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ARBO

duurzame inzetbaarheid heeft grofweg drie bouwstenen

Investeer in behoud
Werkgevers staan voor de uitdaging om de juiste kandidaten 

te werven én om goede werknemers binnenboord te houden. 

Werknemers hebben immers weer iets te kiezen door de toe-

nemende krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd dwingt de 

verhoogde AOW-leeftijd hen om langer werkzaam te zijn. Burn-

outs, vergrijzing en automatisering doen er nog een schepje 

bovenop. Investeren in duurzame inzetbaarheid helpt uw be-

stuurder om de uitdagingen het hoofd te bieden.   

UUw bestuurder moet ervoor zorgen dat 
oudere werknemers hun kennis op tijd 
overdragen aan jongere generaties op de 
werkvloer. Een kennislek als gevolg van 
vertrekkende werknemers wil hij immers 
voorkomen. Ook is het belangrijk dat 
werknemers zich kunnen blijven ont-
wikkelen, gezond blijven en voldoende 
uitdaging hebben in hun werk zodat zij 
inzetbaar blijven. Investeren in de duur-
zame inzetbaarheid van werknemers is 
een manier om dat te realiseren.  
Duurzame inzetbaarheid is arbobeleid 
met oplossingen voor de lange termijn 
voor risico’s die spelen op de lange 
termijn. Ook uw OR speelt hierbij een 
belangrijke rol. Zo geeft artikel 28, lid 1 
van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) u de taak om de naleving van de 
regels rond arbeidsomstandigheden en 

arbeids- en rusttijden te stimuleren. Een 
grotere troef biedt het instemmingsrecht 
op regelingen of wijzigingen daarin 
op het gebied van arbeidsomstandig-
heden, het ziekteverzuim of het reinte-
gratiebeleid (artikel 27, lid 1d WOR). 

Bouwstenen

Duurzame inzetbaarheid heeft 
grofweg drie bouwstenen. Deze 
hoofdcategorieën overlappen el-
kaar deels, maar niet helemaal:

 ▪ Employability: inzetbaarheid van werk-
nemers optimaliseren met kennis en 
ervaring waardoor ze zowel nu als in 
de toekomst kunnen werken, ook als 
de omstandigheden veranderen. 

 ▪ Werkvermogen: de mate waarin een 
werknemer, geestelijk en lichamelijk, 

in staat is zijn werk uit te voeren. Past 
het werk zoals de organisatie het aan-
biedt bij de werknemers en hun per-
soonlijke situaties, waarden en vaar-
digheden? Welke mate van flexibiliteit 
is mogelijk of gewenst?

 ▪ Vitaliteit: de mate waarin een werkne-
mer energie, motivatie en veerkracht 
bezit. Verschillende gezondheids-
aspecten en de persoonlijke levensstijl 
hebben invloed op de vitaliteit.

Stand

Wil uw OR met duurzame inzetbaarheid 
aan de slag, dan zijn de belangrijkste 
vragen om mee te beginnen: wat is de 
huidige stand van zaken? Welke visie ligt 
ten grondslag aan het beleid rond duur-
zame inzetbaarheid? Hoe kijken andere 
betrokkenen daar tegenaan (denk aan 
uw bestuurder, de arboprofessional, de 
HR-afdeling en natuurlijk uw achterban)? 
Welke initiatieven zijn er al genomen, 
met welk doel en hebben ze het gewenste 
effect? Op zichzelf staande maatregelen 
zoals gratis sporten, een goed gevulde 
fruitmand bij het koffie apparaat en 
ontzie maatregelen (zoals seniorenverlof), 
zijn goed bedoeld, maar zetten te weinig 
zoden aan de dijk om de duurzame inzet-
baarheid van werknemers daadwerkelijk 
te vergroten. Een belangrijk instrument 
voor werkgevers om de risico’s op de 
werkvloer voor werknemers te beperken 

In een reeks artikelen brengt OR Ren-
dement duurzame inzetbaarheid onder 
de aandacht. De volgende artikelen zoo-
men steeds in op één van de bouwste-
nen van duurzame inzetbaarheid: em-
ployability, werkvermogen en vitaliteit. 

RI&E is basis van arbobeleid en duurzame inzetbaarheid

Als het gaat om de RI&E, heeft uw OR in-
stemmingsrecht op de volgende zaken: 

 ▪ het RI&E-instrument dat uw organisa-
tie wil gebruiken;

 ▪ wie de RI&E intern uitvoert; 
 ▪ wanneer de RI&E wordt uitgevoerd;

 ▪ welke arbodienst de RI&E gaat toetsen; 
 ▪ de vaststelling van een plan van aan-
pak vanuit de RI&E;  

 ▪ de getoetste RI&E en plan van aanpak;
 ▪ het bijstellen van de RI&E en het plan 
van aanpak.
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en om goede arbeidsomstandigheden 
te creëren is de risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E). In de RI&E brengt uw 
bestuurder in kaart welke risico’s werk-
nemers lopen bij hun werkzaamheden, 
zowel op de korte als op de lange termijn. 
In het bijbehorende plan van aanpak 
geeft hij aan hoe hij deze risico’s gaat 
aanpakken. Elke werkgever is wettelijk 
verplicht om een RI&E opstellen. Uw OR 
heeft instemmingsrecht op besluiten die 
betrekking hebben op het opstellen, wij-
zigen of intrekken van de RI&E, het plan 
van aanpak of de periodieke evaluatie 
ervan (zie ook kader op de vorige pagina). 

Knelpunten

Ontvangt uw OR een instemmingsver-
zoek voor een wijziging van de RI&E, 
zorg dan dat de risico’s goed en volle-
dig in kaart gebracht worden én dat ze 
actueel zijn. Onderzoek samen met de 
arbo professional en HR-afdeling van uw 
organisatie tegen welke knelpunten werk-
nemers aanlopen en welke behoeften ze 
hebben.  
Een paar voorbeelden: 

 ▪ Zijn er technologische ontwikkelingen 
die leiden tot aanpassingsmoeilijk-
heden? Voert uw werkgever bijvoor-
beeld weer een nieuw digitaal ritten-
registratiesysteem in dat werknemers 
onder de knie moeten krijgen? 

 ▪ Is er minder aansluiting tussen de ver-
anderende privéomstandigheden van 
werknemers en werkomstandigheden? 
De komst van een kind of kleinkind 
kan er bijvoorbeeld toe leiden dat werk-
nemers opnieuw een goede balans 
tussen werk en privé moeten zien te 
vinden. Nachtdiensten kunnen dat 
bijvoorbeeld bemoeilijken, waardoor 
werknemers deze diensten als een 
zware last gaan ervaren.  

 ▪ Is er sprake van vergrijzing binnen de 
organisatie en eventueel bijbehorende 
gezondheidsrisico’s? Werknemers met 
een zittend beroep zullen na verloop 
van jaren klachten ontwikkelen, tenzij 
de nodige maatregelen zijn genomen.   

Peter Reinerink, trainer & adviseur medezeg-
genschap, arbo en duurzame inzetbaarheid 
bij TRAINIAC, tel.: (070) 778 65 33, e-mail: 
peter@trainiac.nl, www trainiac.nl

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP? KIJK OP RENDEMENTCO.NL/ORARBO

Uw OR kan diverse bronnen raadplegen om informatie in te winnen

Uw OR kan diverse middelen inzetten om 
de nodige informatie te verzamelen en de 
duurzame inzetbaarheid te verbeteren:  

 ▪ Overlegvergadering (artikel 23 WOR): 
u zet duurzame inzetbaarheid op de 
agenda en bespreekt de stand van za-
ken en de te nemen maatregelen met 
uw bestuurder. 

 ▪ Artikel 24-overleg: u bespreekt de visie, 
het beleid en de ontwikkelingen op de 
lange termijn tijdens de overlegver-
gadering over de algemene gang van 
zaken (minimaal twee keer per jaar). 

 ▪ Bedrijfsarts, preventiemedewerker en 
vertrouwenspersoon: u gaat in gesprek 

met de arboprofessionals om te onder-
zoeken welke signalen zij opvangen van-
uit uw achterban. 

 ▪ Medewerkers tevredenheidsonder-
zoek (MTO): u laat onderzoeken welke 
knelpunten de achterban ervaart om 
duurzaam inzetbaar te zijn en blijven en 
welke behoefte werknemers hebben.  

 ▪ Periodiek arbeidsgebonden onderzoek 
(PAGO): periodiek onderzoek door de 
bedrijfsarts, gericht op werkgerelateerde 
gezondheidsrisico’s, dat de werkgever 
op grond van de wet moet aanbieden. 
De uitkomsten van dit onderzoek kunt u 
gebruiken om in kaart te brengen welke 

maatregelen nodig zijn om de duur-
zame inzetbaarheid te vergroten. 

 ▪ Periodiek medisch onderzoek (PMO): 
medisch onderzoek naar de algehele 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
en de leefgewoonten van de werkne-
mer (zoals roken, alcohol, voeding, 
beweging) dat de werkgever vrijwillig 
kan aanbieden.

 ▪ Uw HR-afdeling: u kunt bij uw HR-
afdeling geanonimiseerde informatie 
opvragen over bijvoorbeeld de samen-
stelling van het personeelsbestand, 
ziekteverzuim, verloop en eventuele 
opvallende ontwikkelingen. 

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Frans (61) is al jaren werkzaam als inter-
nationaal chauffeur. Zowel hijzelf als zijn 
werkgever zijn tevreden. De laatste tijd 
heeft Frans echter minder energie, ver-
schillende lichamelijke klachten en maakt 
hij af en toe een foutje. Ook heeft hij er 
steeds meer moeite mee dat hij regelma-
tig voor langere tijd van huis is. Hij kan 
hierdoor zijn vrouw – die slecht ter been 
is – vaak niet de ondersteuning bieden de 
ze nodig heeft. Daarnaast is er een klein-
kind op komst met wie Frans graag de 
nodige tijd mee wil doorbrengen.  
Frans overweegt een andere baan te zoe-
ken die fysiek minder van hem vraagt én 
die hem beter in staat stelt om werk en 
privé te combineren. Na diverse gesprek-
ken over de mogelijkheden binnen de 

organisatie is er voor Frans een passende 
oplossing gevonden: zodra hij een aanvul-
lende opleiding en inwerktraject afrondt 
(employability) kan hij aan de slag op 
de planningsafdeling. Hij werkt dan vier 
dagen per week in plaats van vijf, binnen 
kantooruren. Hierdoor heeft hij meer tijd 
voor zijn vrouw en kleinkind (werkvermo-
gen). Dat hij erop achteruit gaat in salaris 
is voor Frans geen probleem. Ook komt 
Frans nu op de fiets (aangeschaft uit 
het fietsenplan) naar het werk en eet hij 
’s avonds thuis een gezonde maaltijd in 
plaats van een ongezonde hap onderweg 
(vitaliteit). Frans voelt zich stukken beter 
én levert met zijn praktische kennis een 
waardevolle bijdrage op de planningsaf-
deling. Win-win!


