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Gezonde en tevreden medewer-
kers die hun hele loopbaan 
vakbekwaam	en	vitaal	blijven.	

Dat wil toch iedere werkgever? Ge-
lukkig	zijn	er	talloze	manieren	om	dit	
te bereiken: door uw medewerkers 
de ruimte te geven om werkplezier te 
ervaren	bijvoorbeeld,	of	door	ervoor	te	
zorgen	dat	privé	en	werk	in	balans	zijn.	
En	natuurlijk	door	werknemers	continu	
uit	te	dagen	om	zichzelf	te	blijven	ont-
wikkelen. Veel zorginstellingen kunnen 
op dit gebied nog een hoop winst boe-
ken en dat is absolute noodzaak om het 
verzuim	binnen	de	perken	te	houden,	
aldus	Tinka	van	Vuuren,	hoogleraar	Stra-

bezig	met	levensfasebewust	beleid.	
Ook staat het overal op de agenda’s 
en	in	de	cao’s.	Maar	dat	is	niet	altijd	
genoeg,	weet	Van	Vuuren.	‘Binnen	som-
mige sectoren moet nog veel gebeuren 
om vitaliteitsmanagement in de prak-
tijk	te	brengen.’	Hieronder	vindt	u	een	
aantal punten waarop u als werkgever 
kunt letten. 

Flexibel werken
Door	werknemers	flexibel	in	te	zetten,	
creëert u meer kennis en kunde. En die 
kennis	is	belangrijk	om	niet	overbodig	
te raken. Van Vuuren noemt dat ook 
wel het voorkomen van een schoor-
steenfunctie:	steeds	meer	weten	van	
een	steeds	smaller	gebied,	waar	ineens	
geen vraag meer naar is. Iemands 
achtergrond	is	dan	te	specifiek	gewor-
den,	waardoor	de	werknemer	moeilijk	
inzetbaar wordt. Als werkgever kunt u 
uw	werknemers	regelmatig	wijzen	op	
de	doorgroei-	en	ontwikkelmogelijk-
heden die uw organisatie biedt om dit 
te stimuleren.  

Blije en gezonde werknemers zijn 
het fundament van uw organisatie 
De hoge werkdruk en de administratieve lasten vragen nóg 
meer inspanning van uw medewerkers. U merkt dit aan het 
stijgende ziekteverzuim. Extra belangrijk dat u goed zorgt 
voor de mensen die zelf druk zijn met zorgen voor anderen. 
Van het begin tot het einde van hun loopbaan, in elke fase 
van hun werkende leven. Zodat ze optimaal inzetbaar blijven 
én zorgeloos, wetende dat er een financieel vangnet is als het 
nodig is. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? In dit boekje geven 
wij u alvast wat handvatten.

tegisch Human Resource Management 
aan de Open Universiteit.

Vitaliteitsmanagement: 
een must voor vooruit
ziende werkgevers 
Werknemers moeten tegenwoordig 
langer doorwerken. Dat betekent dat 
u nu al vooruit moet plannen. Mensen 
moeten	goed	functioneren	en	dat	ook	
blijven	doen.	Dat	vraagt	niet	alleen	om	
een	curatief	beleid,	maar	vooral	om	
preventieve maatregelen. Zeker in de 
sectoren	waar	zwaar	lichamelijk	of	gees-
telijk	werk	voorkomt,	zoals	in	de	zorg.	
Gelukkig	zijn	veel	werkgevers	al	jaren	
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Stimuleer vitaliteit en 
werkplezier
Een	goede	gezondheid,	zowel	mentaal	
als	fysiek,	is	ook	belangrijk	voor	duurza-
me inzetbaarheid. De rol van de werk-
gever is om goede arbeidsomstandig-
heden	te	bieden	en	een	goede	leefstijl	
en het plezier op de werkvloer te be-
vorderen. De werknemers op hun beurt 
moeten	zorgen	dat	zij	gebruikmaken	
van	de	faciliteiten	van	de	werk	gever,	dat	
zij	mentaal	fit	en	bevlogen	zijn	en	dat	
zij	blijven	leren.	Op	het	moment	dat	dit	
niet	meer	zo	is,	moeten	zij	bij	de	werk-
gever aan de bel trekken. Die kan dan 
kijken	of	het	mogelijk	is	om	het	taken-
pakket	of	de	arbeidsomstandigheden	
aan te passen. Stimuleer werknemers 
om	na	te	denken	over	hun	toekomst,	
betoogt	Van	Vuuren.	Belangrijk	is	ook	
dat u hen de gelegenheid biedt om 
hierover te praten.

Een werknemer hoeft niet 
ziek te zijn om beter te 
worden
Blije	en	gezonde	werknemers	zijn	het	
fundament	van	uw	organisatie.	Het	is	
daarom	van	wezenlijk	belang	dat	u	als	
werkgever het voortouw neemt en oog 

hebt voor hun vitaliteit. En niet alleen als 
mensen	ziek	thuis	zijn.	Wees	dat	voor!

Tijdens verzuim
Verzuim van een werknemer brengt 
een direct en concreet probleem met 
zich	mee,	omdat	de	werknemer	uitvalt.	
Bovendien is verzuim voor de werkge-
ver vaak een grote kostenpost. In het re- 
integratietraject wordt in veel gevallen 
niet het onderste uit de kan gehaald. 
Er zou veel meer nagedacht moeten 
worden	over	werkaanpassing,	waardoor	
vaak	eerdere	werkhervatting	mogelijk	
is. Wat is nu de echte oorzaak van de 
ziekte en hoe kunt u de werknemers 
hun werk weer laten hervatten? Verlang 
van uw werknemer gerust meer eigen 
initiatief.	Van	Vuuren:	‘Een	proactieve	
houding	helpt	tenslotte	bij	het	herstel.’

Duurzame inzetbaarheid
Het	uiteindelijke	doel	van	vitaliteits-
management is te zorgen dat werkne-
mers	met	plezier	zo	lang	mogelijk	actief	
blijven.	Immers,	mensen	die	werken	zijn	
een	stuk	gelukkiger,	zo	blijkt	uit	ver-
schillende onderzoeken.

Blije en gezonde 
werknemers,	een	even-
wichtig opgebouwd 
personeelsbestand,	
uitdagend werk en 
volop aandacht voor 
ontwikkeling en  op-
leiding. Zo blijven 
organisaties vitaal. Loyalis 
ondersteunt werkgevers 
hierbij	in	de	praktijk,	maar	
doet ook onderzoek. 
Tinka	van	Vuuren,	senior	
consultant bij Loyalis 
Kennis	&	Consult,	is	actief	
als bijzonder hoogleraar 
Vitaliteitsmanagement 
bij de Open Universiteit 
Nederland. Haar onder-
zoeken vormen de basis 
van dit artikel.
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Interview  
Michiel van den Heuvel

‘Werkgever in de zorg:  
zet duurzame inzet
baarheid op de agenda’ 

Het is een feit dat het als werkgever in de 
zorg niet eenvoudig is om voorbereid te 
zijn op de toekomst. Maar dat duurzame 
inzetbaarheid veel kan opleveren, weet 
Michiel van den Heuvel, projectleider 
Duurzame Inzetbaarheid bij Transvorm*, 
zeker. Iedere organisatie zou er wat hem 
betreft meer aandacht aan kunnen schenken.

*  Transvorm is een samenwerkings-
verband van werkgevers in de sector 
zorg	en	welzijn	in	Noord-Brabant. 8



Waarom is werken aan 
duurzame inzetbaarheid 
belangrijk?
‘Omdat de toekomst van de zorg ver-
andert.	We	moeten	langer	en	flexibeler	
doorwerken,	via	meer	zelfsturing	en	
in nieuwe organisatievormen. Techno-
logische innovaties nemen een vlucht 
én we gaan van baanzekerheid naar 
werkzekerheid. Medewerkers moeten 
zich,	met	hulp	van	hun	werkgevers,	
voor bereiden op deze ontwikkelin-
gen. Alleen dan worden ze duurzaam 
inzetbare werk nemers. Duurzame 
inzetbaarheid is een combinatie van 
vitaliteit,	werkvermogen	en	employa-
bility. Andersom moeten werkgevers 
ook	vooruitkijken	en	stilstaan	bij	wat	er	
binnen	hun	organisatie	past.	Bijvoor-
beeld	of	zelfsturing	te	veel	vraagt	van	
de vitaliteit van werknemers. Duurzame 
inzetbaarheid	is	een	verantwoordelijk-
heid	die	door	beide	partijen	gedragen	
moet worden.’

In hoeverre geven 
werknemers in de zorg er 
nu al invulling aan?
‘De	focus	ligt	nu	op	vitaliteit	en	
gezond	heids	management.	Er	zijn	zorg-
instellingen met gezond eten in hun 

kantine	en	werkplekken	waar	fietsen	
als	stoelen	dienen.	Dat	is	natuurlijk	
goed,	maar	de	ideeën	over	het	werk-
vermogen en employability schieten nog 
tekort. Ik merk dat het vraagstuk – hoe je 
mensen	meekrijgt	in	de	flexibiliteit	van	
je	organisatie	–	leeft,	maar	er	zijn	nog	te	
weinig programma’s opgezet.’ 

Bevindt duurzame inzet
baarheid zich nog in het 
ontwikkelstadium?
‘Nee	hoor.	Transvorm	focust	zich	nu	zo’n	
vijf	jaar	hierop.	Er	zijn	meer	organisaties	
die jaren geleden al aan de slag gingen 
met	dit	onderwerp,	waaronder	zieken-
huis	Elkerliek.	Zij	hebben	inmiddels	
een volledig geïntegreerd duurzaam 
inzetbaarheidprogramma met het 
Huis	van	Werkvermogen	van	professor	
Ilmarinen als basis (lees hierover meer 
op pagina 13 Scan Vitaal in je werk). Ze 
zijn	per	“verdieping”	nagegaan	wat	ze	
willen bereiken met duurzame inzet-
baarheid en hebben dit doorgevoerd 
in hun beleid. Duurzame inzetbaarheid 
vind je nu al terug in de nerven van het 
Elkerliek.	Op	vrijwel	ieder	bureau	van	
leidinggevenden	staat	bijvoorbeeld	een	
kartonnen	huisje	–	als	verwijzing	naar	
het Huis van Werkvermogen – dat ie-

dere dag een trigger voor een gesprek 
over de organisatietoekomst biedt.’

‘Duurzame in
zetbaarheid kan 
niet alleen een 
speeltje zijn van 
een HRM’er of 
P&O’er’ 

Wat kunnen werkgevers 
verbeteren?
‘Er wordt nog te ad hoc met dit thema 
omgesprongen. Als duurzame inzet-
baarheid	niet	op	de	agenda	staat,	wordt	
het niet gehoord. Het kan niet alleen 
een	speeltje	zijn	van	een	HRM’er	of	
P&O’er,	het	vraagt	om	beleid	met	een	
juiste agendasetting.’

Welke rol gaat duurzame 
inzetbaarheid innemen?
‘Duurzame	inzetbaarheid	is	geen	hype,	
het	gaat	over	flexibilisering	en	ouder	
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worden. De arbeidsmarkt wordt krap. 
Als werkgever wil je een goede werk-
beleving zodat je personeel aan je kunt 
binden. De ouder wordende werkne-
mer	is	daarin	volgens	mij	de	komende	
jaren	een	belangrijk	aandachtspunt.	
Een	werkgever	moet	blijven	zoeken	
naar wegen om de medewerkers mee 
te	krijgen	in	de	continu	veranderende	
organisatie,	maar	ze	ook	ondersteunen	
in langer doorwerken en hun employa-
bility. Duurzame inzetbaarheid gaat om 
het grotere geheel.’
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Arbeidsmobiliteit betekent een 
verandering van de omge-
ving	of	een	verbreding	van	de	

horizon. Het zorgt ervoor dat we nieuwe 
dingen	leren,	leren	schakelen	en	onszelf	
moeten aanpassen. Dat helpt werkne-
mers om goed toegerust en gemoti-
veerd	te	blijven.	Arbeidsmobiliteit	is	
geen	doel	op	zich,	maar	een	manier	om	
duurzaam	inzetbaar	te	blijven.	U	kunt	 
uw medewerkers helpen om in bewe-
ging te komen.

Een mobiliteitscentrum
Om medewerkers te activeren kan een 
mobiliteits-	of	loopbaancentrum	een	
goede	zet	zijn.	Mobiliteits	centra	richten	
zich op de bewustwording van werk-
nemer en werkgever en ondersteunen 

bij	onderzoeken	naar	interesses	en	
vaardigheden. Een mobiliteitscentrum 
kan	medewerkers	begeleiden	bij	stage	
en	detachering	of	loonmaatregelen	
treffen	om	mensen	te	motiveren	een	
volgende stap in hun carrière te zetten.

Het bieden van garanties
Veel	mensen	zijn	bang	hun	zekerheid	
te verliezen als ze in beweging komen. 
Daarom kan het helpen om een oriën-
tatie-	of	pilotfase	te	organiseren	of	om	
eens  een weekje te ruilen van baan: 
jouw	baan,	mijn	baan.	Ook	afspreken	
dat	iemand	tijdelijk	een	project	gaat	
doen en dan terugkomt kan helpen. 
Tijdens	deze	fase	wordt	de	medewerker	
opgeleid en uitgeleend om ervaring 
op te doen. Zo kan een werknemer van 

Als we langer blijven doorwerken, zullen we vaker van taken, 
functie en baan moeten veranderen. Werk moet namelijk 
zoveel mogelijk aansluiten bij de levensfase, ambities en 
loopbaanwensen van individuele werknemers. Langer werken 
vraagt dus om meer arbeidsmobiliteit. Daardoor houden 
mensen hun werk langer en met plezier vol en verstevigt hun 
arbeidspositie. 

Hoog tijd voor mobiliteit baan naar baan gaan met de nodige 
garanties.

De gesprekkencyclus
De	leidinggevende	heeft	een	stimule-
rende rol als het gaat om het inzetten 
van	vaardigheden,	het	benutten	van	
talenten,	de	ontwikkeling	van	compe-
tenties en het aanbieden van leermo-
gelijkheden.	De	leidinggevende	zal	met	
de werknemer in gesprek moeten gaan 
over het invullen van de loopbaan.

In dit hoofdstuk leest u 
alles over:
-   De Loopbaan Scan: hoe biedt u uw 
werknemers	inzicht	in	de	persoonlijke	
werkhouding?

-   De Toekomst Scan voor 55-plussers:  
zo versterkt u uw oudere werknemers

-  Medewerkers als schaarse hulp-
bronnen

12



Wat is het?
De	scan	bestaat	uit	een	vragenlijst	die	
elke medewerker individueel invult. 
Hiermee	krijgt	u	een	compleet	beeld	
van hoe het ervoor staat met iemands 
gezondheid in relatie tot het werk. 
Van	deze	vragen	is	wetenschappelijk	
bewezen dat ze het risico op verzuim 
en uitval voorspellen. Alle deelnemers 
ontvangen een rapport met adviezen 
om hun draagkracht en inzetbaarheid te 
vergroten.	Daarnaast	krijgen	medewer-
kers	met	een	uitvalrisico	de	mogelijk-
heid om een werkbelevingsgesprek te 
voeren met een deskundige. U als werk-
gever	krijgt	op	organisatieniveau	een	
anonieme terugkoppeling van het tota-
le	resultaat.	Loyalis	bekijkt	samen	met	u	
wat u kunt doen om het werk vermogen 
en de werkbeleving van medewerkers 

Wilt u nagaan hoe het is gesteld met de vitaliteit van uw 
medewerkers? Dan kan Loyalis de Scan Vitaal in je werk 
voor u uitvoeren. De scan peilt het werkvermogen en de 
werkbeleving van uw medewerkers. Ook krijgt u inzicht in de 
factoren die dit kunnen beïnvloeden, zowel op individueel als 
organisatieniveau.

Scan Vitaal in je werk
Huis van 
Werkvermogen
In de uitwerking van de Scan Vitaal 
in je werk komt ook het Huis van 
Werkvermogen	aan	bod.	Dit	geeft	
de relatie aan tussen de individu-
ele,	organisatorische	en	sociale	
dimensies van het werkvermogen. 
Of	iemand	goed	functioneert,	
hangt	immers	af	van	een	veelvoud	
aan	factoren:	zijn	gezondheid,	zijn	
opleiding	en	competenties	en	zijn	
normen en waarden. Daarnaast ligt 
het	aan	de	lichamelijke	en	psychi-
sche	eisen	van	het	werk,	de	werk-
omstandigheden én de omgeving 
(familie,	vrienden,	de	maatschappij).	
Het	Huis	van	Werkvermogen	geeft	
aan	waar	iemand	staat	en	of	maat-
regelen	nodig	zijn	om	het	werkver-
mogen te verbeteren met het oog 
op duurzame inzetbaarheid.

te	verbeteren.	Via	beleid,	leiderschap	
en het stimuleren van de eigen verant-
woordelijkheid	van	uw	medewerkers.

Dit levert het op
De scan helpt om werknemers vi-
taal en gemotiveerd aan het werk te 
houden,	ziekteverzuim	te	verlagen	en	
arbeidsongeschikt heid te voorkomen. 
Het	tijdig	signaleren	van	dreigend	
verzuim	is	altijd	beter	en	goedkoper	
dan	re-integratie.	Door	de	focus	te	ver-
leggen	naar	mogelijkheden	en	oplos-
singen,	verbetert	u	de	vitaliteit	van	uw	
werknemers en organisatie.

Lees meer op:
www.loyalis.nl/ 
werkgeversdiensten
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• Active Aging in de 
praktijk
Leidinggevenden worden getraind in 
het opstellen van een vitaliteitsbeleid 
waardoor hun medewerkers gezond en 
vitaal	blijven,	ongeacht	hun	leeftijd.

• Vitaal leiderschap
Leidinggevenden leren het beste uit 
zichzelf	en	hun	medewerkers	te	halen.	

• Brein in beweging
Leidinggevenden en medewerkers 
krijgen	tips	en	leren	strategieën	om	
grote	hoeveelheden	informatie	op	een	
efficiënte	en	ontspannen	manier	op	te	
nemen.

De Loyalis Academie biedt verschillende trainingsprogramma’s 
om mensen hun hele loopbaan gemotiveerd, vakbekwaam en 
vitaal te houden.

Trainingen Loyalis Academie

• Vitaal in je werk
Medewerkers	staan	stil	bij	essentiële	
vragen over hun leven en over hun 
werk.	Zij	gaan	op	zoek	naar	hun	per-
soonlijke	kracht	en	innerlijke	balans.

• Elke dag weer 
werkplezier
Medewerkers	krijgen	uitleg	over	de	wis-
selwerking tussen het werk dat ze doen 
en	de	levensfase	waarin	ze	zitten.

• Jij en je werk in 
beweging
Medewerkers met een vraag over hun 
loopbaan leren mee te bewegen met 
veranderingen. Ook horen ze hoe ze 
hun kwaliteiten kunnen inzetten om 
loopbaandoelen te bereiken.

• Leren navigeren
Jonge medewerkers tussen de 25 
en 35 jaar worden getraind in het 
uitstippelen en volgen van een 
eigen koers. Zodat ze kiezen voor 
zaken die hen motiveren en inspi-
reren.

• Vitaal na je werk
Medewerkers die met pensioen 
gaan,	bereiden	zich	voor	op	de	
toekomst.	Zij	leren	hun	persoon	lijke	
kwaliteiten ook buiten hun werk in 
te zetten.

14



De Loopbaan Scan
Natuurlijk	liggen	potentieel	en	plezier	
bij	iedereen	anders.	Waar	ben	ik	nu	
precies goed in? Waar word ik en-
thousiast	van?	Wat	vind	ik	belangrijk?	
Wat	zijn	mijn	leerbehoeften	en	hoe	wil	
ik daarmee verder? U kunt uw werk-
nemers	helpen	bij	het	beantwoorden	
van deze vragen met de Loopbaan Scan 
van Loyalis. De scan biedt werknemers 
inzicht	in	de	persoonlijke	werkhouding	
en	loopbaanambitie.	Dat	kan	voor	frisse	
motivatie	zorgen,	zodat	ze	zich	gericht	
verder kunnen ontwikkelen. De Loop-
baan	Scan	is	webbased,	maar	de	uit-
komsten worden verwerkt tot een uitge-
breid	persoonlijk	rapport	en	persoonlijk	
toegelicht in een gesprek met een van 
de consultants van Loyalis. Dit vormt de 
ideale	basis	voor	preventief	verzuimbe-

Werknemers willen iedere dag met plezier naar hun werk gaan. 
Het eigen potentieel benutten en zich verder ontwikkelen. Dat 
is ook goed voor de organisatie. Want als het lukt, betekent het 
vaak dat werknemers flexibel meebewegen met veranderingen, 
dat ze duurzaam inzetbaar zijn en dat stagnatie en uitval 
worden voorkomen. 

Loopbaan Scan en Toekomst Scan
werken?	Als	ik	eerder	wil	stoppen,	wat	
zijn	dan	mijn	mogelijkheden?	U	kunt	uw	
werknemers	helpen	bij	het	beantwoor-
den van deze vragen.

Inzicht met de Toekomst 
Scan
De Toekomst Scan voor 55-plussers van 
Loyalis helpt werknemers hun loopbaan 
krachtig	vorm	te	geven	of	af	te	ronden.	
Een goede vitaliteit stelt hen in staat 
om langer door te werken. Een gezon-
de	financiële	situatie	stelt	werknemers	
in staat om eerder te stoppen. Welke 
keuzes kunnen het best worden ge-
maakt? Wat kan een werknemer doen 
om op een gezonde en vitale manier de 
eindstreep te halen? De consultants van 
Loyalis Kennis & Consult maken samen 
met uw mensen een passend plan voor 
de toekomst.

Lees meer op:
www.loyalis.nl/werkgeversdiensten

leid,	eventuele	ontwikkel	gesprekken,	
beantwoording van loopbaan- en 
ontwikkelvragen	of	het	aanpakken	van	
begeleiding en coaching.

De Toekomst Scan voor 
55plussers
Werknemers	van	55	jaar	en	ouder	zijn	in	
de kracht van hun leven. Op de werk-
vloer	hebben	zij	grote	toegevoegde	
waarde:	ze	zijn	ervaren	en	brengen	
stabiliteit	in	de	organisatie.	Tegelijker-
tijd	komen	er	veel	veranderingen	af	op	
deze groep en dat kan allerlei vragen 
oproepen.	Wat	kan	ik	zelf	bijdragen	en	
wat kan de organisatie doen? Daarnaast 
zorgt	de	verhoging	van	de	AOW-leef-
tijd	ervoor	dat	oudere	werknemers	hun	
toekomstverwachting soms moeten 
herzien. Hoe lang kan en wil ik door-
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De zorg staat voor een krachttoer. 
De	sector	dient	straffe	bezuini-
gingen	het	hoofd	te	bieden	die	

de	nodige	banen	kosten.	Tegelijk	moe-
ten	de	medewerkers	die	blijven,	de	in-
grijpende	transities	in	de	zorg	verteren,	
plezier	in	hun	werk	houden,	hun	toewij-
ding	en	werkvermogen	niet	kwijtraken,	
vitaliteit uitstralen en zich als klap op de 
vuurpijl	ook	nog	eens	voorbereiden	op	
de arbeidsmarkt van straks.

Duurzame	inzetbaarheid	heet	de	formu-
le	waarmee	zo’n	schaap	met	vijf	poten	
wordt	gecreëerd.	Ook	Tinka	van	Vuuren,	

consultant	bij	Loyalis	en	hoogleraar	
Vitaliteitsmanagement aan de Open 
Universiteit ziet dit spanningsveld. ‘In 
de zorg gebeurt elk jaar wel wat. Zeker 
in het management en de top vinden 
voortdurend veranderingen plaats. Veel 
zorgprofessionals	zijn	honkvast,	werken	
al	langer	in	hetzelfde	huis.	Zij	zien	de	
veranderingen	constant	voorbijkomen.	
Daar	worden	ze	cynisch	en	afwachtend	
van. Duurzame inzetbaarheid wordt dan 
al	gauw	een	passieve	keuze.	Terwijl	het	
fenomeen	zowel	bij	de	werkgevers	als	
werknemers moet leven.’

De zorg is op zoek naar de duurzaam inzetbare, zelfsturende 
professional die ook zijn cliënt of patiënt op sleeptouw neemt 
naar meer zelfregie. Op papier is dit wervend perspectief mooi 
weergegeven, maar in de praktijk ligt het genuanceerder. ‘Veel 
zorgprofessionals zorgen goed voor anderen, maar minder 
goed voor zichzelf’, vindt arbeids en organisatiepsycholoog 
Pauline van Dorssen.

‘Behandel uw medewerkers  
als schaarse hulpbronnen’

Interview  
Pauline van Dorssen en Tinka van Vuuren

Van Vuuren spot nog een andere tegen-
strijdigheid	aan	het	front.	‘Strategische	
personeelsplanning (SPP) en duurza-
me inzetbaarheid worden vaak on der 
dezelfde	noemer	geschaard.	Maar	bij	
SPP	kijk	je	pakweg	maar	vijf	jaar	vooruit.	
Duurzame inzetbaarheid gaat echt over 
de verre horizon. Hoe zorg je ervoor 
dat medewerkers hun motivatie om te 
innoveren	in	stand	houden,	met	plezier	
en	gezond	aan	het	werk	blijven?	Onder	
duurzame	inzetbaarheid	valt	wat	mij	
betreft	ook	extra	aandacht	voor	de	jon-
geren in de zorg. Die groep moeten we 
vast zien te houden. De grote prop van 
de babyboom is binnenkort verdwenen. 
Dan	valt	er	een	gat.	Er	verdwijnen	nu	
wel	arbeidsplaatsen	uit	de	zorg,	maar	
op	sommige	functies	zie	je	toch	een	
tekort. Behandel je mensen daarom als 
schaarse hulpbronnen waar je zuinig op 
moet	zijn.’	

Comfortzone
Net	als	zelfsturing,	maakt	zelfleider-
schap deel uit van een begrippen kader 
dat snel terrein wint in de wereld van 
zorg	en	welzijn.	Het	zijn	trends	die	
voorsorteren op de duurzaam inzetbare 
professional	die	zelf	aan	het	roer	van	
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zijn	werk	staat	en	in	één	moeite	door	
ook	zijn	cliënten	en	patiënten	op	sleep-
touw	neemt	om	zelf	meer	regie	over	
leven	of	ziekte	te	nemen.	

Op papier ziet het er allemaal door-
wrocht	en	logisch	uit.	In	de	praktijk	ligt	
het	echter	genuanceerder,	meent	Van	
Dorssen.	‘Veel	zorgprofessionals	zijn	
heel	goed	in	het	zorgen	voor	anderen,	
maar	de	zorg	voor	zichzelf	schiet	er	
daardoor	wel	eens	bij	in.	Ze	hebben	
moeite	om	zelf	hun	grens	aan	te	geven	
of	om	na	te	denken	over	hun	eigen	
ambities voor duurzame inzetbaarheid. 
De andere kant van deze medaille is dat 
het	vaak	mensen	betreft	die	het	zorgen	
voor anderen als zinvol en betekenisvol 
ervaren. Juist in dat aspect ligt voor hen 
de uitdaging van het vak. Een gebrek 
aan	vitaliteit	heeft	veeleer	te	maken	met	
het	onvoldoende	zorgen	voor	jezelf	en	
moeite	hebben	om	voor	jezelf	op	te	
komen.	Tegelijk	vinden	zorgprofessio-
nals het soms lastig om steeds mee te 
moeten bewegen met organisatieveran-
deringen en te voldoen aan de nieuwe 
eisen	die	aan	hen	worden	gesteld.	Zij	
moeten	telkens	nieuwe	dingen	leren,	
of	dingen	anders	doen.	Dat	maakt	ook	

onzeker. Daarnaast is het lastig om over 
dit soort zaken na te denken in je da-
gelijkse	werkroutines.	Daar	komt	bij	dat	
het	nog	redelijk	wat	zorgorgani	saties	
hiërarchisch	zijn	ingericht,	met	een	
sterke nadruk op discipline en controle. 
Als medewerkers constant worden ge-
controleerd,	gaan	ze	risico’s	uit	de	weg.	
De	behoefte	om	in	een	comfortzone	te	
blijven	hangen	is	dan	groot.	Terwijl	je	
juist	wilt	dat	ze	zelf	in	beweging	komen	
en	meer	hun	eigen	verantwoordelijk-
heid gaan aanspreken.’

Coachen en dienen
Hoe dit te veranderen? ‘Ik zou willen 
dat al deze medewerkers gelegen-
heid	krijgen	zichzelf	op	persoonlijke 
effectiviteit	te	trainen.	Als	je	wilt	dat	je	
personeel	zelfleiderschap	oppikt,	moet	
je	zorgen	dat	ze	assertief	zijn	en	dat	het	
gemeengoed	is	om	te	reflecteren	en	
jezelf	te	ontwikkelen.	Dan	leren	ze	beter	
en	scherper	naar	zichzelf	te	kijken	en	
zijn	ze	beter	in	staat	om	ook	hun	klanten	
te	begeleiden	in	de	richting	van	zelfred-
zaamheid. Je ziet dat deze trainingen 
op	individuele	basis	of	op	teamniveau	
soms	plaatsvinden,	maar	het	moet	
meer gestructureerd. Ik kom in de zorg 

Pauline  
van Dorssen
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weinig organisaties tegen die zo’n ont-
wikkelproces bewust stimuleren. Dat is 
jammer,	want	dan	laat	je	veel	potenties	
onbenut’,	meent	Van	Dorssen.	

Volgens	beide	vrouwen	heeft	duurzame	
inzetbaarheid meer kans van slagen als 
de	werkgever	of	leidinggevende	zijn	
managementstijl	naar	die	omslag	weet	
te modelleren. ‘Er komt in de zorg meer 
behoefte	aan	coachend	en	dienend	
leiderschap.	Bij	zo’n	transitie	hoort	veel	
interactie en communicatie met de 
werkvloer. Zodat je elkaar een spiegel 
voorhoudt. Hoe zit je in je werk? Is het 
zinvol om een opleiding te doen? Hoe 
is	het	thuis?	Zie	jij	jezelf	dit	werk	over	
drie jaar nog doen? Wat ik zie is dat 
binnen de zorg veel wordt geïnvesteerd 
in leiderschap. Jammer is dat vooral 
leidinggevenden zulke opleidingen 
en	trainingen	krijgen	aangeboden.	
Van werknemers wordt verwacht dat 
ze	“zelfleiderschap”	uit	zichzelf	halen.	
Maar	niet	iedereen	kan	dat’,	aldus	Van	
Dorssen.

Employability is het nieuwe toverwoord 
op de arbeidsmarkt. Werknemers moe-
ten	zich,	met	hulp	van	hun	baas,	probe-

ren een set van competenties en vaar-
digheden eigen te maken die ze een 
aantrekkelijke	partij	maken	voor	een	
ziekenhuis	of	zorginstelling.	Daar	hoort	
ook	bij	dat	ze	vertrouwd	raken	met	het	
idee dat de technologie steeds vaker 
een woordje meespreekt in de zorg. 
Maar	hoe	krijg	je	medewerkers	nu	zover	
dat	ze	bereid	zijn	zichzelf	opnieuw	uit	te	
vinden? Van Vuuren: ‘Je kunt ze 
laten zien dat het meer dan vroeger 
een noodzaak is om met deze gang van 
zaken mee te groeien. Want als je aan 
de	zijlijn	komt	te	staan,	ben	je	voortaan	
heel	wat	slechter	af	dan	voorheen.	 
De WW wordt versoberd en verkort. 
Ook	de	WIA	is	financieel	niet	meer	
wat het is geweest.’ Van Vuuren zou 
personeelsleden daarnaast wat meer 
proberen	te	prikkelen	met	wat	ze	‘blije	
arbeidsmobiliteit’ noemt. ‘Leg er de 
nadruk op dat het ook leuk en inspi-
rerend	kan	zijn	om	je	bezig	te	houden	
met	nieuwe	en	aantrekkelijke	perspec-
tieven.’

Tinka  
van Vuuren
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Het is belangrijk dat uw plan van aanpak om de 
duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie 
te vergroten breed gedragen wordt. Het 
Vmodel van Stollwerk en Thijssen kan u hierbij 
helpen.

Het Vmodel

1 4
52

3

Denk	bijvoor	beeld	aan:	
-  het benutten van de gesprekscyclus voor aandacht 
voor	functioneren;	
-	loopbaanbegeleiding;	
-	persoonlijk	budget	voor	ontwikkeling;
-		leefstijlmaatregelen	zoals	gezonde	voeding,	sport,	
stoppen	met	roken	en	ontspanning;
-	tijd-	en	plaatsongebonden	werken;
- intervisie en coaching.  

VERLICHTEN: maatregelen gericht op het herstellen 
of	behouden	van	werkvermogen,	employability	en	
vitaliteit door het verminderen van de werkbelasting in 
tijd	of	inhoud.	Denk	bijvoorbeeld	aan:	 
-	flexibele	werktijden;	 
-	afspraken	om	werkdruk	te	verminderen.

VERTREKKEN: maatregelen gericht op het 
ondersteunen van de interne en externe mobiliteit. 
Denk	bijvoorbeeld	aan:	
-	interne	en	externe	mobiliteit;
-	detachering;
-	(deeltijd)pensioen;	
- vertrekregeling.

Wat is het V-model?
Het V-model is een goede basis voor het opstellen en uit-
voeren van een breed gedragen en onderbouwd plan van 
aanpak op het vlak van vitaliteitsmanagement.

De vijf V’s
VERKENNEN:	kwantitatieve	en	kwalitatieve	informatie	
verzamelen om een start te kunnen maken met 
vitaliteits	management	en	om	de	effectiviteit	van	
genomen maatregelen te evalueren.

VOORLICHTEN: creëren van draagvlak en  
betrokkenheid en het beïnvloeden van de  
organisatiecultuur.

VITALISEREN:	maatregelen	gericht	op	het	herstellen,	
behouden	of	versterken	van	werkvermogen,	
employability en vitaliteit door het vergroten van de 
belastbaarheid. 
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Veel	organisaties	denken	bij	
maatregelen om de duurzame 
inzetbaarheid te verhogen al-

leen	aan	curatief	en	preventief	WIA-	en	
WW-beleid.	Uiteraard	zijn	curatieve	en	
preventieve	maatregelen	nodig,	maar	
in	de	praktijk	komt	dit	tot	nu	toe	nog	te	
veel neer op het ontzien van de oudere 
werknemers.	Terwijl	dit	maar	een	van	
de	mogelijkheden	is	om	de	balans	
tussen belasting vanuit werk en privé 
en belastbaarheid van de werk nemer 
te herstellen. Het ontzien gebeurt 
veelal in de vorm van aanpassing van 
de werkbelasting door minder uren en 
lichtere taken. Dit gebeurt niet alleen 
op	individueel	niveau	voor	bijvoorbeeld	
de re-integratie van een langdurig zieke 
medewerker,	maar	ook	in	het	kader	van	
ouderenbeleid	in	de	vorm	van	leeftijd-
vakantiedagen,	seniorenverlof,	werk-
tijdenvrijstelling	en	demotie.	

Bevorder functioneren, 
gezondheid en 
welbevinden
Het	uitgangspunt	moet	zijn	om	te	in-
vesteren	in	alle	generaties,	in	plaats	van	
het ontzien van de oudere werknemers. 
Vergroot de belastbaarheid van de 
werkende	door	scholing,	mobiliteit	en	
gezondheidsbevordering.	Of	versterk	
de belastbaarheid van de werknemers 
om de balans tussen belasting en belast-
baarheid te herstellen. Doe meer dan het 
voorkomen van arbeidsongeschiktheid 
en	werkloosheid.	Een	belangrijke	kans	
blijft	anders	liggen.	Dezelfde	maatrege-
len	kunnen	immers	bijdragen	aan	het	be-
vorderen	van	het	functioneren,	gezond-
heid	en	welbevinden.	Je	hoeft	immers	
niet	ziek	te	zijn	om	beter	te	worden!

Vitaliteitsmanagement moet niet alleen gericht zijn op het 
treffen van maatregelen die de gevolgen van een verminderde 
vitaliteit tegengaan of die verminderde vitaliteit voorkomen. 
Het is belangrijk ook aandacht te schenken aan amplitie, 
oftewel het versterken van de vitaliteit van werknemers. 

Versterken van de vitaliteit
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TIPS Onze consultants begeleiden tal van 
werkgevers bij vitaliteitsmanagement. 
Ter inspiratie delen zij graag een aantal 
tips met u.

3
5
4

2
1
Versterken

  Investeer in ál uw medewerkers en niet alleen 
in	diegenen	die	dreigen	uit	te	vallen.	Zij	
hoeven	tenslotte	niet	ziek	te	zijn	om	beter	te	
worden. Stimuleer een goede gezondheid en 
motiveer uw medewerkers. Dan worden ze 
productiever en creatiever en werken ze met 
meer plezier. 
 
Maak ruimte voor werkplezier. Zorg dat uw 
medewerkers niet te veel taken hebben. 
Daardoor ontstaat werkdruk en dit leidt ertoe 
dat ze minder genieten van hun werk. 
 
Zorg dat uw medewerkers de juiste 
competenties hebben en houden. Ze moeten 
voldoende worden uitgedaagd. Investeer in 
opleidingen en bied wisselende taken aan. 
Medewerkers	die	zich	kunnen	ontwikkelen,	zijn	
vitaler. 

Een	belangrijk	sleutelwoord	is	‘aandacht’.	
Heb	regelmatig	een	informeel	onderonsje	
met	uw	werknemers,	dan	worden	zaken	
makkelijker	bespreekbaar.	Of	het	nu	
gezondheidsproblemen	zijn	of	privésituaties. 
 
Er	liggen	grote	kansen	bij	goed	leiderschap.	
Verzuimbeleid wordt meestal gemaakt op 
werkgeversniveau en vervolgens alleen 
met leidinggevenden gedeeld. Check dat 
beleid	ook	bij	werknemers,	omdat	juist	zij	
een	belangrijke	spil	zijn	in	het	slagen	van	dat	
(nieuwe) beleid.
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Gezond	zijn	én	blijven	lukt	door	
goed	te	managen,	door	de	
beste beslissingen op het 

juiste moment te nemen en door te 
investeren in werknemers. Niet alleen 
hun	kennis	en	ervaring	telt,	maar	ook	
hun	gezondheid,	motivatie,	een	goede	
werkbalans en de beleving op de werk-
vloer. Daarin speelt u als werkgever een 
belangrijke	rol.

Persoonlijke aandacht
Om	vitaliteit	te	stimuleren,	zijn	er	veel	
wetten en regels. Maar met persoon-
lijke	aandacht	en	passende	acties	kunt	
u	zelf	ook	invloed	uitoefenen.	Kom	aan	
wensen	tegemoet,	deel	complimenten	
uit,	bied	cursussen	aan	en	laat	mensen	

Wie goed in z’n vel zit, komt graag naar z’n werk en presteert 
beter. Dat doet niet alleen die medewerker persoonlijk goed. 
Oók uw organisatie wordt er beter van. Het is daarom belangrijk 
om te investeren in de gezondheid van uw werknemers. Vitale 
werknemers houden uw organisatie immers in beweging. In 
dit hoofdstuk geven we u handvatten om de vitaliteit van uw 
medewerkers te verhogen om verzuim te voorkomen. 

Een vitale organisatie met vitale 
werknemers

doorstromen	naar	andere	functies.	U	
krijgt	er	ongetwijfeld	meer	gemotiveer-
de mensen voor terug.

Investeren in een vitale 
organisatie
Loyalis kan u helpen om te investeren in 
een vitale organisatie met vitale werk-

nemers. We bevorderen gezondheid 
om verzuim te voorkomen. En mocht 
dat	toch	gebeuren,	dan	helpen	we	
om mensen snel weer aan het werk te 
krijgen.	Daarnaast	blijft	het	zaak	om	al	
uw	personeel	gemotiveerd	te	houden,	
hun beste capaciteiten naar boven te 
halen en open te staan voor nieuwe 
initiatieven. Nú investeren is werken aan 
de toekomst.

Verder in dit hoofdstuk
-  Het werkvermogen van uw mede-

werkers testen
- Tips om verzuim te voorkomen
- Het juiste arbobeleid
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Wat is werkvermogen?
Werkvermogen is de balans tussen de 
capaciteiten	van	een	medewerker,	zijn	
gezondheid en de eisen die het werk 
stelt. Dit zegt iets over de verhouding 
tussen de draaglast en de draagkracht 
van mensen. Is het evenwicht hierin 
zoek,	dan	heeft	uw	medewerker	moeite	
om	te	voldoen	aan	de	fysieke	of	menta-
le eisen van het werk.

Wat houdt de Index  
Werkvermogen in?
Uw werknemers vullen een korte vra-
genlijst	in.	Deze	meet	de	inzetbaarheid,	
de	fysieke	en	mentale	gesteldheid	en	
de werkbeleving van de werknemer. 
Valt	de	score	laag	uit,	dan	kan	dat	
betekenen dat uw werknemer het risico 
loopt om in de toekomst ziek te wor-
den	of	arbeidsongeschikt	te	raken.	Zij	
krijgen	dan	hulp	aangeboden	om	de	
werksituatie	te	verbeteren,	bijvoorbeeld	
een gesprek met een arbeidsdeskun-
dige. Meedoen aan het onderzoek is 
vrijwillig	en	de	privacy	van	de	werkne-
mers is gegarandeerd. Onze ervaring is 
dat werknemers die niet lekker in hun 
vel	zitten	deze	mogelijkheid	zelf	zullen	
aangrijpen	om	iets	te	veranderen	aan	
hun situatie.

Met de Index Werkvermogen 
van Loyalis krijgt u inzicht 
in het werkvermogen van 
uw werknemers, waardoor 
u verzuim kunt voorkomen. 
Het is een wetenschappelijk 
bewezen test waarmee Loyalis 
in kaart brengt in hoeverre 
uw werknemers lichamelijk 
en geestelijk in staat zijn hun 
werk goed te doen. 

Index Werkvermogen
Wat heeft uw organisatie 
eraan?
Met de Index Werkvermogen kunt u 
voorkomen dat uw werknemers ziek 
worden	en	op	de	lange	termijn	uitval-
len.	Ook	kunt	u	uw	beleid	beter	afstem-
men om problemen in uw organisatie 
in de toekomst te voorkomen. Loyalis 
	Kennis	&	Consult	geeft	hierbij	advies	
en kan het beleid ook voor u uitwer-
ken. Onze adviseurs regelen het hele 
 proces: het uitzetten van de vragen-
lijsten,	de	verwerking	van	de	resultaten,	
het	plannen	van	gesprekken,	de	rappor-
tages aan werknemers en een eindrap-
portage aan de werkgever.
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Verzuim	en	arbeidsongeschiktheid	hebben	ingrij-
pende gevolgen. Niet alleen voor uw medewer-
kers,	maar	ook	voor	uw	bedrijf.	De	trainingen	over	
personeelsbeleid richten zich concreet op het 
voorkomen van uitval. Want voorkomen is beter 
dan genezen. De trainingen worden in company en 
op maat gegeven door deskundige en enthousias-
te trainers.

Trainingen
• Voeren van verzuimgesprekken
•	Telefonisch	ziekmeldingsgesprek
• Werkdruk en werkstress
•	Conflicthantering
• Omgaan met ontslagdreiging

De Loyalis Academie biedt verschillende 
trainingsprogramma’s om mensen hun hele 
loopbaan gemotiveerd, vakbekwaam en 
vitaal te houden. Neem bijvoorbeeld deel 
aan één van de trainingen op het gebied van 
personeelsbeleid.

Trainingen 
Loyalis Academie
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Wat is de beste manier 
om verzuim of uitval te 
voorkomen?
Dat	begint	bij	amplitie;	het	vitaal	hou-
den van uw medewerkers. Het uitgangs-
punt is dat medewerkers niet ziek hoe-
ven	te	zijn	om	beter	te	worden.	U	richt	
zich	dus	niet	(direct)	op	uitval,	maar	op	
het verbeteren en versterken van hun 
functioneren,	gezondheid	en	tevreden-
heid: hoe kunt u gezonde mede werkers 
nog meer laten uitblinken? 

Wat als iemand toch ziek 
wordt?
U	blijft	het	salaris	van	de	zieke	mede-
werker gewoon doorbetalen. Een snelle 
integratie	is	daarom	belangrijk.	Met	de	
bedrijfsarts	overlegt	u	hoe	de	mede-
werker	zo	snel	mogelijk	weer	aan	het	
werk kan. Misschien moet u daarvoor 
arbo-omstandigheden	aanpassen	of	
de werkdruk verminderen. Let ook op 
de werkdruk van andere medewerkers: 

eventueel huurt u vervanging in en 
neemt u organisatiebrede preventieve 
maatregelen tegen verder verzuim.

Hoelang bent u 
verantwoordelijk voor 
het verzuim van een 
medewerker?
U bent verplicht het salaris van zieke 
medewerkers twee jaar door te betalen. 
Maar in totaal kan het hele traject van 
preventie,	verzuim,	ziekte,	re-integratie	
en	arbeidsongeschiktheid	wel	twaalf	
jaar in beslag nemen. Dat brengt de 
nodige kosten met zich mee voor de 
werkgever. U kunt zich daarvoor wel 
verzekeren,	maar	verzuim	voorkomen	is	
natuurlijk	het	best.	

Wat als iemand  
arbeidsongeschikt raakt?
UWV	bepaalt	na	twee	jaar	ziekte	of	en	
in welke mate iemand arbeidsonge-
schikt	is.	Bij	meer	dan	35%	arbeidson-

Vraag en antwoord 

Verzuim
geschiktheid	krijgt	uw	medewerker	een	
WIA-uitkering.	Wel	kan	hij	dan	alsnog	
inkomen verliezen. Met een arbeidson-
geschiktheidsverzekering kunnen uw 
medewerkers zich verzekeren tegen 
fors	inkomensverlies.	Dit	kunt	u	ook	
collectief	aanbieden	via	de	Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering van Loyalis.
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TIPS Onze consultants begeleiden tal van 
werkgevers bij het voorkomen van 
uitval. Ter inspiratie delen zij graag  
een aantal tips met u.

3 5
42

1
Voorkomen van uitval

  Werk niet alleen aan zaken die op dit 
moment niet goed gaan. Heb ook oog 
voor ontwikkelingen op de langere 
termijn.	Wijs	medewerkers	erop	dat	ze	zelf	
medeverantwoordelijk	zijn	voor	hun	vitaliteit.	
Zodat ze duurzaam aan het werk kunnen 
blijven. 
 
Dreigt er ziekte en verzuim? Reageer dan 
niet vanuit uw eigen belang. Bedenk dat de 
werknemer	er	het	meeste	baat	bij	heeft	als	
hij	gezond	is	en	gewoon	aan	het	werk	kan.	
Reageer	vanuit	zorgzame	zakelijkheid	en	geef	
aan dat u oprecht bezorgd bent om iemands 
gezondheid. 
 
Sommige	medewerkers	zijn	te	zwaar	of	
hebben een slechte conditie. Dit kan tot 
uitval	leiden.	Geef	daarom	voorlichting	

over	gezonde	eet-	en	leefgewoonten,	bied	
een	fitnessprogramma	aan	en	zorg	voor	
een gezonde kantine. Vergeet niet om het 
thuisfront	mee	te	nemen	bij	het	veranderen	
van	leefgewoonten. 
 
Als	een	medewerker	vaak	kort	verzuimt,	
is dit een signaal dat er iets aan de hand 
is.	Misschien	ervaart	hij	teveel	werkdruk,	
heeft	hij	problemen	op	het	werk	of	zijn	er	
gezondheidsklachten. Signaleer problemen 
op	tijd	en	ga	met	de	medewerker	in	gesprek.	
Dit	voorkomt	dat	hij	langdurig	uitvalt. 
 
Soms kost het werk meer energie dan 
het oplevert. Probeer de energiebronnen 
te versterken. Dit voorkomt niet alleen 
langdurige	uitval,	maar	verhoogt	ook	de	
productiviteit van de medewerker.
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 4Verzuim 
begeleiden

Werken aan 
Duurzame 

inzetbaarheid

Hoofdstuk 
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In	het	ideale	plaatje	zijn	werkgever,	
leidinggevende en werknemer 
samen	verantwoordelijk	voor	het	

terugdringen van verzuim. Dat is soms 
moeilijk.	Alle	regels	in	acht	nemen,	het	
voeren	van	de	juiste	administratie,	op	
tijd	verzuimgesprekken	inplannen,	de	
juiste manier van omgaan met zieke 
werknemers,	het	goed	inschatten	van	
de aard van de ziekmelding. Want wees 
eerlijk:	hoeveel	medewerkers	die	zich	
’s	morgens	ziekmelden	bij	hun	leiding-
gevende	krijgen	nu	echt	aandacht?

Grijs verzuim
‘Veel ziekmeldingen vallen onder wat 
wij	noemen	“grijs	verzuim”.	Dat	is	ver-
zuim	waarbij	er	reële	klachten	zijn,	het	
nog	wel	mogelijk	is	om	te	werken,	maar	

de werknemer zich toch ziek meldt. Op 
deze ziekmeldingen kan de leidingge-
vende	invloed	hebben’,	zegt	Wolswijk.	
‘Vergeet niet: verzuim kost veel geld. 
En we moeten allemaal langer door-
werken. Door meer aandacht te geven 
aan	preventie	en	eerder	in	te	grijpen,	
houdt u medewerkers gezonder en 
langer	aan	het	werk,	én	kunt	u	veel	
besparen. Dat begint met goed vitali-
teitsbeleid:	fit	maken	en	houden	van	
medewerkers,	en	voorkomen	van	klach-
ten en langdurige ziekte. De volgende 
stap is goed verzuimbeleid.’

Kompas Verzuimaanpak
Loyalis	biedt	als	onafhankelijke	partij	
hulpmiddelen die organisaties helpen 
grip	te	krijgen	op	hun	verzuimbeleid.	

Uw werknemer meldt zich ziek. Wat kunt u als werkgever 
doen om te zorgen dat deze medewerker zo snel, maar ook 
zo gezond mogelijk weer aan de slag kan? Loyalis kan de 
helpende hand bieden met praktische trainingen, zegt Astrid 
Wolswijk, consultant en trainer bij Loyalis.

Gezond werken begint bij goed beleid
Wolswijk:	‘Met	ons	Kompas	Verzuim-
aanpak maken we een diagnose van 
aanpak van het verzuim op organisa-
tieniveau. Leidinggevenden vullen een 
vragenlijst	in,	waarmee	we	drie	punten	
in	kaart	brengen:	arbozorg,	verzuim-
protocol en de interne communicatie. 
Zo	krijgt	de	organisatie	inzicht	in	de	
effectiviteit	van	het	bestaande	verzuim-
beleid	en	kunnen	wij	praktische	advie-
zen geven waarmee het verzuim verder 
teruggedrongen kan worden.’ Loyalis 
geeft	onder	meer	adviezen	op	het	
gebied	van	visie,	beleid,	wettelijke	ver-
plichtingen,	verdeling	van	rollen,	taken	
en	verantwoordelijkheden.	Een	logisch	
vervolg	is	het	aanbieden	van	praktische,	
individuele en groepstrainingen.

Maatwerk
‘De trainingen op het gebied van 
verzuimbegeleiding	zijn	maatwerk,	
volledig	aangepast	aan	de	organisatie’,	
zegt	Wolswijk.	‘Zoals	onze	training	Tele-
fonische	Verzuim	gesprekken.	De	toon	
tijdens	het	eerste	verzuimgesprek	is	be-
langrijk,	en	kan	bepalend	zijn	voor	het	
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verdere verloop van het verzuim. In de 
training speelt een actrice een mede-
werker die zich voor het eerst ziekmeldt. 
Levensecht,	want	we	gebruiken	echte	
cases	uit	de	organisatie.	Toeschouwers,	
teamgenoten,	doen	actief	mee	met	
opdrachtkaartjes. Deze interactieve en 
praktische training is voor veel deelne-
mers een echte eyeopener.’

Verder in dit hoofdstuk
  Wat als ondanks alles een medewer

ker toch verzuimt?
 Herplaatsen? Is dat altijd mogelijk?
  De Reintegratiesubsidie, doe er uw 

voordeel mee
 Tips verzuim en reintegratie

Onder zorgmedewerkers is het 
verzuim nog altijd hoger dan in 
andere sectoren van de arbeidsmarkt. 
Bovendien zijn zorgmedewerkers 
langer ziek dan andere werknemers. 
Dat komt onder meer door de vaak 
meer	fysieke	en	mentale	belasting	
van	het	werk,	en	de	iets	hogere	
gemiddelde	leeftijd	in	de	sector.	Deze	
factoren	leiden	samen	tot	hoge	kosten	
voor de werkgevers.

Astrid Wolswijk
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Scan Verzuimaanpak
Met de Scan Verzuimaanpak analyseert 
u het verzuim in uw organisatie. Ook 
krijgt	u	praktische	adviezen	voor	een	
effectief	verzuimbeleid.	De	scan	bestaat	
uit	een	dossierstudie,	interviews	en	
interventie. Daarmee is het een analyse 
en interventie in één.

Selectie arbodienst
De	selectie	arbodienst	is	een	onaf-
hankelijk	en	objectief	advies	over	het	
kiezen van een arbodienst. Met selectie 
arbodienst	bespaart	u	tijd	en	geld	en	
krijgt	uw	contract	met	de	arbodienst	
meetbare doelstellingen.

Onderzoek eigenrisico
dragerschap WGA
Verzekerd	zijn	bij	UWV?	Het	WGA-ri-
sico	zelf	dragen?	Of	het	WGA-risico	
herverzekeren? Met het onderzoek 

eigenrisicodragerschap	WGA	krijgt	u	
inzicht in uw WGA-lasten en advies over 
mogelijke	besparingen.	Het	onderzoek	
bestaat	uit	een	financiële	en	beleidsma-
tige analyse en een toelichting door de 
consultant van Loyalis.

Reintegratiesubsidie
Zieke en arbeidsongeschikte medewer-
kers kosten uw organisatie veel geld. 
Het	is	daarom	belangrijk	dat	zij	snel	
weer aan het werk gaan. Met de Loyalis 
Re-integratiesubsidie,	als	onderdeel	van	
de	Arbeidsongeschikheidsverzekering,	
betaalt Loyalis mee aan maatregelen 
die	bijdragen	aan	werkhervatting.

Trainingen Loyalis 
Academie
De Loyalis Academie biedt verschil-
lende trainings programma’s die 
personeelsfunctionarissen	en	leiding-

Ziek zijn en verzuimen is niet prettig. Ook niet voor een werkgever. 
Maar met de juiste maatregelen hoeft u daar niet van wakker te 
liggen. We hebben informatie over uitval en reintegratie, onze 
verzuimdienstregeling en trainingen op een rij gezet.

Dienstverlening bij verzuim en reintegratie
gevenden op de hoogte houden van 
de nieuwste trends in beleid en van 
de laatste ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving.	Neem	bijvoorbeeld	de	
training	Sociale	zekerheid,	hoe	zit	
het	ook	alweer?	Tijdens	deze	training	
komen	de	laatste	wijzigingen	in	sociale	
zekerheidswetten en het ontslagrecht 
aan bod.
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Met	zijn	allen	werken	we	hard	
aan het voorkomen en te-
rugdringen van langdurig 

verzuim. Aan sommige verzuimgevallen 
is echter weinig te doen. Daarom is het 
beter	goed	voorbereid	te	zijn	met	goe-

Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen meestal onverwacht. 
Een werknemer wordt langdurig ziek en kan daardoor het 
werk (deels) niet meer uitvoeren. Dat kan behoorlijke financiële 
gevolgen hebben, voor werkgever én werknemer. 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: 
de onderschatte kostenpost

de regelingen en verzekeringen. Veel 
werkgevers	en	werknemers	beseffen	
helaas niet dat ziekte en arbeidsonge-
schiktheid vaak grote gevolgen hebben 
nu	de	regelingen	rondom	de		financiële	
zekerheid	niet	meer	zo	uitgebreid	zijn	

als voorheen. Voor de nieuwe regels 
ingingen,	had	een	werknemer	standaard	
recht	op	een	aanvulling	tot	70%	van	het	
inkomen	bij	arbeidsongeschiktheid.	In	de	
huidige	regelingen	geldt	dat	alleen	bij	
volledige arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd inkomen
Na twee jaar ziekte gaat een mede-
werker naar UWV voor keuring. Is het 
loonverlies	minder	dan	35%,	dan	is	in	
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de	Zorg	sectoren	bij	cao	geregeld	
dat werkgevers zich inspannen om 
arbeidsongeschikte medewerkers te 
herplaatsen	in	het	eigen	vakgebied	of	
andere	passende	functies.	Lukt	dat	niet,	
dan resteert de WW. Een medewerker 
die	50%	arbeidsongeschikt	is	geraakt	
en	zonder	werk	zit,	moet	-	inclusief	de	
pensioenaanvulling - rondkomen van 
35%	van	zijn	inkomen.	Arbeidsonge-
schiktheid beïnvloedt het inkomen van 
de medewerker dus direct. Steeds meer 
werkgevers bieden daarom de gele-
genheid om een aanvulling te regelen 
door het inkomensrisico te verzekeren.  
Zo	kunnen	werknemers	70%	inkomen	
behouden.	Loyalis	kan	daarbij	helpen,	
bijvoorbeeld	met	een	regeling	die	
zelfs	10%	extra	verzorgt	bij	volledige	
 arbeidsongeschiktheid. Daarnaast re-
gelt Loyalis een naadloze aansluiting op 
cao en pensioenregeling.

Verzuimkosten opvangen
Ook voor de werkgever kan de re-
kening	flink	oplopen	bij	langdurig	
verzuim. Zowel kleine als grotere 
organisaties willen de loonkosten goed 
budgetteren en zo in de hand houden. 
Want langdurig zieken drukken op het 
budget.	Hun	loonkosten	lopen	door,	

Rien Seip is senior 
productmanager 
bij Loyalis. Hij 
is verzekerings-
specialist op 
het gebied van 
verzuim en arbeids-
ongeschiktheid.

hun werk gaat door en moet door 
vervangers	gedaan	worden,	met	alle	
kosten	van	dien.	Bij	Loyalis	kunnen	
organisaties	zich	collectief	verzekeren,	
de	premie	verhalen	bij	de	medewerker,	
of	de	werknemer	eenvoudig	de	kans	
geven zich rechtstreeks te verzekeren 
bij	Loyalis.	Dat	is	een	gunstige	arbeids-
voorwaarde,	en	ook	voor	medisch	
specialisten is het een voordeel in het 
kader van de Integrale bekostiging.

Ziekteregeling nieuwe stijl
Een werkgever kan eigenrisicodrager 
worden voor de WGA. De werkgever is 
dan	zelf	verantwoordelijk	voor	de	me-
dewerker	die	arbeidsongeschikt	raakt,	
ook	nadat	hij	of	zij	ziek	uit	dienst	gaat.	
Het voordeel hiervan is dat de premies 
van	UWV	gekoppeld	zijn	aan	verzuim-
percentage,	en	dus	snel	op	kunnen	lo-
pen. Als eigenrisicodrager met een par-
ticuliere WGA ERD-verzekering houdt 
de werkgever grip op het verzuim en 
de re-integratie van de medewerkers. 
Daarbij	kan	een	werkgever	sinds	2015	
ook eigenrisicodrager worden voor de 
ziektewet	van	flexwerkers.	Ook	voor	die	
premies	heeft	UWV	de	verzuimcijfers	
gekoppeld aan de hoogte.
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Waar let u op bij 
het herplaatsen van 
medewerkers?
‘Ik	kijk	welke	kennis	en	vaardigheden	
iemand	heeft,	wat	er	fysiek	mogelijk	is	
en	welke	ambities	iemand	heeft.	Verder	
let ik op rouwverwerking. Een belang-
rijk	aspect	dat	helaas	wel	eens	over	het	
hoofd	wordt	gezien.	Veel	zorgmede-
werkers zien hun werk als een roeping. 
Wanneer je dan niet meer geschikt bent 
voor	je	functie,	is	dat	moeilijk	te	dragen.	
Dit	verwerken	is	vergelijkbaar	met	een	
rouwproces.	Daar	moet	tijd	en	begrip	
voor	zijn.’	

Hoe vindt u de juiste 
nieuwe baan voor 
iemand?
‘Wanneer	mensen	te	maken	krijgen	
met	een	fysieke	beperking	en	daar-

De mogelijkheden en grenzen 
van herplaatsing
Arbeidsongeschiktheid komt regelmatig voor in de zorg. Jolène 
van der Steen is mobiliteitsadviseur bij het Mobiliteitscentrum 
binnen het universitair medisch centrum (MUMC+) in 
Maastricht.

door	bijvoorbeeld	niet	meer	“aan	bed”	
kunnen	werken,	zoeken	we	naar	een	
zo	goed	mogelijk	alternatief.	De	kans	
is groot dat we iemand herplaatsen op 
een	afdeling	die	niet	actief	met	zorg-
verlening	bezig	is.	De	eigen	afdeling	
heeft	namelijk	niet	altijd	de	oplossing.	
Wanneer	medewerkers	bereid	zijn	om	
te	investeren	in	zichzelf	en	leidingge-
venden	voldoende	lef	tonen,	is	veel	
mogelijk.’	

Lukt het altijd om iemand 
te herplaatsen?
‘Wij	zoeken	zoveel	mogelijk	naar	oplos-
singen	binnen	het	MUMC+,	maar	het	
lukt	niet	altijd.	Wanneer	er	verhoudings-
gewijs	meer	medewerkers	herplaatst	
moeten	worden	op	niet-zorgafdelingen,	
raken	de	mogelijkheden	op.	Een	ver-
pleegafdeling	heeft	immers	ook	vol-

doende en adequate bezetting nodig 
om te kunnen draaien. Daarin zoeken 
we	balans.	Alleen	functies	opdelen	en	
differentiëren	is	niet	de	oplossing.	Het	
zou	helpen	als	bijvoorbeeld	UWV	een	
plafond	instelt	aan	het	percentage	te	
herplaatsen personen met een gedeel-
telijke	afkeuring.	Het	heersende	idee	
dat	er	met	5000	mensen	altijd	wel	een	
oplossing	is,	raakt	een	keer	uitgeput.	
Nu	is	de	rek	er	bijna	uit,	want	met	het	
verschuiven	van	de	pensioenleeftijd	
en	de	vergrijzing	in	het	algemeen	kan	
niet	iedereen	blijven	doorwerken	met	
hetzelfde	takenpakket.	En	dan	is	er	ook	
nog de komst van de Participatiewet. Al 
deze zaken drukken op een organisatie. 
Maar	dat	neemt	niet	weg	dat	we	blijven	
zoeken naar oplossingen.’
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Soms	heeft	u	al	in	een	vroeg	stadium	
door dat voor een van uw werk-
nemers langdurig verzuim dreigt. 

Bij	eerder	of	frequent	verzuim,	disfunc-
tioneren	of	een	arbeidsconflict	gaan	de	
alarmbellen	rinkelen.	Het	blijkt	daarom	
zinvol	om	bij	dreigend	langdurig	verzuim	
nauwkeurig naar de situatie van de me-
dewerker	op	de	werkvloer	te	kijken.
 
Heeft	u	het	vermoeden	van	langdurig	
verzuim?	Dan	kunt	u	bij	Loyalis	een	
steun	in	de	rug	krijgen	met	de	Re-inte-
gratiesubsidie.	Een	prettig	idee,	want	
de	kosten	bij	ziekte	of	arbeidsonge-
schiktheid	zijn	hoog.

Plan van aanpak
Een snelle aanpak werkt vaak het beste 
voor werkgever én werknemer. Samen 
met	uw	werknemer	en	de	bedrijfsarts	
kunt u een plan van aanpak maken. U 

kunt	vervolgens	aankloppen	bij	Loyalis	
voor de Re-integratiesubsidie. 
Van de begeleiding door een re-inte-
gratiebedrijf	tot	de	inzet	van	psycholo-
gische	hulp.	Ook	de	kosten	voor	om-,	
her-	of	bijscholing	komen	in	aanmer-
king.	Voorwaarden	zijn	uiteraard	wel	dat	
de hulp onderdeel uitmaakt van een 
re-integratietraject én dat een andere 
regeling	of	verzekeraar	de	kosten	niet	
vergoedt. 

Alle werknemers
Heeft	uw	organisatie	een	Loyalis	
Arbeids ongeschiktheidsverzekering 
of	een	WGA-ERD-verzekering?	Dan	
komen werknemers in aanmerking 
voor een re-integratievergoeding. Als 
langdurig	verzuim	dreigt,	dan	kunt	u	
de subsidie aanvragen. De hoogte van 
onze	subsidie	is	afhankelijk	van	het	type	
contract	en	de	afgesloten	verzekering.

Een snelle en zorgvuldige reintegratie brengt het verzuim in 
uw organisatie omlaag. Met de Reintegratiesubsidie betaalt 
Loyalis mee aan collectieve maatregelen én individuele 
begeleiding.

Steun in de rug bij reintegratie
Op www.loyalis.nl/ 
reintegratiesubsidie leest u welke 
kosten wel en niet voor subsidie in aan-
merking komen.

Breed inzetbaar
Ook op organisatieniveau kunt u wer-
ken aan beperking van uitval. De con-
sultants van Loyalis Kennis en Consult 
helpen	u	daar	graag	bij.	Loyalis	ver-
goedt	dan	de	helft	van	de	kosten	van	
de inzet van deze consultants. Wel met 
een	max.	bedrag	per	werkgever,	per	
jaar.	Dit	bedrag	is	bij	een	semi-collectief	
contract	max.	€	10.000	en	bij	een	zuiver	
collectief	contract	max.	€	20.000.	Alle	
re-integratiediensten van Loyalis Kennis 
en Consult kunnen vallen onder deze 
subsidie.

Zo kunnen werkgevers met de zogehe-
ten Index werkvermogen op individueel 
niveau het risico op arbeidsongeschikt-
heid voorspellen. Met hulp van het  
‘Verzuimkompas’	krijgen	werkgevers	
advies over de inrichting van de arbo-
zorg en verzuimbegeleiding.
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Trainingen  
Wat	ook	in	aanmerking	komt	voor	een	subsidie	zijn	
voorbereidingsgesprekken door een arbeidsdes-
kundige voor werknemers die in de WIA terecht 
dreigen te komen. En Loyalis biedt trainingen 
en	coaching	in	verzuimaanpak	en	re-integratie,	
speciaal bedoeld voor leidinggevenden en case-
managers.

Rob Hinskens is productmanager bij 
Loyalis. Hij is betrokken bij verschillende 
verzekeringsproducten in het domein 
ziekte en arbeidsongeschiktheid: zowel de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
werknemers als de schadeverzekeringen 
voor	werkgevers,	zoals	WGA-ERD-
verzekering en Verzuimverzekering.

Rob Hinskens
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TIPS Onze consultants begeleiden  
tal van werkgevers bij verzuim en  
re-integratiebeleid. Ter inspiratie  
delen zij graag een aantal tips met u.

3 5
42

1
Verzuim en  
reintegratiebeleid

 	Reageer	proactief:	spreek	mensen	niet	aan	op	
hun	ziekte,	maar	op	hun	gedrag	en	bespreek	
wat verzuim betekent voor uw organisatie. U 
mag zich gerust ‘bemoeien’ met het verzuim 
van	uw	werknemers,	juist	omdat	u	hen	kunt	
helpen.	Kijk	dan	ook	niet	naar	iemands	
beperkingen,	maar	naar	de	mogelijkheden. 
 
Laat	uw	zieke	medewerker	zelf	aangeven	
wat	hij	(of	zij)	wel	kan.	Misschien	kan	hij	
zijn	reguliere	taken	niet	uitvoeren,	maar	
wel andere klussen binnen de organisatie 
oppakken.	Ziekmelden	is	niet	altijd	nodig. 
 
Zie	de	bedrijfsarts	niet	als	de	redder	van	
het verzuimprobleem. Maak samen met uw 
werknemer een plan van aanpak. Vermeld 
daarin	wat	hij	wel	nog	kan	doen	of	wanneer	hij	

denkt	terug	te	keren.	Schakel	de	bedrijfsarts	
pas	in	als	u	daar	samen	niet	uitkomt,	als	u	hem	
het	plan	wilt	laten	beoordelen	of	als	u	en/of	
uw werknemer advies willen inwinnen. Houd 
de regie in eigen hand. 
 
Laat	uw	medewerker	zelf	met	voorstellen	voor	
re-integratie komen. Wanneer de werknemer 
een	voorzet	doet,	wordt	de	kans	op	een	
succesvolle re-integratie een stuk groter. 
 
Als een medewerker weer volledig aan de 
slag	gaat,	wil	dit	niet	zeggen	dat	hij	weer	
volledig	kan	functioneren.	Blijf		in	contact	
met de medewerker en wees alert op 
uitvalrisico’s.	Nazorg	is	minstens	zo	belangrijk	
als	begeleiding	tijdens	het	verzuim.
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Contactgegevens
Voor meer informatie  
kunt u bellen met: 
045 579 69 96

of mailen naar: 
accountmanagement@loyalis.nl  

Onze websites: 
www.loyalis.nl/partnerindezorg	 
www.socialezekerheidswijzer.nl
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De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en dat vraagt 
veel van uw organisatie. De kwaliteit moet omhoog 
en de kosten moeten omlaag. De hogere werkdruk 
en de administratieve lasten vragen nóg meer 
inspanning van uw medewerkers. Hun gezondheid 
en werkplezier staan op het spel. In ziekenhuizen, 
geestelijke gezondheidszorg, verzorgingshuizen 
en thuisorganisaties. U merkt dit aan het stijgende 
ziekteverzuim. Extra belangrijk dat u goed zorgt 
voor de mensen die zelf druk zijn met zorgen 
voor anderen. Van het begin tot het einde van hun 
loopbaan, in elke fase van hun werkende leven. Zodat 
ze optimaal inzetbaar blijven én zorgeloos, wetende 
dat er een financieel vangnet is als het nodig is. Met 
de basis op orde, is de continuïteit van uw organisatie 
gewaarborgd en krijgen patiënten en cliënten de 
aandacht die ze verdienen. Maar hoe krijgt u dat voor 
elkaar? Wat is daarvoor nodig? Wij kunnen u helpen. 
Met financiële oplossingen én ondersteuning bij 
preventie en reintegratie.

Loyalis, uw partner voor Inkomen & Arbeidsvermogen.
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