
Om als organisatie in te kunnen spelen op hui-
dige en toekomstige ontwikkelingen, is het van 
groot belang om optimaal gebruik te maken 
van de kwaliteiten van je medewerkers en hen 

duurzaam in te zetten. En dat op een manier die past bij 
zowel de medewerker zelf als bij de organisatiedoelstel-
lingen. Wij merken in onze adviespraktijk dat dat laatste 
voor veel organisaties nog niet zo eenvoudig is. 

In dit artikel nemen wij u mee in het thema duurzame 
inzetbaarheid en de manier waarop het thema zelf op 
een duurzame manier in de organisatie verankerd kan 
worden.

Essentie en belang van  
duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat in essentie over de match 
tussen de doelstellingen van de organisatie en de kwali-
teiten van de mensen die er werkzaam zijn, nu en in de 
toekomst. Om die match te maken dien je als organisatie 
onder meer inzicht te hebben in de competenties en 
talenten van je mensen en in wat hen intrinsiek moti-
veert. Daarnaast is het van belang om de randvoorwaar-
den te creëren waaronder die competenties en talenten 
optimaal kunnen worden benut om daarmee toege-
voegde waarde te leveren voor de organisatie. Dat bete-
kent een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de 
organisatie als de mensen zelf. 

Diverse studies hebben het belang van duurzame inzet-
baarheid inmiddels aangetoond. Duurzaam inzetbare 
medewerkers werken met plezier en vanuit bevlogen-
heid, doordat zij optimaal gebruik maken van hun kwa-
liteiten. Hierdoor daalt het ziekteverzuim, stijgt de pro-
ductiviteit en is er ruimte en energie voor innovatie en 
creativiteit. Duurzaam inzetbare medewerkers voelen 
meer binding met de organisatie en dat straalt af op de 
organisatie zelf en ook naar buiten toe.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft dit belang ook herkend en heeft subsidie beschik-
baar gesteld voor organisaties die werken aan de bevor-
dering van duurzame inzetbaarheid van hun personeel. 
Een organisatie die daar dankbaar gebruik van heeft 
maakt is de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk
Hardinxveld-Giessendam heeft inmiddels de eerste 
belangrijke stappen gezet om duurzame inzetbaarheid te 
implementeren. “Gezien de ontwikkelingen in onze organisa-
tie was dat nog niet zo eenvoudig,” legt Teammanager P&O 
Monique van Delft uit. “Naast het thema duurzame inzet-
baarheid speelde ook de ontwikkeling van onze organisatie en de 
beoogde samenwerking met Drechtsteden. Voor veel mensen 
betekende dit laatste onzekerheid over hun functie. Ik heb 
daarom ook best even getwijfeld of dit wel het juiste moment 
was om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. 
Omdat we het belangrijk vinden dat mensen de mogelijkheid 
krijgen om aan hun ontwikkeling te blijven werken en daarin 
worden gefaciliteerd, hebben we er toch voor gekozen om het 
project door te zetten. Ondanks de genoemde ontwikkelingen 
bleken mensen toch bereid om mee te doen en was de respons op 
het onderzoek hoog. Dat is een groot compliment voor de mede-
werkers van onze organisatie, de credits gaan naar hèn uit!”

Ingrediënten voor een  
succesvolle implementatie
Het structureel op de kaart zetten van duurzame inzet-
baarheid gaat niet vanzelf. Het vergt het nodige van een 
organisatie en haar mensen. Meerdere aspecten spelen 
daarbij een rol. Drie aspecten die met name van belang 
zijn geweest in het project bij Hardinxveld-Giessendam 
zijn de betrokkenheid van het personeel, de structurele 
borging van het thema in de organisatie en het uiteinde-
lijk ook daadwerkelijk gaan doen van wat je verkondigt 
oftewel ‘practice what you preach’. We lichten deze 
aspecten hieronder toe.

De lokale overheid is in beweging. Reorganisaties en bezuinigingsmaatregelen zijn aan de orde van 

de dag. Organisaties worden geconfronteerd met nieuwe taken en minder middelen om ze uit te 

voeren. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden onderzocht en gerealiseerd. Tijdens dit soort ver-

anderingen bestaat de valkuil om de mensen in de organisatie uit het oog te verliezen. Terwijl 

mensen juist essentieel zijn bij het realiseren van die veranderingen.

Michaël Plantema, adviseur en trainer bij BuitenhekPlus

Duurzame inzetbaarheid: 
pak je kans!

uit de praktijk
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Betrokkenheid van het personeel
Vanuit de organisatiekundige bril is er natuurlijk het 
belang van draagvlak voor verandering. Bij een thema 
als duurzame inzetbaarheid, een thema dat medewer-
kers heel direct raakt, kun je daar niet omheen. Daarom 
is er bij Hardinxveld-Giessendam voor gekozen om, 
zeker ook gezien de andere ontwikkelingen die in de 
organisatie spelen, de medewerkers zo vroeg mogelijk in 
het project te betrekken. Dat is op verschillende manie-
ren gedaan.

Allereerst is een aantal medewerkers en leidinggeven-
den betrokken bij de voorbereiding van de kick-off-ses-
sie van het project. Daarbij heeft men meegedacht in de 
opzet van het programma en de inhoud van de sessie. Er 
is nadrukkelijk voor gekozen om duurzame inzetbaar-
heid als kans te zien en de focus te leggen op waar men 
energie van krijgt en de kracht ligt. Dit heeft op een posi-
tieve manier bijgedragen aan de motivatie om met elkaar 
en met het thema aan de slag te gaan.

Vervolgens is er aan de hand van een korte en krachtige 
vragenlijst, en de in samenwerking met bureau HHCM 
ingezette digitale DPS-tool, veel informatie verzameld 
ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van het perso-
neel. P&O en directie zijn betrokken geweest bij het 
opstellen van de vragenlijst. Zowel leidinggevenden als 
medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld. Dit 
leverde interessante inzichten op. Zo bleek bijvoorbeeld 
dat de medewerkers een grote bereidwilligheid hebben 
om te werken aan hun competenties en persoonlijke ont-
wikkeling. Door het invullen van de vragenlijst hebben 
medewerkers meer inzicht gekregen in hoe zij in hun 
functie staan en hebben zij een mooie basis om daar met 
hun leidinggevende over in gesprek te gaan.

Tot slot is het personeel betrokken bij de verdere imple-
mentatie van duurzame inzetbaarheid. Ook de onderne-
mingsraad had een belangrijke rol. Zo heeft men meege-
dacht over de structurele verankering van het thema en 
de manier waarop het gesprek tussen medewerker en 
leidinggevende over het thema gevoerd kan worden. Dit 
heeft de betrokkenheid en energie bij de mensen verder 

gestimuleerd. En die energie is nou precies waar we naar 
op zoek zijn als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Structurele borging
Ondanks het belang van duurzame inzetbaarheid blijkt 
het voor veel organisaties nog niet zo eenvoudig om het 
thema zelf op een duurzame manier te verankeren. Vaak 
krijgt het na een eerste introductie helaas niet meer de 
aandacht die het verdient. Om het structureel te borgen 
heeft Hardinxveld-Giessendam ervoor gekozen om het 
een passende plaats in de HR-gesprekscyclus te geven. 
Het thema is daarbij expliciet opgenomen in het 
gespreksformulier van het jaargesprek en leidinggeven-
den en medewerkers hebben zich op interactieve manier 
voorbereid op het gesprek ten aanzien van duurzame 
inzetbaarheid. Men heeft concrete handvatten gekregen 
en de drempel om het gesprek met elkaar aan te gaan is 
daarmee verlaagd. 

Practice what you preach
Zoals hiervoor al aangegeven, is duurzame inzetbaar-
heid een thema dat de mensen in een organisatie direct 
raakt. Het gaat immers over hun kwaliteiten en talenten 
en over de manier waarop deze zo goed mogelijk 
worden benut. Bij een verandering als de implementatie 
van duurzame inzetbaarheid is het van groot belang om 
als organisatie het goede voorbeeld te geven en de daad 
bij het woord te voegen. Met het oog op duurzame inzet-
baarheid is beginnend P&O-adviseur Bram aan den 
Toorn, nog niet zo lang werkzaam bij de gemeente, daar 
zelf een goed voorbeeld van. Onder begeleiding van het 
team P&O heeft hij als jonge medewerker de kans gekre-
gen om veel zaken binnen het project duurzame inzet-
baarheid zelfstandig op te pakken, hij heeft veel ruimte 
en vertrouwen gekregen. Bram zegt daar het volgende 
over: “Het is natuurlijk erg mooi dat ik de kans krijg om mij-
zelf op deze manier te ontwikkelen. Ik merk dat ik er energie 
van krijg! Als organisatie gaan we ervoor om op een vergelijk-
bare manier zoveel mogelijk de aanwezige competenties van 
mensen te benutten en hen de ruimte te geven. Daarvoor is het 
in eerste instantie belangrijk dat mensen zich bewust zijn van 
waar hun kwaliteiten en talenten liggen en zelf de regie pakken 
door hun ideeën en wensen bespreekbaar te maken. Ik realiseer 
me echter ook dat, vanuit de organisatie gezien, niet altijd voor 

Ondanks het belang van duurzame inzetbaarheid blijkt het voor 
veel organisaties nog niet zo eenvoudig om het thema zelf op 
een duurzame manier te verankeren. 
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iedereen direct alles mogelijk is.” Bram vult nog aan: “De 
stap naar duurzame inzetbaarheid hoeft overigens niet groot te 
zijn. Veel organisaties zijn onbewust al met het thema bezig, 
bijvoorbeeld door het werven van de juiste medewerkers, het 
voeren van jaargesprekken en door aandacht te besteden aan 
ziekteverzuim. Het is belangrijk dat men zich dat realiseert en 
daar bewust op verder bouwt.”

De uitdaging voor velen
Met name in het feit dat niet altijd voor iedereen direct 
alles mogelijk is, ligt voor veel organisaties de uitdaging. 
Motivatie en energie genereren is een mooie en belang-
rijke stap, het benutten en behouden daarvan is een 
tweede. Ideeën, wensen en ambities van mensen zijn 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van elke organisatie, 

maar dat betekent niet dat ze direct allemaal kunnen 
worden ingezet. Verwachtingsmanagement is dan van 
groot belang. Zolang daar op een open en eerlijke 
manier duidelijkheid over bestaat en medewerker en lei-
dinggevende het gesprek met elkaar blijven voeren, valt 
er echter veel te bereiken. 

Het project duurzame inzetbaarheid bij de gemeente Hardinxveld-Gies-

sendam is gerealiseerd dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF). BuitenhekPlus heeft de gemeente ondersteund bij het aanvragen 

en realiseren van de subsidie. Veel organisaties realiseren zich vaak niet 

dat er voor dit soort projecten subsidiemogelijkheden bestaan. Als tip 

geven we deze organisaties daarom graag mee om van deze kans 

gebruik te maken.
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