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Wat is duurzame
inzetbaarheid?

Onderzoek in opdracht van ZONmw (Van der Klink e.a. in 2010):
“Duurzaam inzetbaar betekent dat
medewerkers
doorlopend in hun arbeidsleven
over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden
alsmede over de voorwaarden beschikken
om in huidig en toekoms<g werk
met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) func<oneren.
Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt,
evenals de aDtude en mo<va<e om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benuEen”.
(Van der Klink e.a. in 2010)
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Verschillende aspecten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid door Ilmarinen
e.a. 2005: het huis van werkvermogen

Wat bepaald
duurzame
inzetbaarheid?
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De organisatie
Cultuur
De mate van rechtvaardigheid die werknemers toekennen aan beleid en procedures in
organisaties van invloed op ziekteverzuim en
Balans tussen werk en privé
Veeleisende privé situatie geeft groter risico op disbalans en verminderde gezondheid (en
vice versa)
Stijl van leidinggeven
Transformationeel leiderschap
• duidelijke visie
• communiceren deze visie met hun
medewerkers
• dragen actief bij aan de ontwikkeling
van hun medewerkers
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Waar knelt het?

Bron: CBS 2011

ArbeidsparPcipaPe in Nederland in 2010 met een betaalde baan van ten minste 12 uur per
week neemt sterk af vanaf 50 jaar
Daarnaast is bij vrouwen vanaf de leeQijd van 30 jaar een daling in de arbeidsdeelname te
zien.
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Overzicht van
voorspellers en
determinanten van
duurzame
inzetbaarheid

Van der Klink JJL, e.a.
Duurzaam inzetbaar: werk
als waarde. Rapport in
opdracht van ZonMw, 2010.
inzetbaarheid.
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Job demands – Control model (Karasek, 1979 en De Lange e.a., 2003)
• Taak en regelmogelijkheden

Verschillende
psychosociale
modellen

Eﬀort Rewards Imbalance model (Siegrist e.a. 2004 en Van Vegel e.a. 2005)
• Werk kent inspanningskenmerken (‘eﬀort’) en kenmerken met een belonend karakter
(‘rewards’)
Job Demands Resources model (DemerouP e.a. 2001)
• Iedere beroepsgroep heeQ zijn eigen speciﬁeke risicofactoren voor werkstress, en zijn in
te delen in taakeisen en energiebronnen.
• Burn-out en bevlogenheid spelen een mediërende rol in het stress- en moPvaPeproces.
• Energiebronnen kunnen de ongewenste invloed van werkstressoren op burn-out en
daarmee op negaPeve uitkomsten compenseren.
• Energiebronnen hebben vooral een posiPef eﬀect wanneer de taakeisen hoog zijn.

Van der Klink JJL, e.a.
Duurzaam inzetbaar: werk
als waarde. Rapport in
opdracht van ZonMw, 2010.
inzetbaarheid.
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Waarde model
duurzame
inzetbaarheid

Model Na@onaal Inzetbaarheidsplan
(TNO, 2010).
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Juridische aspecten

De Arbowet bevat een groot aantal verplich<ngen die voor duurzame inzetbaarheid relevant
zijn. De voornaamste zijn:
> Art. 3.1 en art 3.2: De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de
werknemers (art 3.1) en de psychosociale arbeidsbelas<ng (art. 3.2), en heeR de
verplich<ng om dat gestructureerd te doen (“beleid voeren”). Deze verplich<ng geldt dus
ook voor het voeren van beleid op het vlak van duurzame inzetbaarheid.
> Art. 4.1: Als aanvulling op art. 3.1 en 3.2 moet de werkgever speciale aandacht geven aan
werknemers met func<onele beperkingen. Impliciet houdt dat in dat het werk waar nodig
en mogelijk ook aangepast moet zijn aan medewerkers met func<onele beperkingen en
aan de beperkingen van oudere medewerkers.
> Art. 5.1: De werkgever moet zorgen dat er een goede RI&E is. Logischerwijs moet hierin
ook duurzame inzetbaarheid voldoende aan bod komen.
> Art. 8.1 en 8.2: De werkgever moet zijn werknemers goed informeren (art. 8.1) en
onderrichten (art. 8.2) over de risico’s van het werk. Dat betreR dus ook eventuele risico’s
voor de duurzame inzetbaarheid, met name hoe ervoor te zorgen dat men
gezondheidsschade door het werk voorkomt, ook als men ouder wordt.
> Art. 11: De werknemer moet de instruc<es (zie art. 8.2) zo goed mogelijk opvolgen.
> Art. 18: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te
ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de
werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
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Arbo besluiten werkt meer in detail de verplichPngen uit die gelden voor bepaalde

risico’s.
Voor duurzame inzetbaarheid zijn vooral de volgende voorschriQen van belang:

> Art. 1.36 en 1.37: Als in een bedrijf werknemers (kunnen) voorkomen jonger dan
18 jaar
> (zogenaamde jeugdigen), dan moet hieraan in de RI&E speciaal aandacht worden
gegeven (art.
> 1.36). Bovendien moet speciaal toezicht worden gehouden op die jeugdigen.
> Art. 1.41 en 1.42: Als in een bedrijf zwangeren (kunnen) voorkomen moet
hieraan in de RI&E
> speciale aandacht worden gegeven (art. 1.41). Bovendien gelden er allerlei
speciﬁeke voorschriQen voor voorzieningen die geregeld moeten zijn en voor de
organisaPe van het werk van de zwangeren.
> Art. 2.15: In de RI&E moet voldoende aandacht worden besteed aan de risico’s
van psychosociale arbeidsbelasPng. Ook moeten de werknemers die aan
dergelijk risico’s bloot staan voldoende voorgelicht en geïnstrueerd worden over
de maatregelen om deze risico’s voldoende te beperken.
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Juridische aspecten

Arbo besluiten (vervolg)
> Art. 3.6 t/m 3.10, 3.13, 3.14, 3.16, 3.18, 3.19: voor de hier genoemde diverse voorschriften
voor voorzieningen is impliciet vereist dat speciale aandacht wordt gegeven aan mensen
met een beperking.
> Art. 3.48: Voor zwangeren moet een rustruimte met bed aanwezig zijn.
> Art. 4.1b: De blootstelling aan gevaarlijke stoffen moet zodanig beperkt zijn dat het geen
risico
> voor veiligheid en gezondheid vormt. Impliciet geldt dat de grens waarboven de belasting
een risico vormt voor sommige mensen lager kan liggen: voor hen dient bij die lagere grens
al actie te worden ondernomen.
> Art. 4.10: Werknemers die bij het werk worden bloot gesteld aan gevaarlijke stoffen
hebben recht op periodiek medisch onderzoek.
> Art. 4.87a: De blootstelling aan biologische agentia moet zodanig beperkt zijn dat het geen
risico voor veiligheid en gezondheid vormt. Impliciet geldt dat de grens waarboven de
belasting een risico vormt voor sommige mensen lager kan liggen: voor hen dient bij die
lagere grens al actie te worden ondernomen.
> Art. 4.91: Werknemers die bij het werk worden bloot gesteld aan biologische agentia
hebben recht op periodiek medisch onderzoek.
> Art. 4.108 en 4.109: Voor zwangeren en zogenden is het verboden te werken met lood
(4.108) en bepaalde biologische agentia (4.109)
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Arbo besluiten (vervolg)
> Art. 5.2: De lichamelijke belasting door het werk moet zodanig beperkt zijn dat het geen
risico voor veiligheid en gezondheid vormt. Impliciet geldt dat de grens waarboven de
belasting een risico vormt voor sommige mensen lager kan liggen: voor hen dient bij die
lagere grens al actie te worden ondernomen.
> Art. 6.7 en 6.8: De blootstelling aan geluid moet voldoende worden beperkt om risico’s
voor de gezondheid en veiligheid te voorkomen. Expliciet staat in art 6.7 lid 4c en art 6.8 lid
6 dat hierbij
> speciale aandacht moet worden gegeven aan mensen die extra gevoelig zijn voor geluid.
> Art. 6.10: Medewerkers die aan geluid blootstaan dat mogelijk schadelijk is voor het gehoor
hebben recht op periodiek medisch onderzoek van het gehoor. Dat geldt impliciet ook voor
mensen met een verhoogde gevoeligheid voor geluid: als voor hen het geluid mogelijk
schadelijk is, hebben zij recht op periodiek medisch onderzoek van het gehoor.
> Art. 6.11: De blootstelling aan trillingen moet voldoende worden beperkt om risico’s voor
veiligheid en gezondheid te voorkomen. Bij te hoge blootstelling heeft men recht op
periodiek medische onderzoek.
> Art. 6.29: Zwangeren mogen geen duikarbeid e.d. uitvoeren.
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Juridische aspecten

De arboregeling werkt een beperkt aantal onderwerpen concreet uit, voor zover die
(nog) niet in arboconvenanten en arbocatalogi (zie paragraaf 5.1) zijn uitgewerkt.
Voor Duurzame Inzetbaarheid zijn vooral de volgende onderdelen van belang:
> Art. 2.4: Aanstellingskeuringen mogen alleen onder strikte voorwaarden. Dit
helpt voorkomen dat werknemers met een beperking niet worden aangenomen.
> Art. 5.2: Werkplekken voor beeldschermwerk moeten aan bepaalde eisen
voldoen, onder andere dat het geluid van de apparatuur niet hinderlijk mag zijn.
Dat geldt impliciet ook voor mensen die extra gevoelig zijn voor geluid. Hetzelfde
geldt voor verlichPng, buitenlicht en lichtreﬂecPes.

M 06 305 84 503
Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

|

E IngeTelting@regieopveranderen.nl

|

WWW.regieopveranderen.nl

|

22-04-2022

|

14

14

RoV 220419 - OR & Duurzame Inzetbaarheid

7

Regie op Veranderen

Juridische aspecten
NaBonale
&
Europese
wetgeving

19-04-2022

Nederland
> Wet Verbetering Poortwachter
> Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
> Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
> Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen
> Wet gelijke behandeling op grond van leeQijd
Europa
> Art 14 van de Europese Kaderrichtlijn 1989 is van toepassing:
– Passend gezondheidstoezicht
– Op gezeEe <jden medisch onderzoek
– Gezondheidstoezicht als onderdeel van een na<onale gezondheidszorg

> cao en branche afspraken
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Juridische aspecten

> Instemmingsrecht (HR domein)
– een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
– een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het
reïntegratiebeleid
•

RI&E en plan van aanpak

– een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid
•
•

Dus ook demotie beleid of horizontale herplaatsing
Dus ook arbeidsvoorwaarden voor zover niet vastgelegd in de cao

•

Dus ook op het personeelshandboek of personeelsreglement

– een regeling op het gebied van de personeelsopleiding
– regelingen arbeidsomstandigheden

> Adviesrecht (organisatie domein)
– mogelijk bij ‘Job crafting' binnen generiek functiehuis: streven naar meer fit tussen taken en
rollen en individu
– Altijd koppelen aan
•

belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming

•
•

het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten
het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming

•
•

invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening
vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel
40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen

> Initiatief recht
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Waarde model
duurzame
inzetbaarheid

Model Nationaal Inzetbaarheidsplan
(TNO, 2010).
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Bij vragen
Neem contact op met

Inge Telting
Regie op Veranderen
Afbeelding van
Peggy und Marco Lachmann-Anke
via Pixabay
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