecht is voor je carrière. Het is, denk

ik, ook niet iets wat je op kunt lossen.
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Collega’s onderling hebben een goede band; het werk is altijd collegiaal en gezellig. Dit

betekent wel dat je je er heel erg bewust van bent dat je collega het nog drukker krijgt als

jij niet toekomt aan een bepaald dossier. Dat wil je ook niet.

Ik heb zelf ook niet eerder gehoord van beschikbare informatie over (preventie van)

werkstress. Wellicht kent HRM het wel, maar ik heb eigenlijk geen contact met HRM.

Die zitten ergens op een centraal punt, niet bij ons op kantoor. Eigenlijk weet ik ook niet

wat ik eraan zou hebben om met HRM het gesprek aan te gaan. Ik weet ook niet of dat

wel vertrouwelijk is.

Het is zeker welkom als mijn manager informatie krijgt over werkgerelateerde stress. Ik

denk dat iedereen op onze afdeling er wel iets aan kan hebben. In ieder geval is het goed

als er openheid over komt, maar of dat haalbaar is binnen onze organisatie weet ik niet.

Misschien ziet mijn manager dan eindelijk dat de hele afdeling gebukt gaat onder deze

onrealistische targets.’

Deze case staat in schril contrast met het onderstaande praktijkvoorbeeld: Een
nieuwe uitdaging!

Praktijkvoorbeeld 2 Een nieuwe uitdaging!

Een businessmanager aan het woord:

‘Ik had een wat oudere man in mijn team die volledig gedemotiveerd en gefrustreerd

was. Op een dag zag ik zelfs dat hij gewoon doorliep toen er een plant omviel. Hij liet die

plant liggen en stapte eroverheen. Niets interesseerde hem nog; hij kon het gewoon niet

eens meer opbrengen om die plant overeind te zetten.

Waarschijnlijk speelde mee dat hij door veel jongere high potentials op de afdeling die in

sneltreinvaart carrière maakten, voorbijgestreefd werd. Bovendien kon hij eigenlijk niet

meer met dat enorme tempo mee of hij wilde het zelf niet meer. Hem handhaven

binnen mijn team op deze wijze ging niet langer. Dat bewees dat kleine incident met die

plant voor mij. Een dergelijke vergaande demotivatie drukt een stempel op het hele team

en eigenlijk ging het zelfs ten koste van mijn eigen werkplezier.

Ik heb daar heel goed over nagedacht en ben met hem het gesprek aangegaan. De man

had enorm veel kennis in huis en ik wilde dat hij die kennis ging inzetten voor de

afdeling en ging overdragen op zijn collega’s.

Hij was direct enthousiast. Sindsdien zet hij trainingen op, traint en begeleidt hij

anderen. Binnen de afdeling heeft hij een heel nieuwe status gekregen waarin zijn

jongere collega’s zijn expertise erg waarderen en van hem leren. Hij is helemaal

opgebloeid.

Het woord “demotie” hebben we nooit gebruikt, ook niet achter de schermen. Juridisch

gezien zou je het misschien zo noemen, maar de juridische werkelijkheid kan soms ver

afstaan van het dagelijkse people management. Het gaat er immers om iemand weer te
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motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dan kom je niet met juridische termen

aanzetten.

“Demotie” is in ons bedrijf en in deze situatie een woord dat we vermijden. Iemand

behoudt zijn salaris en krijgt een andere taak. Het gebeurt wel vaker dat verantwoorde-

lijkheden worden weggehaald uit het takenpakket. Demotie speelt bij ons eigenlijk alleen

als je er zelf om vraagt. Bijvoorbeeld als je zelf vraagt om minder verantwoordelijkheden

of als je wilt overstappen naar een nieuwe functie omdat je bijvoorbeeld met een ander

vakgebied kennis wilt maken. Als je bijvoorbeeld van sales naar marketing wilt

overstappen en je realiseert je dat je tijdelijk een stap terug moet doen om jouw kennis

en ervaring in dat nieuwe vakgebied op peil te brengen.

In de praktijk zet ik geen stap zonder “mijn” HR-manager. We overleggen tweewekelijks,

spreken alle cases door en stemmen een juiste aanpak af. Wij vullen elkaar aan, ik vanuit

de business zelf en de rechtstreekse contacten met de mensen, HRM vanuit specialis-

tische kennis.’

Deze twee cases maken inzichtelijk hoe twee verschillende reacties van (HR- of
business)management zorgen voor een totaal ander eindresultaat. In de ene case
werd de medewerker ziek door stress en werd dit probleem vooral aan hemzelf
toegeschreven. In het tweede geval (h)erkende de manager het probleem en nam
de verantwoordelijkheid voor een oplossing.

De businessmanager in het laatste voorbeeld zal zeggen dat hij/zij het probleem
heeft opgelost: de inhoud van de taak is veranderd. Als je in het kader van dit
boek de oplossing met HRM-strategieën, middelen en tools wilt benoemen, zien
we hier een voorbeeld van job design (Tims & Bakker, 2010), demotie (zie Stam,
2012 voor een juridische uitleg van de term)5 of juist promotie, afhankelijk van
welke naam je eraan geeft.

In ieder geval heeft de aanpak van dit duurzame inzetbaarheidsvraagstuk tot een
oplossing geleid. Waar in het eerste geval de medewerker (Marnix) uiteindelijk
via de achterdeur van (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en prepensioen)
vertrekt, blijft in het tweede geval de persoon in kwestie ‘binnen’. De weg is
vrijgemaakt voor een succesvolle bijdrage aan de verdere business en een goede

5 De term demotie komt in Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, dat het arbeidsrecht regelt, niet
voor. Het is dus zaak om voor de duidelijkheid van deze bijdrage de inhoud van dit begrip te
omkaderen. In deze bijdrage wordt onder demotie verstaan de aanpassing van een functie in het
nadeel van de werknemer. De aanpassing kan betrekking hebben op de functie zelf, maar ook op het
takenpakket van de functie. In dat laatste geval blijft de functie zelf gehandhaafd, maar worden bij
de demotie taken of verantwoordelijkheden onttrokken uit het oorspronkelijke takenpakket, zodat
de functie in enige mate wordt uitgehold.
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afronding van een succesvolle carrière, in mijn ogen een basisrecht na een
werkzaam leven.6

20.4 Wat kan HR bijdragen?

In de eerste casus van Marnix is individueel, door de manager of door HRM,
bijna niets te beginnen. Daar lijkt geen ruimte voor. De crux zit in de omzet-
doelstellingen, in het uitgangspunt dat er hard gewerkt moet worden en dat ieder
die daarin niet kan meekomen zelf het onderwerp van het probleem is of dat het
‘gewoon echt niet anders kan binnen dit bedrijf’. Als een probleem binnen een
organisatie op die manier wordt afgedaan, kun je weinig.

Het is aan lager management om het punt van de werkdruk over te brengen
en aan hoger management om hier actie in te nemen. Als dat niet gebeurt, zul je
in zo’n geval bij het bedrijf in kwestie uiteindelijk een leegstroom zien. HRM
kan niet veel anders dan de gegevens uit de exitgesprekken (waarin ook ervaring
van bedrijfsgezondheidszorg meegenomen moeten worden) helder voor het
voetlicht krijgen.

In het tweede praktijkvoorbeeld zie je een duidelijk voorbeeld van hoe het ook
kan. Een perfecte uitvoering van duurzame inzetbaarheid rond de ouder
wordende medewerker. Of dit nou door HRM, management of in combinatie
gebeurt, maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dát het gebeurt.

In praktijkvoorbeeld 3 een case waarbij de uitvoeringspraktijk zelfs haaks staat op
het hele concept van duurzame inzetbaarheid.

Praktijkvoorbeeld 3 Uitval van een succesvolle manager door burn-out

Pien, op wiens niveau de ‘regeltjes uit de Wet poortwachter niet gelden’:

‘Ik zei tegen mijn manager: “Nadat ik mij ziek had gemeld met burn-outverschijnselen,

zijn de eerste vier maanden alle regels uit de Wet poortwachter met voeten getreden.”

Wat was er namelijk gebeurd: Behalve dat ik te horen kreeg van mijn manager dat ik niet

meer kon terugkeren in mijn functie en dat er binnen de organisatie geen functie meer

beschikbaar zou zijn voor mij, bleek na vier maanden de bedrijfsarts niet eens een

dossier te hebben aangelegd, heeft HRM niets van zich laten horen, was er geen

begeleiding en geen plan van aanpak.’

6 Martijn de Wildt van Qidos hierover: ‘Slechts in een beperkt aantal organisaties vindt vijf jaar voor
pensioendatum van een medewerker een uitgebreid gesprek plaats om gezamenlijk invulling te
geven aan een effectieve laatste periode.’
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Pien, 50 jaar, heeft als manager carrière gemaakt in de organisatie. Enkele grote

reorganisaties doorstaat zij, steeds is er weer een functie voor haar beschikbaar. Trots

is ze in haar werk net onder bestuursniveau, ze heeft grote ambities en wordt door

anderen gewaardeerd in wat ze doet.

Ze is plichtsgetrouw, hard werkend en doet iedere keer een tandje erbij, want ‘voor een

leuke baan doe je dat gewoon’.

Twee opgroeiende kinderen, actief bij de Rotary Club, werkweken van minstens vijfen-

veertig uur. In het weekend is ze hockeycoach van een kinderteam. Al met al een flinke

weektaak. ‘Het hoort er allemaal bij, bij dit drukke leven tegenwoordig, en is in mijn

omgeving gebruikelijk.’

In het najaar valt het doek ineens. Tijdens de daaraan voorafgaande zomervakantie is

het eigenlijk al mis, realiseert ze zich achteraf. Ze sliep al een tijd slecht en tijdens de

vrije zomervakantie blijft ze slecht slapen. Bij de start van het werk na de vakantie is ze

niet uitgerust. Dan volgt een periode van extreme slapeloosheid en lichamelijke klachten

zoals eczeem en ontstekingen.

Ze weet de vinger niet op de juiste plek te leggen, blijft doorgaan, weet niet hoe ze het

anders zou moeten doen, denkt dat de nicotinepleisters tegen het roken een rol spelen

in de slapeloosheid en werkt ondertussen door. Ze krijgt wat signalen van bezorgde

collega’s, medewerkers en uit haar privéomgeving. Ze besteedt daar niet echt aandacht

aan omdat ze in haar ogen niet verminderd effectief is. Ze valt vervolgens op een avond

letterlijk ‘om’. Na een bezoek aan de Rotary Club weet ze niet meer hoe ze met de auto

is thuisgekomen en realiseert zich dat ze volledige black-outs heeft. Die heeft ze ook op

haar werk de week erna.

Achteraf terugkijkend geeft Pien aan dat ze bij de laatste reorganisatie, tweeënhalf jaar

ervoor, eigenlijk al hoopte op een periode van bezinnen en uitrusten, een sabbatical. In

de bespreking daarvan met de raad van bestuur werd haar echter een leuke nieuwe baan

in het vooruitzicht gesteld. Ze voelde zich gestreeld, heeft de baan aangenomen en is

vervolgens op volle kracht vooruit gegaan, in plaats van de rustperiode te nemen die ze

eigenlijk wilde inlassen.

Voor haar gevoel is ze van het ene op het andere moment omgevallen.

‘Het is dat ik zo braaf en trouw ben en mijn leidinggevende iedere week bleef informeren

hoe het met me ging. Gewoon kort telefonisch. Ze was belangstellend, dat moet gezegd

worden, en het was aardig dat ze me direct naar huis stuurde en me van mijn

verplichtingen onthief op het moment dat het echt niet meer ging.

En eerlijk is eerlijk, ze heeft me een burn-outtraining aangeboden van ongeveer € 10.000

en daar heb ik veel aan gehad. Ik kan er alleen niet met een goed gevoel op terugkijken.
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Eerste stap in die dure burn-outtraining, eigenlijk re-integratie na burn-out, was namelijk

een gesprek met mijn leidinggevende om te bekijken hoe mijn re-integratie vorm zou

krijgen en om het doel te stellen waarnaar ik zou toewerken. In dat allereerste gesprek

(ongeveer twee maanden na mijn ziekmelding) met iemand van het re-integratiebureau,

mijn manager en mijzelf werd me verteld dat ik niet in mijn functie kon terugkeren. In

een later gesprek kwam daarbij dat er ook geen andere functie voor mij beschikbaar zou

zijn in de organisatie.

Op mijn ontsteltenis, op mijn vraag naar het waarom en op mijn ontzetting omdat ik

nooit eerder te horen kreeg dat ik niet goed zou functioneren, werd niet gereageerd. Op

mijn vraag hoe het dan verder moest, gaf mijn leidinggevende aan dat ze dat niet wist en

dat ik niet de verantwoordelijkheid voor die vraag bij haar kon neerleggen.

En dan te bedenken dat ik zo hard had gewerkt voor die organisatie. De dag voor mijn

vakantie reed ik bijvoorbeeld nog het land door naar vier verschillende locaties en moest

ik tussendoor mijn plannen voor een reorganisatie doorbellen. Het was een enorme

spanning waar ik onder stond. Nooit eerder klachten over mijn functioneren gehad en

nu ineens dit, op een moment in je ziekteverloop dat je alle zeilen moet bijzetten om te

herstellen van je burn-out om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen, want dat is

wat je het liefste wilt.

Omdat ik iets moest doen, ben ik na enige tijd weer het gesprek aangegaan met mijn

leidinggevende. Met het doel om over mijn re-integratie te praten. Ik moest toch aan de

slag?

Ik kreeg te horen dat ik niet kon re-integreren, niet in mijn eigen functie, noch in ander

werk binnen de organisatie. Ze kon niets voor mij doen.

Ik herinnerde haar aan de Wet poortwachter, aan de plicht van werkgever en werknemer

om te bewerkstelligen dat ik, de medewerker, weer gezond zou worden en aan het werk

kon.

Daarop zei ze: “Je weet toch dat dat soort regeltjes uit de Wet poortwachter op ons

niveau niet gelden.”

Het is dat ik zelf steeds het gesprek bleef aangaan. In de tussentijd had ik namelijk niets

gehoord van de bedrijfsarts noch van HRM noch van mijn leidinggevende. Nadat ik mijn

dossier bij de bedrijfsarts had opgevraagd, bleek dit niet te bestaan. Ik werkte nauw met

de bedrijfsarts samen in mijn functie als manager en hij zal gedacht hebben: die regelt

haar eigen terugkeer naar werk en herstel wel.

HRM is voor mij helemaal onzichtbaar geweest in het hele traject. Die waren er even niet.

De voorzitter van de raad van bestuur, eindverantwoordelijke, met wie ik vervolgens ging

praten, steunde de beslissing van mijn directeur, ook al gaf hij aan dat hij het betreurde
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en het er niet helemaal mee eens was. Kennelijk woog een eventueel gezichtsverlies van

mijn leidinggevende zwaarder dan een fout toegeven.’

Deze case laat zien wie er bij het vormgeven van duurzame inzetbaarheid in het
individuele geval allemaal betrokken zijn (de betrokkene zelf, de leidinggevende,
HRM, de bedrijfsarts, een extern re-integratiebureau en het bestuur van de
organisatie) en legt de verschillende knelpunten die je kunt tegenkomen bloot.

‘De organisatie heeft zich herpakt. Er is een andere bedrijfsarts op gezet en HRM heeft

een rol in het geheel genomen. Inmiddels is er re-integratie tweede spoor geregeld in

een “bevriende” instelling. Het gaat goed. Een jaar na mijn eerste uitval werk ik

inmiddels weer volledig en ik voel dat mijn oude capaciteiten helemaal terug zijn.

Mijn vertrouwen is wel geschaad en er is een onwerkbare situatie ontstaan met de

leidinggevende in kwestie. Ik wacht daarom het ontbindingsvoorstel maar af. Het heeft me

naast veel emotionele schade een veel langer hersteltraject gekost. Daar wil ik schadeloos

voor gesteld worden. Dan begint voor mij het solliciteren naar een nieuwe baan.’

Deze casus koppel ik graag aan de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070:2010
‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ (zie ook hoofdstuk 4), om
te illustreren dat los van goed beleid, goede richtlijnen, goede theorie, het succes
van duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende medewerker staat of valt
met de perfecte uitvoering in iedere individuele casus waar duurzame inzetbaar-
heid speelt.

Deze praktijkrichtlijn heeft vastgesteld dat organisaties die adequaat sturen op
duurzame inzetbaarheid:
– het aanwezige talent in hun organisatie optimaal benutten. Ze hebben

betrokken en gemotiveerde medewerkers. Duurzame inzetbaarheid vertaalt
zich daarnaast ook in laag verzuim en weinig menselijke fouten, dus in lagere
(faal)kosten;

– er ondanks economische tegenwind of krapte op de arbeidsmarkt in slagen
goed personeel aan te trekken en te houden. Ze kunnen daarmee continuïteit
en de kwaliteit van de productie of dienstverlening waarborgen;

– de inzetbaarheid van het personeel zo georganiseerd hebben dat de organisatie
kan omgaan met veranderde omstandigheden. Daarmee kan de organisatie bij
conjuncturele voorspoed en tegenspoed en gewijzigde marktomstandigheden
adequater reageren;

451

de praktijk is weerbarstig. ervaringen van (hr-)managers



– het talent van hun medewerkers ontwikkelen en het werkvermogen bevor-
deren en eigen initiatieven van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid
stimuleren. Dat leidt tot groei en innovaties en bevordert de concurrentie-
positie en economische slagkracht, ook in een moeilijke markt;

– minder vatbaar zijn voor veranderingen in het economische klimaat. Investe-
ringen in duurzame inzetbaarheid lonen zowel bij economische groei als bij
krimp.

Daarnaast is het instructief om de in een organisatie gevolgde handelwijze te
leggen naast de bewezen aanpak voor succes uit de Wet poortwachter. Had de
organisatie uit praktijkvoorbeeld 3 de Wet poortwachter gevolgd, dan hadden de
direct leidinggevende, de bedrijfsarts, HRM, het bestuur niet zulke brokkenpi-
loten kunnen worden en was er geen succesvolle manager via de achterdeur
vertrokken.

Nog los van de vergaande gevolgen voor de persoon zelf, het afbreukrisico voor
haar loopbaan en het reële risico dat iemand veel langer ziek blijft of arbeidson-
geschikt wordt, kunnen de faalkosten berekend worden. De organisatie had na
een jaar een gemotiveerde medewerker terug kunnen krijgen, met tien jaar
werkervaring en bewezen goed functioneren. Eerdere wervingskosten en de
kosten van de burn-outtraining zouden de investering geweest zijn in deze
medewerker. Nu komen naast al deze kosten, de kosten van de interim-manager,
van de vertrekregeling en de wervingskosten van een nieuwe medewerker van
wie nog maar afgewacht moet worden hoe hij/zij functioneert. Het lijkt kapi-
taalvernietiging om niet garant te staan voor duurzame inzetbaarheid binnen de
organisatie van deze vertrekkende medewerker.

20.5 De rol van de (HR-)manager in dit praktijkvoorbeeld

Eén uitgevallen medewerker is er weer één minder op de teller van duurzame
inzetbaarheid.

Juist omdat dat ene geval niet de goede aandacht krijgt, niemand de verant-
woordelijkheid neemt en iedereen de andere kant op kijkt als iemand een fout
maakt, kom je op het onderwerp van duurzame inzetbaarheid van de oudere
medewerker wellicht moeizaam verder. Je kunt alleen duurzame inzetbaarheid
bereiken als je ook de individuele gevallen goed aanpakt. De bovenstaande case
van Pien laat zien dat door verkeerd handelen van (HR-)management met één
pennenstreek of verkeerde aanpak alle kennis en kunde, beleid en instrumenten
rond duurzame inzetbaarheid teniet gedaan kunnen worden.
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Wat had HRM of management kunnen bijdragen in dit geval? Allereerst moet
iedereen de verantwoordelijkheid durven nemen om het werk van meerdere
brokkenpiloten bij elkaar ongedaan te durven maken. We kunnen niet met zijn
allen de andere kant op kijken als iemand binnen een organisatie een vergissing
maakt, waardoor een ander na een carrière van tien jaar buiten de organisatie
komt te staan.

Daarnaast is het belangrijk dat HRM de specialistische kennis die het in huis
heeft en die duurzame inzetbaarheid mogelijk maakt, bijdraagt om binnen de
organisatie kennis te vergroten. In de toolkit van het management behoort
bijvoorbeeld enige basiskennis over ziekteverzuim te zitten, net zoals kennis van
beroepsziekten, alles afhankelijk van het type business waarin iemand opereert.
Deze kennis moet op alle niveaus worden doorgevoerd. Van de receptioniste die
leidinggeeft aan een ander van de postkamer, tot het lid van het dagelijks bestuur
dat leiding geeft aan zelfstandig werkende clusterhoofden.

Naast deze actieve rol van HRM en management heeft betrokkene zelf een
belangrijke verantwoordelijkheid voor de eigen vitaliteit en inzetbaarheid en is
het doorbreken van taboes, waar ze belemmerend werken op duurzame inzetbaar-
heid, noodzakelijk. Deze onderwerpen belicht ik graag in de volgende paragraaf.

20.6 Eigen verantwoordelijkheid

Duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf, hoe lastig dat ook kan zijn. Vermoeid-
heid, uitval, minder willen werken, verminderd werkplezier, het blijven lastige
onderwerpen voor onszelf om toe te geven of om iets mee te doen. Na periodes
van extreem hard werken tanken we soms niet voldoende bij. Wat je van een
topsporter gewoon vindt, herstel na een intensieve periode van training of een
wedstrijd, vinden we van onszelf niet gewoon. We hollen door en nemen steeds
meer taken erbij. Als een soort rupsjes-nooit-genoeg eten we onze eigen boom
kaal of hollen we onszelf van binnen uit.
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Figuur 20.1 De Balanstool Priorities.nu.

De Balanstool Priorities.nu (zie figuur 20.1), ontwikkeld door Priorities, laat de
berekening zien van de balans in het werk en de balans tussen werk en privé.
Nadat de persoon in kwestie taken en tijdsbesteding die relevant zijn voor de
eigen work life balance heeft benoemd, projecteert De Balanstool dit op een 24-
uurslijn. Wat boven de rode 24 uurslijn uitkomt ‘past’ niet in je dag. Het maakt
(huidige, toekomstige en verborgen) tijdsdruk inzichtelijk waarna de betrokkene
prioriteiten kan stellen en een oplossing kan formuleren.

Indien bij tijdanalyse over een lange periode blijkt dat taken ver boven de rode 24
uurslijn uitkomen, is de vraag gerechtvaardigd hoe haalbaar we zelf bezig zijn met
onze eigen duurzame inzetbaarheid.

In deze tijd waar hard werken wordt gewaardeerd, is het niet altijd gemakkelijk te
zien waar de grens ligt en waar werk zou moeten ophouden. Hetzelfde kan
gelden voor de combinatie van arbeid en zorg, wanneer mensen na een volledige
werktaak na werktijd thuis aan de volgende dagtaak beginnen. Gelukkig kunnen
we de aankomende jaren wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld op het
gebied van workaholism) verwachten dat ons in het denken over onze eigen
verantwoordelijkheid verder zal helpen.
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20.7 Integrale aanpak: You-we-they & I

We praten vaak over duurzame inzetbaarheid voor de ander (you) en steken nog
een sigaret op. We werken aan het beleid van grote groepen mensen rond hun
duurzame inzetbaarheid (they), werken aan dat ene beleidsstuk dat per se af
moet, tot het stresshormoon vrijelijk door onze bloedbaan kolkt. We hebben het
rond de directie- of bestuurstafel over hoe duurzame inzetbaarheid noodzakelijk
is, hoe we met zijn allen keihard moeten werken omdat we de concurrentie-
kracht van Nederland niet kunnen waarborgen (we). En u en ik (I)? Wat doen wij
aan onze eigen duurzame inzetbaarheid? Verantwoordelijkheid nemen voor de
eigen gezondheid en vitaliteit op lange termijn is de eerste stap in het succes-
verhaal rond dit onderwerp. Soms ook moeten we daarvoor lastige onderwerpen
die bepalend zijn voor duurzame inzetbaarheid onder ogen zien en taboes
doorbreken.

Taboe-onderwerpen
Het liefste gaan we allen stuiterend door het leven: jong, dynamisch en succesvol
als we zijn. De nuance hierbij kent echter ook kanten als: werkdruk, burn-out,
emotionele belasting, pesten op de werkvloer, intimidatie, gebrek aan sociale
steun, workaholism, leefstijl, werk-privé, mantelzorg, life events, rouw, stress,
slapeloosheid, migraine, verminderde belastbaarheid enzovoort. Het kunnen
allemaal in meerdere of mindere mate taboe-onderwerpen zijn die duurzame
inzetbaarheid ondermijnen.

De acceptatie van deze feiten en acceptatie van het feit dat we tijdens ons
werkzame leven allemaal ooit tegen een ‘issue’ aanlopen, waardoor je tijdelijk
verminderd duurzaam inzetbaar bent, hoort naar mijn mening in het beleid
rond duurzame inzetbaar te zitten. Binnen dat beleid moet aandacht besteed
worden aan andere onderwerpen:
– Volgens dr. Maria Neira, director Public Health and Environment bij de

WHO moeten we ons realiseren dat oudere werknemers gemiddeld aan twee
of drie chronische ziekten tegelijk kunnen lijden, hetgeen onvermijdelijk
gevolgen heeft voor de productiviteit.7

– Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staan mentale gezond-
heidsproblemen in 2020 op de tweede plaats als oorzaak voor uitval op het
werk (Wolthuis, 2010).

Wat doet u als organisatie met deze gegevens in uw duurzaam inzetbaarheids-
beleid?

7 TNOTime, 2012/2.
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Toe te juichen is dat ZonMw tegenwoordig diversiteit aanbrengt in gezondheids-
onderzoek en pleit voor meer onderzoek naar seksespecifieke gezondheidszorg.
In het Signalement ‘Vrouwen zijn echt anders’ (ZonMw, 2012) wordt gesteld dat
meer kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen de gezondheid van
vrouwen kan verbeteren, het ziekteverzuim terugdringen en maatschappelijke
kosten reduceren. Een onderscheid maken naar verschillen tussen mannen en
vrouwen zou mijn inziens ook moeten gebeuren in het beleid rond duurzame
inzetbaarheid en de ouder wordende medewerker.8

Met de juiste aanpak krijgen ook dit soort minder bekende of geliefde onder-
werpen de kans onderdeel te worden van het succesverhaal van duurzame
inzetbaarheid.

20.8 Twee aanbevelingen

In het voorgaande is ter sprake gekomen wat (HR-)management tegen kan
komen in de soms weerbarstige praktijk. De taak voor (HR-)management is
belicht, naast ieders individuele verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid
en het doorbreken van taboe-onderwerpen. Daarnaast is er in mijn ogen plek om
in overheidsbeleid aandacht te besteden aan de volgende twee onderwerpen:

1 Het beleid rond de zelfstandige professional
De veranderde wereld van werkenden en de ongeveer een miljoen zelfstandige
professionals (zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel of zelfstandig onderne-
mers) die nu nog buiten het beleid voor werknemers vallen, zou per direct
meegenomen moeten worden in beleid, handboeken, theorie en praktijk. Dit om
zo snel mogelijk een inhaalslag te doen. Deze zelfstandige professionals vormen
vaak de flexibele schil rond bedrijven en moeten onderdeel worden van het
duurzame inzetbaarheidsbeleid van een organisatie. Een andere mogelijkheid is
dat hun duurzame inzetbaarheid binnen de eigen beroepsgroep geregeld wordt.
Hier is nog een wereld te winnen voor de zelfstandige professional of onder-
nemer zelf, voor de (vertegenwoordigers van hun) beroepsgroep of voor de
bedrijven die zelfstandigen inhuren. Anders tuigen we immers succesvol beleid
op waarvan we nu al weten dat één miljoen werkenden erbuiten vallen.

8 Het opent de weg om onderwerpen als slapeloosheid als voorloper van een burn-out (bijvoorbeeld
tijdens de overgang bij vrouwen) uit de taboesfeer te halen. Louise Boelens merkt hierover op dat
bijvoorbeeld de nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) hier geen enkele vraag over stelt.
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2 Het ondermijnen van duurzame inzetbaarheid
In de relatieve beschutting van de spreekkamer stelt de arts een verkeerde
diagnose of geeft de advocaat een verkeerd advies. Fouten maken is menselijk en
bij ieder vak hoort een foutpercentage.

Soms is de schade groot en worden gevolgen van het slechte advies uit-
gevochten in een ander vakgebied/beroepsgroep. Een andere advocaat neemt de
belangenbehartiging over en de rechter doet een uitspraak zoveel maanden, jaren
na het schadegeval.

Vaak ook wordt de fout binnen de beroepsgroep opgelost. Een tuchtcollege
doet onderzoek en uitspraak, vaak gevolgd door publicatie in het vakblad dat door
diezelfde beroepsgroep wordt gelezen. Daar leert de gehele beroepsgroep van de
fout van de één, realiseert zich weer wat de best practices behoren te zijn en
neemt ieder zich hernieuwd voor daar nooit van af te wijken.

De fouten van verkeerd management zoals in de zaak van Pien, worden echter
niet onderzocht. Er is geen toetsingscollege voor de managementpraktijk en de
slachtoffers van die managementfouten worden vaak afgevloeid, via de Ziekte-
wet, de achterdeur of via het juridische pad. Wat leert de beroepsgroep er als
geheel van? En waarom is het zo dat bij slecht management vaak degene die
slecht gemanaged is het veld ruimt via verstoorde arbeidsrelaties en een schade-
vergoeding? Waarom is het niet zo dat de slecht presterende leidinggevende zelf
moet vertrekken?

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat verschillende disciplines/beroeps-
groepen binnen een organisatie overstijgt. Dat maakt het extra gecompliceerd. Het
lijkt soms aantrekkelijker om de andere kant op te kijken: ‘Het was niet mijn
verantwoordelijkheid.’ Ik denk dat daar een rol voor de overheid is weggelegd, om
hier zicht op te krijgen, er onderzoek naar te doen of een meldpunt voor op te
zetten. Om te waarborgen dat de medewerker die tijdens werk of ziekte overgaat
van het ene vakgebied naar het andere (van management – HR – bedrijfsarts –

re-integratiebranche – advocatuur – rechterlijke macht) niet tussen wal en schip
belandt. Door een goede terugkoppeling bijvoorbeeld vanuit de advocatuur en
rechterlijke macht kunnen tendensen rond ziekte en ontslag in kaart gebracht
worden. Nu blijven veel van deze gevallen door schikking buiten ons blikveld. Te
denken valt aan een onderzoek naar ontslag of ontbindingen die samenhangenmet
inbreuken op duurzame inzetbaarheid. Te denken valt aan een geïntegreerd
jurisprudentie-onderzoek met een enquête onder de advocatuur, de rechterlijke
macht en bedrijfsartsen en/of andere beroepsgroepen die hierbij betrokken zijn.
Zo krijgen we zicht op vragen zoals: ‘Kan het zijn dat de organisatie zelf duurzame
inzetbaarheid onmogelijk maakt?’ of ‘Wat kun je doen aan duurzame inzetbaar-
heid ondermijnend gedrag?’
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20.9 Conclusie

Om de praktijk van duurzame inzetbaarheid een stap verder te brengen kan het
benoemen van de successen en een enkele kritische kanttekening de horizon
verbreden. Want, eerlijk is eerlijk, de praktijk kan weerbarstig zijn en die
weerbarstige praktijk kunnen we allemaal tegenkomen.

Hoe goed wij onze kennis en kunde in praktijk brengen, bepaalt stap voor stap,
casus voor casus, duurzame inzetbaarheid. Iedere oudere medewerker die stopt, is
er immers één minder op de teller van duurzame inzetbaarheid. De grote lijnen
zijn belangrijk: goed beleid, goede vakinformatie, kengetallen, gedegen kennis.
Beslissend in mijn ogen is echter de perfecte uitvoering van iedere individuele
arbeidscasus waar duurzame inzetbaarheid een knelpunt is. Wij dragen hier de
gezamenlijke verantwoordelijkheid en iedere beroepsgroep heeft hierbinnen zijn
eigen bijdrage te leveren, net zolang tot we van elke casus een succesverhaal van de
oudere medewerker kunnen maken. Of, zo u wilt, waar oudere medewerkers hun
eigen succes van jongs af aan altijd al zelf hebben gemaakt en bepaald, waar wij ze
geen hindernissen op hun weg hebben geworpen.

Box 20.1 Do’s en don’ts voor uw praktijk als HR-professional

Gaat u ook met duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen uw

organisatie aan de slag?

1. Inventariseer wat er op dit moment binnen uw organisatie aan duurzame inzetbaar-

heid wordt gedaan rond de oudere medewerker en inventariseer de leeftijdsopbouw

van uw organisatie. Wie werken er, hoe oud zijn ze, wat zijn hun plannen voor de

korte en lange termijn, hoe lang schat u nog in dat ze voor uw organisatie zullen

werken?

Wie: HRM in samenwerking met management.

2. Formuleer uw businesscase aan de hand van dit boek. Waarom aandacht voor de

leeftijdsopbouw, wat wilt u ermee, wat is uw standpunt? Hoe overtuigt u uw board/

directie om met het onderwerp aan de slag te gaan? Welke strategische aanpak staat u

voor ogen en welk businessknelpunt wilt u oplossen met het adresseren van dit

onderwerp? Zorg voor een heldere go-no go beslissing, voor de draagvlak in de

organisatie.

3. Definieer wat in uw organisatie verstaan wordt onder de ‘oudere medewerker’,

realiseer u daarbij dat niet iedereen die u als zodanig definieert zichzelf identificeert

met termen als ‘de oudere medewerker’. ‘Ik ben 45, jong en dynamisch en ik wil wat’

(een voorbeeld van de beleving van mensen zelf) staat wellicht haaks op uw insteek:

‘Hoe maken we het mogelijk dat onze oudere medewerkers van 45 jaar en ouder aan

het werk blijven?’
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Faciliteren waar nodig en niet problematiseren.

Houd ook daar rekening mee in uw naamgeving van het project en de communi-

catie. Wees helder in hoe en waarom u als organisatie aan de slag wilt met een

bepaalde leeftijdscategorie.

Wie: HRM, met input van management via werkoverleg. Leg de vraag eens voor: wat

vindt jullie afdeling van…

4. Streef naar SMART-doelen waar mogelijk en zinvol. Als doelen niet specifiek en

meetbaar zijn geformuleerd en als goede indicatoren ontbreken, is het lastig om te

bepalen welke maatregelen nodig zijn om die doelen te bereiken; ook is niet vast te

stellen of de doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

5. Inventariseer de arbeidsrechtelijke aspecten. Wat staat er in uw arbeidsovereenkom-

sten, de secundaire arbeidsvoorwaarden, uw cao of uw personeelshandboek?

Wie: HRM/juridische zaken.

6. Loop de HRM-beleidsaspecten na. In welke HRM-dossiers wordt aandacht besteed

aan leeftijd? Diversiteitsbeleid, antidiscriminatie bij de werving enzovoort. Wat staat

er in uw werving- en selectieprocedure, uw advertenties? Selecteert u op basis van

leeftijd, moet u dat wellicht veranderen?

Wie: HRM/met input van management.

7. Inventariseer welke personen/functies bij het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid

en de oudere werknemers’ betrokken zijn (denk aan: leidinggevenden/management,

selectie, OR, directie, collega’s). Dit zijn de personen die u in uw traject en uw plan

van aanpak zult moeten betrekken, bij voorkeur vanaf de start, om een goede

aanpak, implementatie en borging te garanderen. Realiseert u zich in uw commu-

nicatie dat niet iedereen direct staat te juichen om ‘nog meer werk waarvan het

belang nog niet duidelijk is’, op zijn bord te krijgen.

Wie: HRM.

8. Stel vast wie uw projectteam wordt om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie

vorm te geven, stel het projectplan op en stel uw kritische succesfactoren op.

9. Inventariseer of er knelpunten zijn die met leeftijd samenhangen. Ga ervan uit dat

leeftijd geen rol speelt bij de uitoefening van een functie. Treed met open vizier

tegemoet of er wellicht in uw organisatie knelpunten zijn die met de leeftijd

samenhangen.

Ga na of deelonderwerpen een rol spelen, zoals mantelzorg (zorg voor een zieke

ouders, zieke partner). Inventariseer de gezondheidsknelpunten die met de leeftijd

samenhangen. Denk ook aan de uitspraak van de WHO: Iedere ouder wordende

medewerker heeft twee tot drie gezondheidsklachten. Maar realiseer u tegelijkertijd

dat veel mensen fit als een hoentje blijven doorwerken tot ver na hun pensionering.

Neem ook een heldere vraag mee: ‘Ziet u knelpunten bij het management voor uw

functioneren?’

Wie: projectteam, HRM en management, met input van bedrijfsgezondheidszorg, met

input van medewerkers via een enquête.
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10. Inventariseer hoe open en eerlijk in uw organisatie met elkaar wordt omgegaan. Zijn

er redenen waarom mensen liever niet van zichzelf aangeven dat sprake is van

gezondheidsproblemen? Praat eens met de bedrijfsarts van uw organisatie.

11. Neem uw exitgesprekken van de laatste jaren eens onder de loep. Is leeftijd een

mogelijk issue geweest? Hebt u leeftijdsgebonden issues wellicht over het hoofd

gezien als manager?

Wie: HRM/management.

12. Neem het onderwerp mee bij een eerstvolgende jaargesprekken of tussentijdse ge-

sprekken en vraag om goede terugkoppeling vanmanagement over dit onderwerp aan u.

Wie: management.

13. Zorg steeds voor een goede terugkoppeling van uw aanpak, project en de stand van

zaken om het onderwerp levend te houden en op de agenda binnen management te

overleggen.

Wie: projectteam.

14. Na deze uitgebreide voorbereidende fase, is de fase van de uitvoering gekomen:

inventariseer best practices die voor uw organisatie relevant zijn. Inventariseer

bestaand onderzoek, voorlichtingsmaterialen die aansluiten bij uw organisatie.

Segmenteer al naar gelang de verschillende doelgroepen die u in uw organisatie

hebt geïdentificeerd.

Wie: projectteam.

15. Bepaal uw voorstellen voor aanpak voor iedere doelgroep. Denk aan: congres,

voorlichting, workshops, parelprojecten, estafettestokje, nieuws in het personeels-

blad.

16. Formuleer duidelijke en haalbare doelen of targets voor de korte termijn en formuleer

mijlpalen aan de hand waarvan de voortgang getoetst kan worden. Stel daarbij duidelijk

je horizon vast: tot welk jaar geldt dit beleid? En stel uw ambities vast voor de lange

termijn. De lange termijn ligt in het woord duurzame inzetbaarheid besloten.

17. Informeer uw providerboog/andere (HRM- of arbo)dienstverleners. Met wie werkt u

samen in uw organisatie die van uw nieuwe beleid moet weten en/of welk bestaand

beleid moet herzien worden?

18. Met wie moet u gaan samenwerken om uw duurzaamheidsbeleid uit te voeren? Wat

doet u met medewerkers die niet langer duurzaam binnen uw organisatie aan de slag

kunnen?

19. Bouw voort op bestaand materiaal en ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Er is

genoeg fantastisch materiaal. Zie dit boek en denk bijvoorbeeld aan (Europese)

campagnes die in Nederland zijn geïmplementeerd of aan best practices in

verschillende sectoren.9

9 Bijvoorbeeld: Vereniging van Doorwerkgevers (vDWG) – Rapport Duurzaam werknemen in de

zorg: Een onderzoekspilot naar langer doorwerken in de zorg (in opdracht van Stichting Senior

Werkt Oktober 2011). De uitkomsten van het rapport zijn bruikbaar voor beleidsontwikkeling/

personeelsontwikkeling in iedere organisatie en niet alleen voor de zorgsector.
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