
DUURZAME  
INZETBAARHEID 
WAAR GAAT DAT 

OVER?



ONTWIKKELSCANS
In 2018 bekostigen de 
cao-partijen honderd 
ontwikkelscans voor 
werknemers in de sector. 
Elke scan bestaat uit een serie 
ontwikkelgesprekken met een 
onafhankelijke loopbaancoach. De 
ervaringen met deze scans moeten 
leiden tot een effectieve aanpak van 
duurzame inzetbaarheid voor de hele 
branche. Cao-partijen willen namelijk 
graag weten wat de verbeterpunten zijn 
en waar de mogelijke oplossingen liggen.

ONDERSTEUNING
Waar nodig zullen ook nieuwe instrumen-
ten ontwikkeld worden om werkgevers 
en werknemers te ondersteunen. Vanuit 
brancheorganisatie Koninklijke Hibin zijn 
er al instrumenten beschikbaar.  
Werknemers kunnen gratis gebruikmaken 
van de mogelijkheid om een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. 
Verder is het mogelijk een competentie-
analyse in te vullen, waarmee werkne-
mers snel en effectief kunnen testen hoe 
het met hun competenties staat. En via 
Hibin Opleidingen hebben werkne-
mers in de branche toegang tot een 
groot aantal branchespecifieke 
opleidingen.

Dat is belangrijk omdat we langer moeten 
doorwerken en we vitaal en gezond ons 
pensioen willen halen. We willen gemoti-
veerd ons werk kunnen doen, met de 
juiste competenties, kennis en vaardig-
heden. Ook als onze persoonlijke  
omstandigheden veranderen. Of die van 
het bedrijf. Duurzame inzetbaarheid gaat 
dus ook over wendbaarheid; de flexibiliteit 
die nodig is om met veranderingen om te 
gaan en waar nodig zelf te veranderen.

Duurzame inzetbaarheid is een verant-
woordelijkheid van werkgevers én 
werknemers. De werkgever kan de juiste 
voorwaarden scheppen. Bijvoorbeeld 
door ervoor te zorgen dat mensen veilig 
kunnen werken, door hen te betrekken  
bij het bedrijf of door mogelijk te maken 
dat werknemers een opleiding volgen. 
Maar de verantwoordelijkheid voor de 
eigen duurzame inzetbaarheid ligt in de 
eerste plaats bij de werknemer zelf.

DUURZAME INZETBAARHEID IS IN 
JOUW VOORDEEL
Voor werknemers is werkplezier belang-
rijk. Dat heeft met van alles te maken. Is 
de sfeer goed? Kun je goed overweg met 
je leidinggevende? Heb je voldoening in 
je werk? Kun je je ontwikkelen? Is het 
werk dat je doet, motiverend genoeg? 
Kun je afspraken maken met betrekking 
tot de arbeidsrelatie, loopbaanontwikke-
ling, arbeidsvoorwaarden en arbeids-
tijden? En kun je die aanpassen als er  
iets verandert in jouw privésituatie? Biedt 

jouw bedrijf mogelijkheden op het gebied 
van scholing en loopbaanbegeleiding? En 
voor al die vragen geldt ook een weder-
vraag: wat kun je zelf doen om ervoor te 
zorgen dat jouw werkplezier optimaal is?

GEEN DUURZAME INZETBAARHEID 
ZONDER GOED GESPREK
Belangrijk is dat werkgever en werknemer 
met elkaar in gesprek gaan over inzet-
baarheid. Niet één keer, maar regelmatig, 
in ieder geval jaarlijks. Samen bepaal je 
van tevoren de onderwerpen en zorg je 
dat het gesprek ook echt opvolging krijgt. 

CAO-AFSPRAKEN
Bonden en werkgevers vinden duurzame 
inzetbaarheid zo belangrijk, dat zij er 
afspraken over hebben gemaakt in de 
nieuwe cao. Zij gaan zich inzetten om 
werkgevers en werknemers te onder-
steunen. Bovendien wordt duurzame 
inzetbaarheid een terugkerend thema bij 
de onderhandelingen. 

In 2018 willen de cao-partijen onder 
andere onderzoeken of bestaande 
cao-afspraken ten aanzien van oudere 
werknemers beter kunnen. Doel is 
uiteindelijk deze groep medewerkers 
waar nodig te helpen vitaal, competent, 
gemotiveerd en in goede balans te blijven. 
Zij kunnen daardoor van toegevoegde 
waarde blijven voor henzelf en de 
organisaties waar zij werken. 

Duurzame inzetbaarheid gaat over vitaliteit en werkplezier. De eisen 
vanuit het werk moeten aansluiten op de kwaliteiten van de werknemers. 
Als die aansluiting niet (helemaal) goed is, kunnen werknemers en 
werkgevers daar samen iets aan doen.


