
 

Het ministerie van SZW* heeft een honderdtal werk-
gevers, groot en klein, profit en non-profit, gevraagd hun 
ervaringen met duurzame inzetbaarheid te delen. Bent uw 
nieuwsgierig naar deze verhalen? Wilt u weten hoe u het 
maximale uit uw medewerkers haalt? Kijk dan naar:  
www.duurzameinzetbaarheid.nl

Uit dit honderdtal heeft Cap Gemini, in opdracht van 
het ministerie SZW, acht business cases geselecteerd 
waaronder ook het SSWT project “van werk naar werk”, 
een traject dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Uit het onderzoek kwam voort dat 
het traject positieve resultaten oplevert aan werknemers, 
bedrijven en de branche als geheel. Een aantal van deze 
resultaten zijn:

- Behoud van voldoende en ‘juiste’ mensen
- Instroom van voldoende kwalitatief personeel voor de 

branche op peil houden (op termijn)
- Begeleiden van werknemers bij van werk naar werk 

trajecten binnen en buiten de branche
- Opleiden en bijscholen van huidige werknemers in de 

branche (vakmanschap 2.0)
- Behoud van positief imago van de branche (m.n. voor 

terugkeer in de branche en goed werkgeverschap door 
kwalificeren van ongeschoold personeel)

- Multi-inzetbaar personeel
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- Meer carrière- / doorgroeimogelijkheden voor werk- 
nemers Binnen branche (ander werk en / of meer 

afwisseling in werk Ò hogere tevredenheid; 
hoger niveau werk Ò hoger salaris)

- Bij ontslag; door betere werkhervattingskansen, snel-
ler aan het werk, kortere duur of voorkomen uitkering 
Ò vermijden van 30% loonderving bij uitkeringsituatie

- Betere werkomstandigheden

Hoe beginnen? 
Vanzelfsprekend bestaat er niet één aanpak die van toe-
passing is op elk bedrijf. Elke werkgever zal – in overleg 
met zijn werknemers – moeten bepalen welke maat-
regelen nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen. Voorbeelden van de honderd werkgevers 
bieden een ‘schijf van vijf’ met mogelijkheden en tips, 
ter inspiratie. Heeft u interesse in onze business case 
en naar de andere praktijkvoorbeelden dan kunt u 
deze downloaden via onze website www.sswt.nl Ò 
download Ò overige downloads.

* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Timmerindustrie staat voor de volgende vragen:
- Hoe voorzien we voor de nabije toekomst  

in vakbekwaam personeel?
- Hoe behouden we de vakkennis van  

ouderen in de branche?
- Hoe brengen we de arbo-catalogus en 

–gedragsregels onder de aandacht van 
werkgevers en werknemers?

- Hoe verhogen we de betrokkenheid van 
werknemers binnen onze bedrijfstak? 

- Hoe behouden we de oudere werknemers met 
fysiek zware beroepen voor de bedrijfstak?

- Hoe verminderen we voortijdige uitval?
- Hoe verhogen we het zelfbewustzijn van 

werkgevers en werknemers met betrekking tot 
bovensectorale mobiliteit?

Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden 
heeft het bestuur van SSWT opdracht gegeven om 
een aanvraag voor ESF Actie E, sociale innovatie 
en duurzame inzetbaarheid Timmerindustrie, in te 
dienen. De subsidie is bedoeld om initiatieven te 
stimuleren op het terrein van duurzame inzetbaar-
heid, gericht op bewustwording, implementatie en 
verspreiding van maatregelen binnen de sector.

De aanvraag richt zich op:
a) het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van 

werknemers (regionaal en intersectoraal)
b) het bevorderen van gezond, veilig en vitaal 

werken en arbeidsmanagement
c) het bevorderen van sociaal innovatief en duur-

zaam ondernemerschap en Employability

Pilot-project
Op dit moment is de SSWT op zoek naar een 
zestal pilot-bedrijven om een sectorbreed plan 
van aanpak te kunnen maken waarin we in  
2014 met ESF-subsidie de hele bedrijfstak  
kunnen bedienen. Misschien is deze pilot voor  
uw bedrijf een uitgelezen moment om stappen  
op het gebied van duurzame inzetbaarheid  
van uw bedrijf en medewerkers te zetten. 

Voor werknemers die zich door het onderwerp 
aangesproken voelen is het een mooie kans om 
samen met de werkgever een traject in te gaan 
om met SSWT vorm te geven aan duurzame 
inzetbaarheid. De kosten worden volledig door 
SSWT scholingsfonds vergoed.

Gouden tip
Gluur bij de buren! Ga op bezoek bij een van  
de honderd werkgevers en kijk hoe zij succesvol 
investeren in duurzame inzetbaarheid. Ga naar: 
www.duurzameinzetbaarheid.nl

Wilt u een start maken met “duurzaam ondernemen”? Neem dan nu contact met ons op. Duurzame inzetbaarheid

Blijf doorlezen tot aan het einde 
van deze nieuwsbrief om u op te 
geven voor het pilot-project.
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Gaan uw werknemers fluitend naar hun werk? Hoe flexibel 
zijn uw werknemers? Hoe fit? Is er sprake van overmatig 
ziekteverzuim? Groeit uw sector, of krimpt hij juist? En 
hebt u mensen nodig op de korte of lange termijn?

“ Je kan het bedrijf niet laten groeien.  
Je kan alleen mensen laten groeien,  
die het bedrijf doen groeien. ” 

 Tex Gunning, AkzoNobel

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Wanneer er een goede balans is tussen het 
werk aan de ene kant en de gezondheid, 
competentie en motivatie van de werknemers 
aan de andere kant is een medewerker duurzaam 
inzetbaar. En dat zorgt voor gelukkige en gezonde 
werknemers, die gemotiveerder en productiever tot 
aan hun pensioen door kunnen werken.

Arbeidsmarktmonitor
SSWT heeft Bureau Bartels opdracht gegeven om een 
arbeidsmarktmonitor te ontwikkelen. Dit is een instrument 
waarmee we de komende jaren de effecten van scholing 
en opleiding kunnen meten en zal gebruikt worden om de 
volgende onderwerpen in kaart te brengen:

1) Arbeidsmobiliteit binnen de branche 
In welke mate veranderen medewerkers  
van baan en/of werkgever. 

2) Arbo en Arbeidstijdenmanagement
In hoeverre hebben de ESF-projecten van 2010 en 
2012 geleid tot andere inzichten in en omgang met 
arbeidstijdmanagement en veilig en gezond werken.

3) Sociaal en innovatief ondernemen en Employability
In welke mate er sprake is van sociaal innovatief 
ondernemerschap in relatie tot Employability.

De komende maanden zullen een aantal werkgevers, 
maar ook vele werknemers onder de CAO voor de 
Timmerindustrie benaderd worden om hun mening en 
visie te geven.

Wij vertrouwen graag op uw medewerking.
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medewerkers dan krijgen we medewerkers die gezond, gemoti-
veerd, geïn spi reerd en in community kunnen werken en leven. 
Die “waardevol” bezig mogen zijn, die verantwoordelijkheid nemen
voor de duurzame inzetbaarheid van zichzelf, de duurzaam-
heid van de organisatie waarvoor ze werken en die “duurzame 

waarde” toevoegen. Wie investeert in menselijke 
waarden en zijn medewerkers faciliteert om het beste 

naar boven te halen, krijgt het econo misch 
rendement er gratis bij. We weten allemaal dat 

Onze maatschappij staat aan het begin van een enorme 
transitie op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Het  
begrip duurzame inzetbaarheid speelt daarbij een belangrijke 
rol. Niet als een opzichzelfstaand doel maar als de resultante 
van drie afhankelijke uitdagingen die in gezamenlijkheid 
moeten plaatsvinden willen we onze welvaart en ons welzijn 
kunnen handhaven: duurzaam ondernemen, duurzaam leven 
en duurzame educatie.

Het is algemeen bekend dat we straks te maken krijgen met 
een krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. 
Wie gaat het werk doen van de oudere generatie die straks 
met pensioen is? En wat voor werk is dat dan? Wat voor 
kennis en vaardigheden zijn ervoor nodig. De tijden van 40 jaar 
werken voor dezelfde baas komen tot een einde. Mensen 
moeten erop voorbereid worden dat ze in de toekomst vaker 
moeten kunnen wisselen van baan en zelfs van beroep. 

Om op deze veranderingen in te kunnen spelen moet de 
beroepsbevolking vitaal genoeg zijn. Tex Gunning beschrijft 
vitaal als volgt: “Het begrip vitaliteit moeten we vooral niet te 
eng definiëren. Het gaat niet alleen over gezondheid maar ook 
over betrokkenheid, motivatie, inspiratie, creativiteit en het up-
to-date houden van kennis en vaardigheden.”

Duurzaam ondernemen
De transitie naar een duurzame wereld kan alleen plaatsvinden 
als onze bedrijven een model ontwikkelen waarbij de economi-
sche agenda volledig wordt geïntegreerd met de sociale- en eco-
logische agenda. We noemen dat ook wel Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen. Maar hoewel de MVO agenda spreekt 
over People, Profit en Planet zien we, anders dan de verplichte 
trainingen en ontwikkelingsgesprekken, eigenlijk zeer weinig 
aandacht voor het People stuk op de duurzaamheidsagenda.

Ieder mens wordt gedreven door dezelfde universele behoeften 
en waarden. Ieder mens wil groeien, wil in controle zijn van zijn 
eigen toekomst, wil aanvaard worden en in verbondenheid leven

en werken. Als we bedrijfsculturen kunnen 
creëren die voor-
zien in de men-
selijke behoeften 

van onze 

duele burger draagt verantwoordelijkheid voor de samen leving. 
Als we over MVO spreken, moeten we MVL: Maatschappelijk 
Verantwoord Leven, ook onder de loep nemen. 

MVO houdt in ieder geval in dat we in co-existentie moeten 
leven met onze medemensen en met de natuur. Het houdt 
ook in dat er bereidheid is om te zorgen voor mensen die 
onvoldoende zelfredzaam zijn maar ook het morele besef dat 
je van die solidariteit geen misbruik moet maken. Het is een 
simpel principe van geven en nemen dat de laatste jaren echter 
volledig uit balans lijkt in Nederland. Het is hoogste tijd dat 
ieder individu weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
gezondheid, loopbaan en economische zelfredzaamheid. 

Duurzame educatie 
Het is van belang dat mensen zich voortdurend blijven 
ontwikkelen en dat we ons daarbij niet alleen richten op 
vakinhoudelijke kennis maar ook op persoonlijke groei en de 
ontwikkeling van vaardigheden. Voor te veel mensen stopt 
educatie en ontwikkeling volledig na hun schooltijd of studietijd. 
Karakterontwikkeling, kennis en vaardigheden houden geen 
gelijke pas met wat er gaande is in de organisatie, in de markt 
en in de samenleving.

We moeten streven naar een onderwijssysteem dat niet 
alleen opleidt voor een baan maar voor het leven. De wereld 
van onze kinderen zal volledig anders eruit zien en complexe 
uitdagingen kennen. Ze zullen langer productief  moeten 
zijn en langer vitaal moeten zijn, zowel fysiek als sociaal en 
spiritueel. Onderwijs moet niet te eng gedefinieerd worden in 
termen van vakmanschap en beroepsvaardigheden. Als we 
aandacht besteden aan persoonlijk leiderschap krijgen we 
betere kinderen en later betere medewerkers, gelukkigere 
medemensen en daarmee productiever medewerkers.  
En een duurzaam inzetbare medewerker.

Waarom investeren in 
duurzame inzetbaarheid?
De Nederlandse arbeidsmarkt gaat fundamenteel veranderen. 
Als gevolg van toenemende vergrijzing zal er voor het eerst 
in de geschiedenis meer werk zijn dan mensen beschikbaar. 
Daarnaast veranderen vraag en aanbod voortdurend onder 
andere door economische ontwikkelingen, technologische 
mogelijkheden en maatschappelijke trends (bijv. thuiswerken 
en flexwerken). 

Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten werknemers 
te midden van al deze ontwikkelingen langer doorwerken. 
Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen 
op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze 
veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstigere 
positie op de arbeidsmarkt.

Gebaseerd op het onderdeel van de toespraak van Tex Gunning, boegbeeld van duurzame inzetbaarheid in Nederland, 26 september 2012

Duurzame inzetbaarheid: duurzaam ondernemen, duurzaam leven, duurzame educatie 

een gelukkige medewerker productiever, creatiever en meer 
betrokken is: “happy cows give more milk.”

Duurzaam leven
Bedrijven en de overheid hebben in het algemeen het belang 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen ingezien. Als 
we het over individuele burgers hebben lijkt het er echter op 
dat wij de aansprakelijkheid volledig en gemakkelijk hebben 
geparkeerd bij het bedrijfsleven en de politiek. Ook de indi vi-
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1. Betrokkenheid
Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om 
hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waarde-
volle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun 
werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek

2. Organisatie
Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het 
werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, 
zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.

3. Gezondheid
Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun 
gezondheid en stimuleer een gezondere levensstijl. Faciliteer 
hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken. 

4. Ontwikkeling 
Bied uw werknemers mogelijkheden 
tot ontwikkeling. Hiermee vergroten 
zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid 
op de arbeidsmarkt en vergroot u het 
vermogen van uw organisatie om in te 
spelen op verandering in de markt. 

5. APK
Onderzoek periodiek hoe het er voor 
staat met de duurzame inzetbaarheid 
van uw medewerkers. Gebruik het 
onderzoek als aanleiding om het 
gesprek aan te gaan over loopbaan, 
ontwikkeling en gezondheid.

Kijk de introductie 
video ‘Duurzame 
Inzetbaarheid’ van 
het ministerie van 
SZW op YouTube.

http://www.youtube.com
/watch?v=eKmSeZd1aOU
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