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Samenvatting  
 
SoFoKleS heeft in opdracht van de cao-tafel van de Nederlandse universiteiten een inventarisatie uitgevoerd van 
werkzame maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en van de benodigde 
randvoorwaarden om beleid te implementeren.  
 

Centrale vraag- en doelstellingen 
Wat zijn maatregelen die Nederlandse universiteiten (succesvol) inzetten om duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te bevorderen (dat wil zeggen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en competent hun huidige 
en toekomstige werk kunnen blijven uitvoeren)? En wat is nodig voor succesvolle implementatie van het 
ontwikkelde beleid? Deze vragen staan centraal in deze inventarisatie. 
 
De inventarisatie kent de volgende doelstellingen:  
 Inzicht geven in welke maatregelen er in de praktijk worden ingezet op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. 
 Inzicht geven in succesvolle maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
 Inzicht geven in factoren die van invloed zijn op een effectieve implementatie van het ontwikkelde beleid. 
 Aan de hand van de geformuleerde conclusies en aanbevelingen binnen de universiteiten het gesprek op 

gang brengen over het effectief realiseren van duurzame inzetbaarheid. 
 
De uitkomsten zijn bedoeld: 
 Om de sector te informeren en inspireren om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen.  
 Voor de cao-tafel (als opdrachtgever van het onderzoek) om op sectorniveau afspraken te maken over 

duurzame inzetbaarheid.  
 

Methode 
Voor deze inventarisatie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Een literatuuronderzoek om richting te geven aan het onderzoek. 
 Een analyse van cao-maatregelen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid in het wo en in vier andere 

sectoren (hbo, Nationale Nederlanden, Gasunie en Nederlandse Spoorwegen).  
 Interviews met HR-vertegenwoordigers van dertien universiteiten en de KNAW en met zestien medewerkers 

van acht instellingen die actief met hun eigen loopbaan bezig zijn.  
 Twee workshopsessies tijdens een landelijke bijeenkomst van het Lokaal Overleg over duurzaam 

personeelsbeleid. 
 Drie opeenvolgende enquêtes onder medewerkers. 
 
Met het regieteam, bestaande uit Joost Sluijs (directeur HR Universiteit Twente, onderhandelaar cao-NU) en 
Hervé Tijssen (PhD dean Tilburg University, lid Kamer WO SoFoKleS, onderhandelaar cao-NU, lid Lokaal Overleg 
voor CNV Overheid), is in de verschillende fasen van het project afgestemd. 
 

Definitie en theoretisch kader 
Voor de inventarisatie is duurzame inzetbaarheid van medewerkers als volgt gedefinieerd: werknemers die 
beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent 
het werk uit te voeren.  
In hoofdstuk 2 van deze rapportage staat aan de hand van een aantal theoretische modellen beschreven wat 
wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid, hoe het proces van beleidsontwikkeling en -implementatie 
binnen organisaties verloopt, welke randvoorwaarden nodig zijn om het beleid in de praktijk te laten werken en 
hoe implementatie op operationeel niveau tot stand komt. De dialoog tussen leidinggevende en medewerker is 
van belang om het beleid en instrumenten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de praktijk te laten 
werken. Hoe de implementatie uitwerkt in de organisatie, bepaalt vervolgens het gebruik en effect van het beleid 
en de instrumenten. 
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Resultaten 
De resultaten van de inventarisatie van duurzame inzetbaarheid in het wo staan hieronder samengevat aan de 
hand van de verschillende stappen in het proces van beleidsimplementatie. 
 
Strategie duurzame inzetbaarheid 
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen (zoals doorwerken tot op hogere leeftijd, automatisering en 
digitalisering, het veranderen of verdwijnen van functies en de hoge werkdruk) maken duurzame inzetbaarheid 
tot een belangrijk thema. Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het van belang dat een universiteit een 
eigen strategie voor duurzame inzetbaarheid bepaalt op basis waarvan deze personeelsinstrumenten kan 
ontwikkelen en implementeren.  
Om een strategie voor duurzame inzetbaarheid te bepalen is het van belang dat organisaties weten welke 
ontwikkelingen op hen afkomen, helder hebben wat zij onder duurzame inzetbaarheid verstaan en doelstellingen 
formuleren en aangeven hoe zij die willen bereiken. Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van het gevoerde 
beleid is het van belang dat organisaties de opbrengsten ervan in kaart brengen. Uit de inventarisatie blijkt het 
volgende: 
 Verschillende universiteiten zijn bezig om inzicht te verkrijgen in relevante ontwikkelingen die op de 

organisatie afkomen en wat dit betekent voor medewerkers, bijvoorbeeld middels strategische 
personeelsplanning (SPP) of analyse van specifieke functiegroepen.  

 De meeste universiteiten hebben geen definitie voor duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Het beleid van 
universiteiten is vaak gericht op specifieke thema’s die onder te brengen zijn onder het brede begrip 
duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid wordt meestal niet gebruikt als kapstok voor dit beleid.  

 Universiteiten hebben doorgaans geen goed beeld van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij 
beschikken over verschillende informatiebronnen, maar deze worden nauwelijks benut en samengebundeld 
om de stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken.  
 

Ontwikkeling van personele voorzieningen en activiteiten 
Op basis van hun strategie voor duurzame inzetbaarheid ontwikkelen organisaties personeelsinstrumenten die 
helpen om het beleid uit te voeren in de praktijk. Uit de inventarisatie blijkt het volgende: 
 Universiteiten hebben een breed pakket aan personele voorzieningen en activiteiten om de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Daarnaast is er aandacht voor het faciliteren van 
leidinggevenden en medewerkers, zodat die in hun formele gesprekken aandacht besteden aan de 
ontwikkeling en loopbaan. Ook is er aandacht voor het equiperen van leidinggevenden voor hun rol.  

 HR speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze personele voorzieningen en activiteiten, maar de 
beschikbare capaciteit bepaalt in welke mate HR-medewerkers dit thema kunnen oppakken.  
 

Implementatie van het ontwikkelde aanbod in de praktijk 
De ontwikkelde personele voorzieningen en activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden niet automatisch 
gebruikt op de werkvloer. Bij de implementatie spelen leidinggevenden en medewerkers een belangrijke rol. Zij 
dienen met elkaar in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. Uit de inventarisatie blijkt het volgende: 
 Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Hoe zij dit in de praktijk oppakken, is wisselend. Er zijn leidinggevenden die dit goed 
oppakken. Zij gaan hierover een open gesprek aan met hun medewerkers en spelen een signalerende, 
stimulerende en faciliterende rol. Andere leidinggevenden vinden dit lastiger en staan hier minder voor 
open. Vitaliteit en gezondheid, persoonlijke omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan komen 
nog niet altijd met enige regelmaat aan de orde in gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. 

 Medewerkers zijn zelf ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. 
Sommige medewerkers zijn hier proactief in en gaan hierover zelf het gesprek aan met hun leidinggevende 
en gaan actief op zoek naar mogelijkheden voor hun ontwikkeling en loopbaan. Andere medewerkers zijn 
hier minder actief in. Arbeidsvoorwaarden en een gebrek aan zelfvertrouwen vanwege een lange 
functieverblijfsduur zijn door HR en medewerkers genoemd als redenen om vast te blijven houden aan hun 
huidige werkgever. 

 HR heeft bij de implementatie van het ontwikkelde aanbod in de praktijk meer een ondersteunende rol door 
medewerkers en leidinggevenden te informeren. Daarnaast blijkt dat collega’s voor veel medewerkers een 
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belangrijke rol spelen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld als 
mentor of maatje met wie zij over duurzame inzetbaarheid praten. 

 Het is nog niet aan te geven welke maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid succesvol zijn in 
het wo. HR kan wel aangeven welke maatregelen veel gebruikt en goed gewaardeerd worden. Van de 
aangeboden personele voorzieningen en activiteiten benutten medewerkers met name de mogelijkheid om 
trainingen en cursussen te volgen. Deze zijn zowel door HR als medewerkers veel genoemd. 

 
Ervaren beleid aan Nederlandse universiteiten 
Beleid kan op verschillende plekken in de organisatie (onbedoeld) anders uitwerken waardoor het gebruik en 
effect van de personele voorzieningen en activiteiten anders kunnen uitpakken. Verschillende factoren 
beïnvloeden het gebruik en effect van deze personele voorzieningen en activiteiten in de praktijk. Uit de 
inventarisatie blijkt het volgende: 
 De urgentie van duurzame inzetbaarheid wordt nog niet altijd gevoeld onder medewerkers. Hoewel 81 

procent van de respondenten (medewerkers) zich in (zeer) hoge mate bewust is van het belang van 
duurzame inzetbaarheid, verwacht slechts 45 procent niet of in geringe mate dat hun huidige functie in de 
komende vijf jaar verandert of verdwijnt. Het onderwerp leeft ook nog niet altijd op de werkvloer. 

 De beschikbare personele voorzieningen en activiteiten aan universiteiten zijn deels nog onvoldoende 
bekend op de werkvloer. Volgens een deel van de medewerkers (32 procent tot 68 procent) is de 
informatievoorziening hierover beperkt. Dat geldt met name voor het aanbod gericht op het realiseren van 
een volgende loopbaanstap. Een advies van medewerkers is om de communicatie (stijl en medium) ook 
meer af te stemmen op de groep medewerkers die niet hoger dan gemiddeld zijn opgeleid en het onderwerp 
daarbij niet alleen te benaderen vanuit de urgentie (dat kan verlammend werken). De vindbaarheid van 
informatie hierover (bijvoorbeeld op het intranet) kan eveneens beter. Medewerkers adviseren om hier de 
leidinggevenden meer bij te betrekken. Daarbij is het van belang om hen hiervoor goed te informeren, 
faciliteren en equiperen. Zij kunnen hiervoor in dialoog gaan met medewerkers; bij voorkeur wordt hierover 
met enige regelmaat gedurende het jaar gesproken. Aanvullend kunnen zij het onderwerp agenderen in 
overleggen en bijeenkomsten met medewerkers. 

 De mogelijkheden die de universiteit biedt om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zijn volgens een 
deel van de medewerkers (31 procent tot 58 procent) beperkt. Net als bij de informatievoorziening geldt dit 
met name voor mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen naar een volgende stap in de loopbaan 
(horizontaal of verticaal). Een mogelijke verklaring is dat medewerkers nog onvoldoende zijn geïnformeerd 
over deze mogelijkheden. Een andere mogelijke verklaring is dat het beschikbare aanbod onvoldoende 
aansluit bij de wensen en behoeften van medewerkers. 

 Een belangrijke randvoorwaarde voor medewerkers om met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te 
gaan, is dat de werkgever hen faciliteert in geld en tijd. Dit is nog niet aan alle universiteiten goed geborgd. 
Daarnaast zijn er verschillende factoren genoemd die de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers aan 
universiteiten belemmeren. Sommige factoren hebben specifiek betrekking op het obp (zoals obstakels om 
intern de overstap te maken naar een andere faculteit of dienst en het ontbreken van loopbaanpaden voor 
obp) en andere specifiek op het wp (onder meer de hoge werkdruk, focus op academische ontwikkeling en 
carrière met beperkte ruimte voor flexibiliteit in het takenpakket). 

 Er zijn ook factoren die maken dat personele activiteiten en voorzieningen veel gebruikt en goed 
gewaardeerd worden. Deze factoren zorgen er onder meer voor dat deelname voor medewerkers 
laagdrempelig is en dat de inhoud aantrekkelijk is en is afgestemd op de wensen en behoeften van 
medewerkers. 

 De (gerealiseerde of verwachte) opbrengsten van de (gebruikte of gewenste) mogelijkheden en faciliteiten 
om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen hebben volgens medewerkers met name betrekking op hun 
huidige werk (taken en werkzaamheden binnen de functie beter uit kunnen voeren, meer gemotiveerd zijn in 
hun werk, meer zelfvertrouwen hebben in hun werk en beter weten waar ze goed in zijn en wat ze willen in 
hun werk). 
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Aanbevelingen 
 
Op basis van deze bevindingen zijn verschillende aanbevelingen gedaan, gericht op onder meer het versterken 
van de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevenden en medewerkers, het in kaart brengen van 
de opbrengsten van het beleid en de personele voorzieningen en activiteiten, het versterken van de rol van 
leidinggevenden, het bevorderen van de interne mobiliteit, een aanpak op teamniveau, en communicatie. De 
aanbevelingen staan weergegeven in hoofdstuk 4. 
 
 

  



 

7 
 

1 Inleiding 
 
In deze verkenning staat de vraag centraal: wat zijn maatregelen die Nederlandse universiteiten (succesvol) 
inzetten om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen (dat wil zeggen dat medewerkers gezond, 
gemotiveerd en competent hun huidige en toekomstige werk kunnen blijven uitvoeren). En wat is nodig voor 
succesvolle implementatie van het ontwikkelde beleid? 
In dit hoofdstuk staan achtereenvolgens de aanleiding, de doelstelling en de gehanteerde onderzoeksmethode 
beschreven. 
 
1.1 Aanleiding 

Waarom deze verkenning? In de cao-NU is afgesproken dat een studie wordt verricht naar de mogelijkheden 
voor het verder vergroten van de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers aan Nederlandse universiteiten 
(cao Nederlandse Universiteiten 2 juli 2016 - 30 juni 2017, art. E13b). De aanleiding voor deze studieafspraak is 
meervoudig. Het wo heeft - net als andere sectoren- te maken met de ontgroening en vergrijzing van de 
beroepsbevolking en medewerkers die door verhoging van de AOW-leeftijd langer moeten doorwerken. Ook 
speelt dat veel functies zullen veranderen of verdwijnen als gevolg van digitalisering en automatisering en blijft 
de internationalisering toenemen. Daarnaast kent het wo relatief veel (langlopende) tijdelijke dienstverbanden. 
De ervaren werkdruk op universiteiten is hoog. Dit vraagt om een wendbare organisatie en medewerkers die 
meebewegen met deze ontwikkelingen. Dit laatste vraagt om duurzaam inzetbare medewerkers; medewerkers 
die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent zijn om hun werk uit te voeren.  
 
Er is nog weinig bekend over het beleid en instrumentarium van duurzame inzetbaarheid aan Nederlandse 
universiteiten en de behoeften en ervaringen van medewerkers op dit gebied. De cao-tafel veronderstelt dat 
universiteiten zich bewust zijn van deze trends en actief beleid en instrumentarium hebben ontwikkeld, maar dat 
daadwerkelijke vertaling naar de praktijk (implementatie) niet altijd lukt. Om deze reden is aan SoFoKleS de 
vraag gesteld om een inventarisatie uit te voeren naar werkzame maatregelen en de benodigde 
randvoorwaarden om beleid te implementeren.  
 
1.2 Doelstellingen 

De inventarisatie heeft tot doel om: 
 Inzicht te geven in welke maatregelen er in de praktijk worden ingezet op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid.  
 Inzicht te geven in succesvolle maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid . 
 Inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op een effectieve implementatie van het ontwikkelde beleid. 
 Aan de hand van de geformuleerde conclusies en aanbevelingen binnen de universiteiten het gesprek op 

gang te brengen over het effectief realiseren van duurzame inzetbaarheid . 
 
De uitkomsten van de inventarisatie worden enerzijds gebruikt om de sector te informeren en inspireren om 
duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen. Anderzijds kan de cao-tafel (als opdrachtgever van 
het onderzoek) de uitkomsten gebruiken om op sectorniveau afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid.  
 

1.3 Methodebeschrijving 

Om deze doelstellingen te realiseren hebben we verschillende activiteiten (literatuuronderzoek, analyse cao’s, 
interviews, workshops) uitgevoerd waarbij we HR, medewerkers en Lokaal Overleg hebben betrokken om vanuit 
verschillende perspectieven informatie te krijgen over dit thema. Op basis hiervan krijgen we een vanuit 
meerdere invalshoeken belicht beeld van hoe universiteiten bezig zijn met duurzame inzetbaarheid en hoe dit 
thema leeft in de sector. De resultaten zijn – gezien het beperkt aantal interviews en de respons op de enquête – 
indicatief en niet representatief voor de sector. Hieronder staan de verschillende activiteiten beschreven. 
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Literatuuronderzoek 
Om richting te geven aan het onderzoek is allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit heeft een 
inventarisatie opgeleverd van de huidige wetenschappelijke inzichten over definities van duurzame 
inzetbaarheid, succesvolle maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, beleidsontwikkeling en 
indicatoren om de effecten van maatregelen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid in de praktijk te meten. 
De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als input voor de andere activiteiten. 
 
Analyse cao’s 
Naast het literatuuronderzoek is een analyse uitgevoerd van cao-maatregelen op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid in het wetenschappelijk onderwijs en in andere sectoren. De cao-NU is geanalyseerd op 
maatregelen die (mede vanuit de literatuur) te koppelen zijn aan duurzame inzetbaarheid. Aanvullend zijn vier 
cao’s uit andere sectoren bestudeerd, en is een HR-medewerker die verantwoordelijk is voor dit onderwerp 
geïnterviewd, evenals een medewerker uit de betreffende sector of organisatie. Het doel hiervan was inspiratie 
op te doen uit andere sectoren.  
 
Omdat we een goede mix van verschillende typen organisaties en maatregelen beoogden, hebben we ons eerst 
breed georiënteerd op twaalf cao’s waarvan bekend is dat duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is. 
Vanuit deze twaalf zijn vijf cao’s geselecteerd om ons verder in te verdiepen, te weten cao HBO, cao Nationale 
Nederlanden, cao Gasunie, cao Nederlandse Spoorwegen en cao Philips. Uiteindelijk zijn vier van de vijf 
geselecteerde cao’s meegenomen in dit onderzoek. Philips gaf aan vaak te worden benaderd om over hun cao-
afspraken te vertellen. Om deze reden wilden zij niet meewerken aan dit onderzoek. Binnen het hbo is wel 
gesproken met een HR-verantwoordelijke voor dit thema maar niet met een medewerker die (één van de) 
beleidsinstrumenten heeft toegepast. 
 
Interviews met HR en medewerkers 
Een andere bouwsteen in het onderzoek zijn de interviews met HR-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
duurzame inzetbaarheid. Hierop volgend zijn interviews gehouden met medewerkers die één of meerdere 
beleidsmaatregelen hebben toegepast. 
Aan de interviews met HR-vertegenwoordigers hebben dertien (van de veertien) universiteiten en de KNAW 
meegewerkt. In verband met ziekte is één universiteit niet in de gelegenheid geweest het interview af te nemen. 
In de interviews met HR is onder meer ingegaan op (1) hoe duurzame inzetbaarheid aan de universiteit is 
gedefinieerd, (2) het beleid en succesvolle maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, (3) het in 
kaart brengen en monitoren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en (4) plannen voor de komende 
periode. 
 
Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met zestien medewerkers van acht verschillende instellingen 
(universiteiten en de KNAW) die actief bezig zijn met hun duurzame inzetbaarheid. De zes individuele interviews 
zijn telefonisch afgenomen. De twee groepsinterviews hebben plaatsgevonden op de betreffende universiteit 
waar de medewerkers werkzaam zijn. In de interviews is onder meer ingegaan op (1) hun ervaringen met 
personele voorzieningen en activiteiten om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen, (2) hoe dit onderwerp 
leeft binnen de universiteit en (3) wat zij nog meer nodig hebben om aan de slag te blijven met hun duurzame 
inzetbaarheid. 
 
Leidinggevenden zijn in dit onderzoek niet betrokken. Wel hadden enkele geïnterviewde medewerkers een 
leidinggevende positie. 
 

Workshopsessies met Lokaal Overleg 
Tijdens een landelijke bijeenkomst over duurzaam personeelsbeleid voor alle leden Lokaal Overleg op 9 oktober 
2018 hebben we een tweetal workshopsessies gehouden. Hierin is een terugkoppeling gegeven van de eerste 
resultaten van de interviews met HR. Vervolgens is bij de leden Lokaal Overleg nagegaan (1) hoe zij vinden dat 
duurzame inzetbaarheid wordt opgepakt binnen de universiteit, (2) welke succesvolle personele voorzieningen 
en activiteiten hun universiteit op dit gebied aanbiedt, (3) welke belemmeringen er zijn om dit thema op te 
pakken en (4) tips om dit thema verder te brengen. 
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Drie opeenvolgende enquêtes onder medewerkers 
Als laatste activiteit is een drietal opeenvolgende enquêtes onder medewerkers gehouden. De enquêtes zijn 
middels het LinkedIn-account van SoFoKleS en via intranet en nieuwsbrieven van de universiteiten uitgezet 
onder medewerkers. Elf instellingen hebben de enquête uitgezet. Op de eerste enquête hebben 361 
respondenten gereageerd. Op de tweede en derde vragenlijst hebben respectievelijk 129 en 110 respondenten 
gereageerd. 
 
In de enquêtes is nagegaan (1) wat medewerkers vinden van de faciliteiten die de universiteit biedt om ervoor te 
zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn en blijven, (2) hoe de universiteit ervoor zorgt dat zij over de benodigde 
competenties (kennis en vaardigheden) beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed uit te kunnen 
voeren en (3) wat zij hiervoor nog meer nodig hebben.  
 
Na het invullen van een eerste enquête is medewerkers gevraagd mee te werken aan een tweede en derde 
enquête. Er is voor gekozen driemaal achter elkaar een korte enquête uit te sturen om op de informatie die 
respondenten geven, door te kunnen vragen.  
 
Regieteam 
Het project is begeleid door een regieteam, bestaande uit Joost Sluijs (directeur HR Universiteit Twente, 
onderhandelaar cao-NU) en Hervé Tijssen (PhD dean Tilburg University, lid Kamer WO SoFoKleS, onderhandelaar 
cao-NU, lid Lokaal Overleg voor CNV Overheid). Met hen is in de verschillende fasen van het project afgestemd.  
 
1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk duiden we aan de hand van een aantal theoretische modellen het begrip duurzame 
inzetbaarheid. De volgende onderwerpen worden toegelicht: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid 
(2.1), hoe verloopt het proces van beleidsontwikkeling en –implementatie binnen organisaties (2.2), welke 
randvoorwaarden nodig zijn om het beleid in de praktijk te laten werken (2.3) en hoe komt implementatie op 
operationeel niveau tot stand (2.4). Deze modellen zijn bedoeld als denkkader voor de rest van de beschrijving 
van de resultaten.  
 
De resultaten uit het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 3. Hier worden achtereenvolgens de volgende 
deelthema’s beschreven die we in de praktijk zijn tegengekomen: strategie voor duurzame inzetbaarheid (3.1), 
ontwikkeling van personele voorzieningen en activiteiten (3.2), implementatie van het ontwikkelde aanbod in de 
praktijk (3.3) en het ervaren beleid aan Nederlandse universiteiten (3.4). Dit onderzoeksrapport wordt afgesloten 
met een conclusiehoofdstuk. Hierin worden conclusies met bijbehorende aanbevelingen beschreven waarbij 
wordt aangegeven aan wie de aanbeveling is gericht.  
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2 Theoretische basis 
In dit hoofdstuk lichten we aan de hand van een aantal theoretische modellen toe (2.1) wat wordt verstaan onder 
duurzame inzetbaarheid, (2.2) hoe het proces van beleidsontwikkeling en –implementatie binnen organisaties 
verloopt, (2.3) welke randvoorwaarden nodig zijn om het beleid in de praktijk te laten werken en (2.4) hoe 
implementatie op operationeel niveau tot stand komt. 
 
2.1 Wat verstaan we onder duurzame inzetbaarheid? 

Wat bedoelen we met duurzame inzetbaarheid? Voor de inventarisatie hebben we duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers als volgt gedefinieerd: werknemers die beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om nu en 
in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent het werk uit te voeren.  
 
Deze definitie komt sterk overeen met de wijze waarop duurzame inzetbaarheid is geoperationaliseerd in het 
model Nationaal Inzetbaarheidsplan (TNO, 2010).

1
 Duurzaam inzetbare medewerkers (1) zijn gezond en voelen 

zich energiek en vitaal, (2) houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil, (3) zijn 
betrokken bij de organisatie en enthousiast en gemotiveerd door hun werk en (4) hebben en houden een goede 
werk/privé-balans. In dit model wordt duurzame inzetbaarheid gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer. De werkgever is aan zet om een omgeving te creëren waarin medewerkers gezond en 
gemotiveerd kunnen werken en gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen. Van werknemers 
wordt verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen en proactief aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat 
hun gezondheid, competenties en motivatie optimaal zijn. De werkgever en werknemer zijn met regelmaat in 
dialoog met elkaar over de vier elementen van duurzame inzetbaarheid in relatie tot de ambities van de 
medewerker en van de organisatie. Het model hieronder vat dit samen. De uitgangspunten uit het onderstaande 
model komen overeen met de uitgangspunten van de cao-NU. 
 
Figuur 2.1: Model Nationaal Inzetbaarheidsplan (TNO, 2010) 

 
 
  

                                                           
1
 https://vbz-kam.nl/index.php/download_file/view/195/448/ 



 

11 
 

2.2 Ontwikkeling en implementatie van beleid  

Het model Nationaal Inzetbaarheidsplan geeft aan waar voor de werkgever aanknopingspunten zitten voor beleid 
om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, maar biedt geen inzicht in het proces van de 
ontwikkeling en implementatie van beleid en personeelsinstrumenten op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid. Onderstaand model is gebaseerd op the HR value chain van Boselie (2010) en geeft weer hoe het 
proces op organisatieniveau verloopt van strategie van de organisatie naar ontwikkeling en implementatie van 
beleid, naar het effect op de medewerkers en tenslotte de invloed op de prestatie van de organisatie.

2
 

Beleidsmakers ontwikkelen beleid rond thema’s op basis van de strategie van de organisatie met als doel om 
medewerkers te stimuleren tot specifieke reacties en gedrag die bijdragen aan het succes van de organisatie. 
Op verschillende plekken in de organisatie kan beleid (onbedoeld) anders uitwerken, waardoor het gebruik en 
effect van de maatregelen anders kunnen uitpakken. Dit bepaalt vervolgens in welke mate het beleid bijdraagt 
aan de prestatie van de organisatie. Het model van Boselie is geïnspireerd op werk van Boxall & Purcell (2013) en 
Wright & Nishii (2007).

3,4
 We hebben een deel van het model vertaald naar het Nederlands en hieronder 

weergegeven. 
 
Figuur 2.2: Model voor beleidsimplementatie (gebaseerd op the HR value chain van Boselie, 2010) 

 
 
2.3 Randvoorwaarden om beleid in de praktijk te laten werken 

Om het beleid en de bijbehorende personeelsinstrumenten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de 
praktijk goed te laten werken is het van belang dat binnen de organisatie randvoorwaarden op orde zijn. Door 
aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen kunnen organisaties ertoe bijdragen dat medewerkers zelf de regie 
nemen over hun duurzame inzetbaarheid. Theunnissen & Stubbé (2011) benoemen drie aspecten van 
ondersteuning om dit gedrag van medewerkers te stimuleren: 
 Richting: De organisatie geeft duidelijk aan wat de missie en toekomstvisie is en deelt dit op een 

begrijpelijke en toegankelijke manier met de medewerkers, zodat medewerkers hun eigen richting en 
handelingsperspectieven kunnen bepalen. 

 Ruimte: De organisatie biedt medewerkers de gelegenheid om aan de slag te gaan met hun eigen duurzame 
inzetbaarheid (bijvoorbeeld in tijd en geld) op een wijze die bij hen past. 

 Ruggensteun: Er is een cultuur waarin duurzame inzetbaarheid wordt gestimuleerd en waarin het wordt 
gewaardeerd als medewerkers zichzelf en/of de uitvoering van hun werk proberen te verbeteren. HR en 

                                                           
2
 Boselie, P. (2010). Strategic Human resource Management: A Balanced Approach. London: McGraw-Hill Higher Education. 

3
 Boxall, P. & Purcell, J. (2003). Strategy and Human Resource Management. New York: Palgrave Macmillan. 

4
 Wright, P.M. & Nishii, L.H. (2007). Strategic HRM and organizational behaviour: integrating multiple levels of analysis. 

Working paper 26, Ithaca, NY: CAHRS at Cornell University. 
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leidinggevenden kunnen medewerkers ruggensteun bieden door hen te stimuleren en te begeleiden bij het 
vinden van de juiste mogelijkheden en bijdragen aan de realisatie ervan.

5,6
 

 
Jos Sanders, lector ‘Leren tijdens de Beroepsloopbaan’ aan de HAN, heeft hier een vierde aspect aan 
toegevoegd: rust. Rust is ook van belang om te zorgen dat medewerkers aan de slag gaan met hun duurzame 
inzetbaarheid. Deze vier aspecten helpen om de medewerker daadwerkelijk te laten ‘bewegen’ om aan de slag te 
gaan met duurzame inzetbaarheid. In onderstaand figuur staat weergegeven hoe organisaties kunnen bijdragen 
aan een zelfsturende houding van medewerkers. 
 
Figuur 2.3: Vier aspecten waarmee organisaties kunnen bijdragen aan een zelfsturende houding van 
medewerkers (gebaseerd op Stubbé & Dirksen (2013) en Sanders (2018))  

 
 
2.4 Toepassing van beleid in de praktijk  

Naast de randvoorwaarden dient ook gekeken te worden naar de toepassing van het beleid in de praktijk. Zoals 
eerder aangegeven is de verwachting dat universiteiten beleid en een 
instrumentarium voor duurzame inzetbaarheid hebben ontwikkeld, maar 
dat het lastig is om dit beleid en het bijbehorende instrumentarium in de 
praktijk te laten werken (bijvoorbeeld doordat de bekendheid, het 
gebruik en de impact beperkt zijn). Een goede dialoog tussen 
medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid met ruimte 
voor maatwerk en wederkerigheid is daarbij van belang. Uit onderzoek 
van Nauta en Van de Ven (2016, 2017) onder HR-managers en 
directeuren/leidinggevenden blijkt dat de dialoog en i-deals (zie figuur 
2.4) de sterkste samenhang vertonen met de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Dit laat zich als volgt toelichten: als leidinggevenden 
en medewerkers goede gesprekken voeren over werk en ontwikkeling, 
en medewerkers maatwerkafspraken maken met hun werkgever (i-
deals), dan zien respondenten de medewerkers vaker als duurzaam 
inzetbaar. De andere drie factoren die samenhangen met de mate waarin 
respondenten vinden dat het personeel duurzaam inzetbaar is, zijn dat: 
1. medewerkers zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk uitvoeren 

                                                           
5
 Theunissen, N.C.M. & H.E. Stubbé (2011). Duurzaam leren voor innovatieve werknemers. In: F. Vaas & P. Oeij (red.). 

Innovatie die werkt: Praktijkvoorbeelden van netwerk-innoveren. Den Haag: Boom|Lemma uitgevers. 
6
 Stubbé, H.E. & Dirksen, G. (2013). Blijvend investeren in ontwikkeling. Onderwijs & Ontwikkeling, 6, 33-38. 
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Figuur 2.4: Vijftrapsrakket 
naar duurzame inzetbaarheid 
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(autonomie); 
2. medewerkers betrokken worden bij bedrijfsbesluiten (mensen betrekken); 
3. de werkgever investeert in opleiding van medewerkers en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling 

(leerruimte).
7,8

 
 
Concluderend 
Bovenstaande theoretische modellen zijn bedoeld om het begrip duurzame inzetbaarheid te duiden. We zien dat 
de term uit verschillende onderdelen bestaat (gezondheid, vakkennis en vaardigheden, motivatie/commitment 
en werk/privé-balans) en dat verschillende actoren (medewerker, werkgever, HR) verantwoordelijk zijn voor het 
daadwerkelijk toepassen van maatregelen in de praktijk. De dialoog tussen leidinggevende en medewerker en 
het maken van concrete, praktische maatwerkafspraken (i-deals) zijn van belang om het beleid en de 
instrumenten voor duurzame inzetbaarheid in de praktijk te laten werken. Hoe de implementatie uitwerkt in de 
organisatie, bepaalt vervolgens het gebruik en effect van het beleid en de instrumenten. 
In de opzet van dit onderzoek naar duurzame inzetbaarheidsmaatregelen in de praktijk bij Nederlandse 
universiteiten zijn deze onderwerpen als kader gebruikt.  

  

                                                           
7
 Nauta, A. & Ven, C. van de (2016). Vijf succesfactoren voor duurzame inzet. PW De Gids, april, 10-13. 

8
 Nauta, A. & Ven, C. van de (2017). Duurzame inzet: de klok tikt… PW De Gids, april, 14-17. 
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk staan de resultaten uit het onderzoek beschreven. De stappen in het proces van 
beleidsimplementatie worden beschreven: strategie voor duurzame inzetbaarheid (3.1), ontwikkeling van 
personele voorzieningen en activiteiten (3.2), implementatie van het ontwikkelde aanbod in de praktijk (3.3) en 
het ervaren beleid aan Nederlandse universiteiten (3.4). De resultaten geven zicht op welke maatregelen in de 
praktijk van de Nederlandse universiteiten worden ingezet, waarom deze maatregelen succesvol zijn en welke 
factoren van invloed zijn op een effectieve implementatie van het ontwikkelde beleid. 
 
3.1 Strategie duurzame inzetbaarheid 

Zoals in de inleiding van dit rapport genoemd, zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waardoor 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid belangrijk is. De genoemde ontwikkelingen gelden ook voor de 
universitaire sector. De belangrijkste aanleidingen om aandacht te schenken aan het thema zijn doorwerken tot 
op hogere leeftijd, automatisering, digitalisering, het veranderen of verdwijnen van functies en de hoge 
werkdruk. Om in te spelen op de (externe en interne) ontwikkelingen is het van belang dat universiteiten een 
strategie voor duurzame inzetbaarheid bepalen (doelstellingen, beleid en prestatie-indicatoren) die bijdraagt aan 
de missie en visie van de organisatie. Op basis van deze strategie kunnen universiteiten personeels-
instrumenten ontwikkelen en implementeren om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. 
Met deze strategie geven organisaties ook richting aan hun medewerkers.  
 
In deze paragraaf komen de volgende vragen aan de orde: Wat doen universiteiten om zicht te krijgen op de 
veranderingen waar ze mee te maken krijgen en wat dit betekent voor het werk? Wat verstaan universiteiten 
onder duurzame inzetbaarheid? In hoeverre hebben zij beleid op dit thema? En hoe verkrijgen universiteiten 
inzicht in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers? De informatie in deze paragraaf is overwegend 
afkomstig uit interviews met HR. 
 
Inzicht in relevante ontwikkelingen aan de universiteit 
De vraag wat universiteiten doen om zicht te krijgen op ontwikkelingen waar ze mee te maken krijgen en wat dit 
betekent voor het werk van hun medewerkers, is niet expliciet gesteld in de interviews met HR. Toch geven 
verschillende HR-vertegenwoordigers aan dat ze hiermee bezig zijn. 
 
Een aantal HR-vertegenwoordigers geeft aan dat de universiteit bezig is met strategische personeelsplanning 
(SPP). Dit helpt om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen en wat dit 
vraagt van medewerkers. Een HR-vertegenwoordiger vertelt bijvoorbeeld dat de universiteit SPP als een van 
haar prioriteiten heeft benoemd. “Door dat heel goed te introduceren en te ondersteunen hopen we dat 
faculteiten en afdelingen nog meer gaan kijken naar hoe het zit op de langere termijn.”  Een ander geeft aan dat 
afdelingen of leidinggevenden door de vlootschouw bezig zijn met de vragen: Hoe ziet mijn personeelsbestand 
eruit? Wie heb ik? Waar gaan we naartoe? En wat kunnen we eraan doen? “Door dat bewustzijn aan de 
leidinggevenden mee te geven, die ook weer in gesprek moeten zijn met hun medewerkers, hopen we dat er ook 
iets van in de formele gesprekken terug komt.” 
 
Verder hebben enkele geïnterviewde HR-vertegenwoordigers aangegeven dat zij bepaalde functiegroepen nader 
willen analyseren. Een universiteit wil onderzoeken hoe het toekomstige profiel van secretaresses eruitziet op 
basis van de behoeften van de organisatie. Een andere universiteit is van plan om bepaalde functiegroepen van 
het obp uit te lichten, zoals secretaresses en ICT. Bij secretaresses gaat het bijvoorbeeld om goed in beeld te 
brengen wat deze specifieke groep nodig heeft om inzetbaar te worden en te blijven, ook in andere organisaties. 
Bij ICT is sprake van schaarste en gaat het om in kaart brengen hoe je deze groep aantrekt en behoudt. Het idee 
is om op basis van die analyses een aanpak op maat te maken voor verschillende functiecategorieën. 
 
Inzicht in ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van medewerkers helpt organisaties ook om het belang 
van duurzame inzetbaarheid over te brengen aan medewerkers. In een aantal interviews met HR blijkt dat zij het 
belangrijk vinden dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid. “Als 
medewerkers zich er niet bewust van zijn dat de wereld verandert, lifetime employment eigenlijk niet meer 



 

15 
 

bestaat en ontwikkelingen ook verschrikkelijk hard gaan (en je dus moet blijven investeren), dan gaat het niet 
werken.” 
 
Definitie en beleid duurzame inzetbaarheid 
Om een strategie voor duurzame inzetbaarheid te bepalen is het van belang dat organisaties helder hebben wat 
zij onder duurzame inzetbaarheid verstaan. De meeste universiteiten hebben geen definitie voor duurzame 
inzetbaarheid geformuleerd. Sommige universiteiten zijn wel voornemens om een definitie te ontwikkelen en om 
duurzame inzetbaarheid te gebruiken als ‘kapstok’ voor hun personele voorzieningen en activiteiten en 
samenhang hiertussen. Andere universiteiten zien daarvan af, omdat ze het een onduidelijk containerbegrip 
vinden. Een aantal universiteiten heeft wel een definitie van duurzame inzetbaarheid. Deze staan in onderstaand 
kader weergegeven. 

 
Naast een definitie voor duurzame inzetbaarheid is het van belang dat universiteiten doelstellingen formuleren 
en aangeven hoe zij die willen bereiken. Universiteiten hebben doorgaans geen specifiek beleid rond duurzame 
inzetbaarheid. Zij hebben over het algemeen wel centraal beleid rond bepaalde thema’s die onder het door ons 
gehanteerde begrip duurzame inzetbaarheid vallen. In de interviews met HR zijn de volgende thema’s genoemd: 
 Vitaliteit en gezondheid 
 Opleiding en ontwikkeling 
 Loopbaan en mobiliteit 
 Employability 
 Werkdruk 
 Leiderschap(sontwikkeling) 
 Strategische personeelsplanning (SPP). 
 
Daarnaast hebben universiteiten in meer of mindere mate initiatieven op decentraal niveau.  
 
Inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van het gevoerde beleid van universiteiten is het van belang dat 
organisaties de opbrengsten ervan in kaart brengen. Uit interviews met HR blijkt dat zij vaak geen beeld hebben 
van hoe het is gesteld met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van hun universiteit. Er wordt wel 
informatie verzameld (bijvoorbeeld over in- en uitstroom, ziekteverzuim, uitputting ontwikkelbudget, het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, deelname aan interne trainingen, de R&O-gesprekken), maar deze 
informatie wordt niet centraal samengebracht tot een geïntegreerd overzicht. Als redenen hiervoor zijn 
genoemd: 
 Gegevens worden nog niet gemonitord, waardoor geen trends in kaart kunnen worden gebracht. 
 Gegevens zijn niet makkelijk uit de verschillende systemen en administraties te halen. 
 Centraal wordt niet zoveel informatie verzameld. De cijfers die decentraal worden verzameld, zijn lastig 

centraal samen te brengen en onderling te vergelijken. 

Gehanteerde definities van duurzame inzetbaarheid aan Nederlandse universiteiten 
 
 De definitie Van der Klink et al. (2011): ‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun 

arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de 
voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te 
(blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de 
attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’ 

 Gezond, productief en met plezier (dus gemotiveerd) huidig en toekomstig werk te willen en te 
kunnen blijven uitvoeren. 

 Dat alle medewerkers gezond, flexibel en gemotiveerd kunnen werken gedurende hun hele carrière. 
Dat is hun uitgangspunt.  

 Een duurzaam inzetbare medewerker is vakbekwaam, gemotiveerd en vitaal, nu en in de toekomst. 
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Universiteiten hebben meestal ook geen beschikking over specifieke instrumenten en benodigde competenties 
voor het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Geïnterviewde HR-
vertegenwoordigers hebben hierdoor geen goed beeld van hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van hun 
medewerkers. In onderstaand kader staat een voorbeeld van een organisatie, namelijk Nationale Nederlanden, 
die de arbeidsmarktwaarde van haar medewerkers in kaart brengt. 
Verschillende geïnterviewde HR-vertegenwoordigers plaatsen ook kanttekeningen bij het meten van duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is volgens hen een breed begrip en dat maakt het 
lastig om te meten. Het is ook lastig om een kwalificatie te geven van de cijfers. “Je kunt wel zien of iets meer of 
minder is geworden of gelijk is gebleven, maar hoe interpreteer je vervolgens of iets goed of niet goed is?” 
 

 
Concluderend 
 Verschillende universiteiten zijn bezig om inzicht te verkrijgen in relevante ontwikkelingen die op de 

organisatie afkomen en wat dit betekent voor medewerkers (bijvoorbeeld middels SPP of analyse van 
specifieke functiegroepen). 

 Universiteiten hebben meestal geen definitie voor duurzame inzetbaarheid. Het beleid van universiteiten is 
vaak gericht op specifieke thema’s die vallen onder het begrip duurzame inzetbaarheid. Duurzame 
inzetbaarheid vormt meestal niet de kapstok voor dit beleid.  

 Universiteiten hebben geen goed beeld van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zij beschikken 
wel over verschillende informatiebronnen, maar deze worden nauwelijks benut en samengebundeld om de 
stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken. Dit vraagt om specifieke 
competenties. 

 
3.2 Ontwikkeling van personele voorzieningen en activiteiten 

HR-beleidsmakers ontwikkelen, op basis van de strategie van de organisatie voor duurzame inzetbaarheid, 
personeelsinstrumenten die helpen om het beleid uit te voeren in de praktijk. Door de interviews met HR-
vertegenwoordigers aan Nederlandse universiteiten hebben we een beeld gekregen van waar universiteiten mee 
bezig zijn en van de ontwikkeling van personeelsinstrumenten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
te bevorderen. De bevindingen staan hieronder beschreven. 
 
Rol HR 
Zoals eerder aangegeven hebben universiteiten over het algemeen beleid rond bepaalde thema’s die onder 
duurzame inzetbaarheid vallen. Op basis hiervan ontwikkelt HR personele voorzieningen en activiteiten om 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Uit interviews met HR blijkt dat universiteiten over het 
algemeen bestaand beleid hebben (onder meer vanuit wetgeving) voor arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim 
en re-integratie (grotendeels curatief beleid). De ontwikkeling van personele voorzieningen en activiteiten voor 
deze beleidsthema’s zijn doorgaans elders belegd binnen de universiteit, bijvoorbeeld bij de interne arbo- en 
milieudienst. De geïnterviewde HR-vertegenwoordigers houden zich vooral bezig met het ontwikkelen van 
personele voorzieningen en activiteiten gericht op het bevorderen van de vitaliteit en een gezonde leefstijl 
(preventief beleid) en op de ontwikkeling en loopbaan van medewerkers. Daarnaast is vanuit HR aandacht voor 
het faciliteren van de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers over duurzame inzetbaarheid, en voor het 
equiperen van leidinggevenden voor hun rol (in brede zin). 

Nationale Nederlanden (NN): Arbeidsmarktwaardescan 
 
NN biedt medewerkers de mogelijkheid om de Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ) van EELLOO in te vullen. 
De scan helpt om medewerkers bewuster te maken van hun arbeidsmarktwaarde door informatie over de 
arbeidsmarkt te combineren met inzicht in de persoonlijke situatie en kansen. De uitkomsten bieden 
medewerkers concrete handvatten om aan de slag te gaan met de eigen loopbaan. Daarnaast is het mogelijk 
om overkoepelende rapportages te genereren die als input kunnen worden gebruikt voor het 
mobiliteitsbeleid van de organisatie. Binnen NN is hier veel gebruik van gemaakt: in het afgelopen jaar waren 
er ongeveer 800 gebruikers. 



 

17 
 

Een aantal geïnterviewde HR-vertegenwoordigers geeft aan dat de capaciteit van hun afdeling beperkt is 
waardoor ze niet alles in een keer kunnen oppakken. Hierdoor worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. 
“Als tijd (capaciteit) geen rol had gespeeld, dan hadden we meer thema’s tegelijk kunnen oppakken en een 
succesvol event nog een keer kunnen organiseren.” 
 
Aanbod van personele voorzieningen en activiteiten 
Uit de interviews met HR blijkt dat universiteiten op centraal niveau een breed pakket aan personele 
voorzieningen en activiteiten aanbieden die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van dit aanbod op centraal niveau dat in de interviews met HR is 
genoemd. 
 

Personele voorzieningen en activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid: 

Vitaliteit en gezondheid  Activiteiten, events, cursussen en workshops om gezondheid en bewegen te 
stimuleren. 

 Aanbieden van health checks en gezondheidsprogramma’s. 
 Beleid gericht op arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. 
 Uitvoering van de werkdrukplannen. 

Ontwikkeling  Aanbieden van bijvoorbeeld een intern scholingsaanbod, coaching, 
loopbaanadvies, assessments en ondersteuning bij netwerken en solliciteren. 

 Samenbrengen en ontsluiten van het interne ontwikkelaanbod via een portaal. 
 Een digitale leeromgeving met allerlei cursussen (o.a. over feedback geven en 

ontvangen, het functioneringsgesprek, werkdruk, timemanagement, cv-building 
en solliciteren) die medewerkers online kunnen volgen op momenten dat het hun 
uitkomt. 

 Events gericht op kennisuitwisseling. 

Loopbaan  Events organiseren gericht op loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling. 
 De interne arbeidsmarkt beter zichtbaar maken (welke interne 

loopbaanmogelijkheden voor medewerkers zijn er). 
 Opzetten van een marktplaats of projectenbank voor medewerkers om klussen 

en/of functies uit te wisselen. 
 Aanbieden van zomerstages en winterstages (een paar maanden op een andere 

faculteit werken om te kijken hoe dat werkt en hoe dat bevalt). 
 Het aanstellen van een mobility manager. 
 Een persoonlijk carrièrebudget voor medewerkers. 
 Deelname aan een regionaal netwerk van bedrijven die vrijwillige mobiliteit willen 

stimuleren (de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld voor drie maanden bij een 
andere werkgever te werken). 

 Nieuwe medewerkers in obp-functies vanaf schaal 11 tijdelijk benoemen op een 
plek. 

Werk/privé-balans  Arbeidsvoorwaarden. 
 Een betaalde sabbatical voor medewerkers. 

Formele gesprekken*  In de gespreksformats vragen opnemen over de ontwikkeling en toekomst (o.a. 
Wat heb je nodig om je verder in je functie te ontwikkelen? Hoe kijk je naar de 
toekomst? Hoe zit je in je werk en je werksituatie? Hoe zie je jezelf over 3 jaar?) 
en verwijzen naar de faciliteiten die de universiteit aanbiedt. 

 Aanbieden van een training over het voeren van formele gesprekken, een tool of 
digitale ondersteuning met informatie waarmee medewerkers en/of 
leidinggevenden de formele gesprekken kunnen voorbereiden. 

Equiperen  Aanbieden van leiderschapsprogramma’s, -trainingen, symposia en workshops, 
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leidinggevenden bijvoorbeeld: 
- een nieuw leiderschapstraject voor tenure trackers;  
- het plan om leiderschapsprogramma’s aan te bieden voor respectievelijk 

toekomstige, beginnende en ervaren leidinggevenden; 
- een groot project rond leiderschap om medewerkers te ondersteunen en hun 

potentieel verder te ontwikkelen aan de hand van een gezamenlijke visie en 
zeven elementen met betrekking tot leiderschap.  

* De verwachting is ook dat de afspraak uit de cao-NU 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 over duurzame inzetbaarheid en 
mobiliteit helpt om het gesprek te voeren en de urgentie mee te geven. Deze cao-afspraak vraagt volgens de leden Lokaal 
Overleg nog wel om een nadere toelichting. Gaat het erom dat medewerkers zich ontwikkelen en meebewegen of dat ze na 
de genoemde periode (4 tot 6 jaar) ook echt een andere functie uitoefenen (mobiliteit als doel)? 
 
Concluderend 
 Universiteiten hebben een breed pakket aan personele voorzieningen en activiteiten om de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. 
 HR speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling hiervan. De beschikbare capaciteit van de HR-afdeling 

bepaalt in welke mate zij dit kunnen oppakken. Wanneer de capaciteit beperkt is, kan niet alles tegelijk 
worden opgepakt en worden hierin keuzes gemaakt. 

 
3.3 Implementatie van het ontwikkelde aanbod in de praktijk 

De ontwikkelde personele voorzieningen en activiteiten voor duurzame inzetbaarheid worden niet automatisch 
gebruikt. Er dient dan ook aandacht te worden besteed aan de implementatie van het ontwikkelde aanbod.  
Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 spelen de leidinggevenden en medewerkers hierin een belangrijke rol. Zij dienen met 
elkaar in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. Daarbij is het de taak van de leidinggevenden om hun 
medewerkers te stimuleren en te faciliteren om met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. En van de 
werknemers mag verwacht worden dat zij zelf de regie nemen om ervoor te zorgen dat ze optimaal duurzaam 
inzetbaar zijn. HR heeft in deze fase vooral een faciliterende en ondersteunende rol.  
In deze paragraaf beschrijven we eerst de rol van de verschillende betrokken actoren (leidinggevenden, 
medewerkers, HR en collega’s) bij de uitvoering van het ontwikkelde beleid aan Nederlandse universiteiten 
(paragraaf 3.3.1). Vervolgens geven we een beeld van het gebruik van de beschikbare personele voorzieningen 
en activiteiten (paragraaf 3.3.2). 

3.3.1 Belangrijke actoren bij de implementatie van personeelsinstrumenten 
 
Leidinggevende 
Leidinggevenden spelen volgens HR en medewerkers een belangrijke rol in het stimuleren van de duurzame 
inzetbaarheid van hun medewerkers. In de interviews geeft HR aan niet altijd goed zicht te hebben op de mate 
waarin duurzame inzetbaarheid aan de orde komt in de formele gesprekken tussen leidinggevenden en 
medewerkers. De indruk bestaat dat dit wisselend is; de ene leidinggevende geeft daar meer invulling aan dan de 
andere. Een geïnterviewde zegt hierover: “Voor sommige mensen is dit blijkbaar wel lastig. Zodra het niet over 
de inhoud gaat, wordt het ingewikkeld. Men vindt het lastig om de moeilijke dingen te benoemen en gaat dat 
liever uit de weg. Een R&O-gesprek is ook een soort van evaluatie van hoe het ermee gaat. De een geeft daar veel 
meer invulling aan dan de ander.” Een andere HR-vertegenwoordiger zegt hierover: “Het geven van feedback 
gebeurt onvoldoende, zeker als iemand niet goed functioneert. Men durft elkaar niet goed aan te spreken op wat 
niet goed gaat en vervolgens het gesprek aan te gaan over hoe ze dat gaan verbeteren.” 
 
Dit beeld wordt bevestigd in interviews met medewerkers. Enerzijds geeft een aantal medewerkers aan dat hun 
leidinggevende minder open staat (of stond) voor de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers. Genoemd 
wordt onder meer dat de leidinggevende: 
 Geen support geeft met het oog op inzetbaarheid, ervaring op laten doen, of netwerken. 
 De instelling heeft ‘als je het niet leuk vindt, ga je maar weg’. Dit geeft de medewerker het gevoel niet met 

zijn/haar wensen terecht te kunnen bij de leidinggevende. 
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 Wanneer een medewerker een opleiding volgt die niet direct past in het huidige werk, wordt dit regelmatig 
opgevat als een teken dat de medewerker weg wil. Deze medewerker verliest hierdoor bepaalde 
mogelijkheden, terwijl hij/zij zich nog wel wil blijven inzetten in het huidige werk. 

 “Soms wordt te snel geopperd om de medewerker herplaatsingskandidaat te maken, als deze aangeeft niet 
op de goede plek te zitten. Dat maakt de stap voor medewerkers die je in beweging wilt krijgen juist te 
groot. Het label herplaatsingskandidaat heeft ook meteen een connotatie.” 

 
Anderzijds geeft een ander deel van deze medewerkers aan juist veel steun te hebben van hun leidinggevende 
met betrekking tot hun verdere ontwikkeling en loopbaan. Deze steun bestaat onder meer uit: 
 

Leidinggevenden: stimuleren duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers door: 

Open gesprek voeren met medewerkers over hun ontwikkeling en loopbaan en de mogelijkheden. 

Signaleren wanneer aanpassingen in het werk van medewerkers gewenst zijn (bijvoorbeeld bij 
gezondheidsproblemen, wanneer het nodig is de horizon breder te trekken, om te laten zien 
dat iemands vaardigheden ook elders van waarde kunnen zijn, om een bepaalde vaardigheid 
beter te kunnen ontwikkelen, of als de functie niet goed aansluit bij de ambitie). 

Stimuleren dat medewerkers iets aan hun ontwikkeling en loopbaan doen 
(zoals bevorderen van het volgen van een bepaalde opleiding/cursus/training, een 
coachingstraject adviseren, voordragen voor een bepaald traject/programma). 

Faciliteren - van ontwikkelactiviteiten (bijvoorbeeld financieren van activiteiten, praktijkopdrachten voor 
de opleiding onder werktijd laten doen, coachen van en sparren met medewerkers); 
- van mobiliteit (o.a. door het eigen netwerk in te zetten, of medewerkers voor te dragen bij 
andere organisatieonderdelen). 

 
Hoewel leidinggevenden niet specifiek zijn betrokken in dit onderzoek, hadden enkele geïnterviewde 
medewerkers een leidinggevende positie. Een geïnterviewde medewerker (tevens leidinggevende) geeft aan dat 
hij zijn medewerkers aanspreekt op hun competenties en kwaliteiten en daarmee ook de deur openzet naar de 
toepasbaarheid in de bredere context. “Door medewerkers te laten zien dat ze bepaalde competenties hebben 
en daar verantwoordelijkheden aan te hangen, worden de verantwoordelijkheden meer bij de medewerkers 
belegd. Bijvoorbeeld door ze zelf te laten bepalen hoe ze een taak uitvoeren, want zij zijn de deskundigen. Zo laat 
je ook hun zelfvertrouwen groeien.” 
 
In de enquête onder medewerkers is gevraagd naar de gesprekken met de leidinggevende en in hoeverre 
vitaliteit en gezondheid, persoonlijke omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan aan de orde 
komen (zie tabel 3.1). Bij een minderheid van de respondenten (14 procent tot 28 procent ) zijn deze onderwerpen 
vaak of altijd onderdeel van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Voor het overgrote deel geldt 
dat deze aan duurzame inzetbaarheid gerelateerde onderwerpen niet tot soms met de leidinggevende worden 
besproken.  
 
Tabel 3.1: Mate waarin leidinggevende en medewerker in gesprek zijn over vitaliteit en gezondheid, 

persoonlijke omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan (N=361) 

Kunt u aangeven in welke mate in het gesprek 
met uw leidinggevende de volgende 
onderwerpen aan de orde komen? 

Nooit Soms Vaak Altijd 

Uw vitaliteit en gezondheid 40 %  46 % 13 % 1 % 

Uw persoonlijke omstandigheden 26 % 56 % 16 % 2 % 

Uw persoonlijke ontwikkeling 15 % 57 % 23 % 5 % 

Uw loopbaan 27 % 51 % 19 % 4 % 
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Medewerker 
De medewerker heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Er zijn 
medewerkers die hier zelf actief mee aan de slag gaan. De geïnterviewde medewerkers die actief zijn met hun 
ontwikkeling en loopbaan doen bijvoorbeeld het volgende: 
 Open het gesprek aangaan met hun leidinggevende over hun loopbaanwensen en/of personele 

voorzieningen waar ze gebruik van wensen te maken (bijvoorbeeld de opleiding die men graag wil volgen of 
de wens om iets anders te gaan doen, of in welke richting binnen de universiteit men zich verder wil 
ontwikkelen). 

 Zelf op zoek gaan naar: 
o een bepaalde ontwikkelactiviteit (bijvoorbeeld door het cursusaanbod van de universiteit te 

raadplegen en daar een keuze uit te maken, of zelf de aanbieder van een specifieke opleiding in kaart 
brengen en daar vervolgens een keuze uit maken); 

o een volgende stap binnen de organisatie (bijvoorbeeld door voor zichzelf te lobbyen en met 
verschillende mensen binnen de universiteit te spreken, te kijken op welke plekken binnen de 
universiteit men op zoek is naar een nieuwe medewerker, zich te melden bij de mobility manager om 
te kijken wat de mogelijkheden intern zijn, of door na te gaan of men in aanmerking komt voor een 
soort talentenprogramma). 

 
Er zijn ook medewerkers die minder actief bezig zijn met hun ontwikkeling en loopbaan, zo blijkt uit interviews 
met HR en medewerkers. Enerzijds hebben medewerkers soms goede redenen om vast te blijven houden aan de 
werkgever, zoals het salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de voorzieningen op HR-gebied. Anderzijds 
heeft dit mogelijk ook te maken met het gebrek aan zelfvertrouwen van medewerkers om iets te kunnen 
betekenen buiten de universiteit. Medewerkers zijn soms heel lang werkzaam bij de universiteit in dezelfde 
functie. “Dan verlies je het perspectief dat je nog iets anders zou kunnen. Het is lang geleden dat ze hebben 
gesolliciteerd. Het is dan spannend om te gaan bewegen.” 
 
HR 
Zoals eerder aangegeven speelt HR een belangrijke rol bij de ontwikkeling van personele voorzieningen en 
activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De rol van HR in de implementatiefase is om 
leidinggevenden en medewerkers: 
 te informeren over het belang van duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelde beleid op dit gebied;  
 te faciliteren, ondersteunen en adviseren bij de uitvoering ervan.  
 
In onderstaand kader staat een voorbeeld van hoe de Hogeschool Rotterdam de communicatie omtrent 
duurzame inzetbaarheid heeft aangepakt. 
 
Hogeschool Rotterdam: Communicatie over duurzame inzetbaarheid 
 
In de cao HBO is duurzame inzetbaarheid een onderdeel vanaf augustus 2015. Toen heeft de programmaleider 
Duurzaam Inzetbaar van de hogeschool de volgende activiteiten ondernomen: 
 Het organiseren van sessies met management, College van Bestuur om draagvlak te krijgen. Wat is DI? 

Hoe kunnen we het handen en voeten geven? Hoe kunnen we ook vooral het verhaal vertellen in de 
organisatie? 

 Kiezen van een model, het waardenmodel van TNO, om het verhaal uit te leggen en om hun activiteiten op 
te richten. Dit model bevat vier waarden waarvoor werkgever en werknemer gezamenlijk 
verantwoordelijkheid hebben: (1) hoe gemotiveerd ben je, (2) ontwikkeling waarvan kennis en vaardigheden 
belangrijke onderdelen van zijn, (3) gezondheid en (4) de balans tussen werk en privé.  

 Het maken van een filmpje waarin ook eigen medewerkers aan het woord komen over: Wat doe jij nu om 
het fijn te hebben in je werk en om gezond en vitaal te blijven? 

 Het maken van een magazine waarin medewerkers zijn geïnterviewd over de vier waarden uit het model. 
Het magazine is breed uitgedeeld in de organisatie. 

 Het verhaal vertellen binnen de organisatie (onder meer aan directeuren en managers, in teamoverleggen 
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en op intranet). 
 
Hierbij is de programmaleider gesteund door de voorzitter van het College van Bestuur (hij was tevens 
voorzitter van de werkgeversdelegatie in de cao). 
 
Medewerkers kennen het woord en hebben een beeld bij wat het betekent. Ook weten zij de programmaleider te 
vinden, bijvoorbeeld als ze een vraag hebben. 
 
 
Geïnterviewde medewerkers noemen vooral deze faciliterende, ondersteunende en adviserende rol van HR. 
Voorbeelden van activiteiten van HR op dit gebied zijn:  
 voeren van het intakegesprek voor de (loopbaan)coaching;  
 het voorleggen van een aantal mogelijke coaches waar medewerkers uit kunnen kiezen;  
 adviseren over een te volgen opleiding;  
 uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding (tijd en geld) van een opleiding die medewerkers 

willen volgen.  
Een voorbeeld is een geïnterviewde medewerker die - toen ze vijftig werd - dankbaar gebruik heeft gemaakt van 
het aanbod van het loopbaancentrum om te praten over haar toekomst.  
 
Op een universiteit zijn door een reorganisatie bepaalde specialistische HR-functies op centraal niveau (onder 
meer loopbaan- en opleidingsadvies) verdwenen, waardoor dit een aandachtspunt is op deze universiteit. Deze 
taken zijn belegd bij de HR-adviseurs in de faculteiten en diensten. “De ene HR-adviseur heeft hier meer affiniteit 
mee en steekt hier meer tijd in dan de andere HR-adviseur.” Hierdoor is het volgens de medewerkers moeilijker 
geworden om aan de informatie te komen over de mogelijkheden (bijvoorbeeld wat betreft opleiding en 
loopbaan). 
 
Een aantal universiteiten besteedt aandacht aan de professionalisering van de HR-kolom of is dat van plan. De 
genoemde redenen voor deze professionalisering zijn dat zij meer een business partner zijn voor de 
leidinggevende en breder leren kijken dan alleen bij de eigen faculteit, om te komen tot een gemeenschappelijk 
kader en gemeenschappelijke taal, en om de verschillende rollen van HR te kunnen vervullen (strategic partner, 
change agent, administrative expert, employee champion, employer branding specialist en independent career 
counselor). 
 
Collega’s 
Daarnaast spelen collega’s voor veel medewerkers een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. In de derde enquête onder medewerkers geeft 64 procent van de medewerkers 
aan een collega te hebben die voor hen een mentor of maatje is met wie zij praten over hoe zij ervoor zorgen dat 
ze duurzaam inzetbaar blijven. 
 
Ook een aantal geïnterviewde medewerkers gaf aan dat collega’s een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling en 
loopbaan. Zij hebben bijvoorbeeld de medewerker geattendeerd op een bepaalde personele voorziening of 
activiteit (zoals coaching), de medewerker benaderd voor een vacature die vrij kwam bij hun 
organisatieonderdeel, of ze hebben taken gedelegeerd zodat de medewerker de mogelijkheid kreeg om te leren 
en de benodigde ervaring op te doen in de functie (jobcarving). 
Een geïnterviewde medewerker kreeg als tip van een nieuwe collegevoorzitter: “You need to follow your dreams. 
Doe dingen waarvan jij denkt dat die je leven zullen verbeteren. Jij bent de enige die dit kan doen, want niemand 
kan dat voor je doen.” Dat had de medewerker net nodig op dat moment. Geïnterviewde geeft ook aan veel steun 
te hebben van collega’s met wie hij/zij geregeld informeel praat (bijvoorbeeld als in geïnterviewde in het werk 
ergens tegen aan loopt, ergens advies bij nodig heeft, of niet helemaal duidelijk is hoe een politieke situatie in 
elkaar steekt. Geïnterviewde noemt dit een informele vorm van mentoring. “Het is dan prettig als er collega’s zijn 
die dan tijd voor je maken in hun agenda om hierover met je te spreken, waarna je weer op pad gaat met 
bepaalde ideeën.”  
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Verder gaf een aantal medewerkers aan dat ook meer in teamverband gekeken kan worden naar hoe (1) de 
kennis, vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers beter benut kunnen worden, en (2) medewerkers meer 
van elkaars ervaringen kunnen leren. 

3.3.2 Gebruik van beleidsinstrumenten aan Nederlandse universiteiten 
In de interviews met HR en de enquêtes onder medewerkers hebben we een beeld gekregen van personele 
voorzieningen en activiteiten waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op basis van de enquêtes en interviews met 
medewerkers hebben we ook een beeld gekregen van motieven om gebruik te maken van de aangeboden 
personele voorzieningen en activiteiten. In deze paragraaf gaan we hier nader op in. 
 
Veel gebruikte en goed gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten volgens HR 
In de interviews met HR-vertegenwoordigers is gevraagd welke personele voorzieningen en activiteiten zij 
succesvol achten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Volgens HR is het lastig vast 
te stellen welke personele voorzieningen en activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Zij noemen wel verschillende personele voorzieningen en activiteiten waar veel gebruik van 
wordt gemaakt en die een goede waardering krijgen van de gebruikers. Deze staan hieronder per thema (energie 
& gezondheid, ontwikkeling en loopbaan, werk/privé-balans) beschreven. 
 
Energie en gezondheid 
In onderstaand overzicht staat beschreven welke maatregelen gericht op het bevorderen van de vitaliteit en 
gezondheid van medewerkers door HR zijn genoemd als veel gebruikt en goed gewaardeerd. 
 

Gebruikte en goed gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten gericht op gezondheid en vitaliteit: 

 Kosteloos of met korting gebruik maken van de sportfaciliteiten aan de universiteit. 

 Sporten op de werkvloer (fitbreaks): Onder begeleiding op de eigen afdeling eenvoudige oefeningen doen 
om de spieren los te krijgen (rekken en strekken) en even achter de pc weg te komen. 

 Vitaliteitsweek met bijvoorbeeld workshops (mindfulness, jobcrafting), fitbreaks en de mogelijkheid om een 
health check te laten doen. 

 Health Coach Programma: onder begeleiding (individueel en in groepsverband) gedurende een half jaar 
kijken naar je werk (hoe zit je in je werk), leefstijl en stress, en bewust bepaalde gedragingen inslijten in je 
dagelijkse leefpatroon. 

 Programma vital@work gericht op het bevorderen van vitaliteit en welbevinden en op omstandigheden en 
randvoorwaarden die dit ondersteunen en versterken. De projecten en activiteiten richten zich op het 
versterken van (1) leren & ontwikkelen, (2) samen & dialoog, (3) fit & energiek en (4) zin in werk. 

 
Ook andere organisaties zetten diverse activiteiten in op het gebied van vitaliteit en gezondheid. De NS 
bijvoorbeeld heeft de activiteiten ondergebracht in een soort providerboog.  
 
NS: Fitwijzer met Alles Best Test, vitaliteitscoach en Railsport 
  
NS heeft een fitwijzer, een overzicht met alle hulp die de organisatie aanbiedt om gezondheid en vitaliteit van 
medewerkers te bevorderen. Het aanbod betreft: 
 Leefstijl: de Alles Best Test, vitaliteitscoaching, hulp voor medewerkers die fysiek en/of mentaal niet lekker 

in hun vel zitten, Railsport. 
 Gezondheidsklachten: begeleiding bij langdurige/chronische klachten, bedrijfsfysiotherapie, 

psychologische begeleiding en hulp bij schokkende gebeurtenissen. 
 Problemen in het dagelijks leven: bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation bij conflicten, hulp bij financiële 

problemen, vertrouwenspersonen ongewenst gedrag.  
 Overig: loopbaanadvies, de bedrijfsarts en vaccineren. 
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De Alles Best Test en vitaliteitscoaching blijken goed te werken. Van deze personele voorzieningen en 
activiteiten wordt goed gebruik gemaakt. De Alles Best Test bestaat uit een vragenlijst en een 
gezondheidscheck en geeft inzicht in de mentale en fysieke gezondheid en het werkplezier van medewerkers. 
Na het invullen van de vragenlijst krijgen medewerkers een persoonlijke rapportage met gerichte adviezen en 
tips waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan. De Alles Best Test is al door een behoorlijk aantal medewerkers 
ingevuld (tenminste door 4.600 van de circa 20.000 medewerkers in drie jaar). Om deelname te promoten gaan 
ze naar de medewerkers toe en geven ze voorlichting en organiseren ze ludieke acties om deze test onder de 
aandacht te brengen. 
 
Vitaliteitscoaching houdt in dat de medewerker samen met een coach zijn/haar mogelijke aandachtsgebieden 
verkent met betrekking tot zijn/haar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. De coach helpt om gezonder te 
gaan leven en dit vol te houden. Ook van de vitaliteitscoach wordt veel gebruik gemaakt (met name via de Alles 
Best Test). Deze dienst heeft een positief effect op het werkvermogen van de gebruikers. 
Railsport organiseert verschillende activiteiten gericht op sport, duurzame vitaliteit en welzijn van 
medewerkers (fitnessregeling, fitcenter, medische fitness). 
 
 
Ontwikkeling en loopbaan 
Veel gebruikte en goed gewaardeerde maatregelen gericht op ontwikkeling en loopbaan van medewerkers, staan 
in onderstaande overzichten weergegeven. Deze personele voorzieningen en activiteiten kunnen drie 
verschillende accenten hebben: (1) het op peil houden van vakkennis en vaardigheden, (2) verbreding en 
verdieping in het eigen werk en (3) arbeidsmarktoriëntatie en versterking van de positie op de arbeidsmarkt. 
 

Gebruikte en gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten gericht op ontwikkeling: 

Trainingen aanbieden  Voor obp op mbo-niveau gericht op de persoonlijke ontwikkeling. 
 Voor universitair docenten om hen te helpen hun coördinatietaken goed op te 

pakken. 
 Voor alle medewerkers over jobcrafting (Hoe richt ik mijn eigen werk in? Waar 

loop ik tegenaan? Welke invloed heb ik daarop? Wat kan ik veranderen om het 
werk prettiger te maken?) 

Events organiseren  Share Your Knowledge Week met workshops (bijvoorbeeld mindfulness, yoga, 
data security, time management) verzorgd door en voor medewerkers. 

 Develop Me Event met een keynotespeaker (een bekende Nederlander) die iets 
vertelt over de eigen ontwikkeling, en met workshops (bijv. generatieleren, 
interculturele competenties, non-verbale communicatie, overtuigen en 
beïnvloeden, presentatievaardigheden, storytelling, activerend onderwijs). 

 

Gebruikte en gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten gericht op loopbaan: 

Loopbaanadvies  Onder begeleiding van een loopbaanadviseur stilstaan bij vragen als: Wie ben ik? 
Wat kan ik? Wat wil ik? 

Mobility manager  Adviseren van medewerkers (bijvoorbeeld over het schrijven van een 
sollicitatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek, te gebruiken netwerken 
van de universiteit) en beter zichtbaar maken van de interne arbeidsmarkt. 

Trainingen aanbieden  Voor ondersteunende medewerkers en voor promovendi over Wie ben ik? Wat wil 
ik? Wat kan ik? en resulterend in een (persoonlijk) actieplan. 

 Voor senior professionals om stil te staan bij de vraag hoe zij de laatste 10 tot 15 
jaar van hun werkzame leven willen invullen en hiervoor acties formuleren. De 
training wordt gecombineerd met individuele coaching. 

 Voor midcareer professionals (35-55 jaar) om stil te staan bij waar ze staan en 
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Gebruikte en gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten gericht op loopbaan: 

wat verdere mogelijkheden zijn. Uitgangspunt is hoe dat waar men goed in is 
verder te ontwikkelen. 

 Voor young, mid- & late-careerprofessionals gericht op het versterken van het 
bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid; trainingen waarin gerichte acties 
worden genomen om de eigen inzetbaarheid binnen of buiten de functie te 
versterken. Er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht (sterke punten en purpose). 
De workshop wordt gecombineerd met een coachingstraject. 

 Voor obp-medewerkers op hbo+-niveau die een leidinggevende positie ambiëren 
en daar ook al mee bezig zijn gericht op het maken van een stap (bewegen). Het 
is een exclusief programma; je moet solliciteren voor een plek. 

Events organiseren  Career Week met workshops en activiteiten gericht op loopbaanoriëntatie.  
 Inspiratiedag voor het obp met inspirerende lezingen en workshops en de 

mogelijkheid om bij een andere functie en/of faculteit mee te kijken. 
 Career Development Speeddate voor promovendi met mensen binnen en buiten 

de wetenschap. Met de mogelijkheid een profielfoto voor LinkedIn te laten maken 
een cv-check te laten doen en een gesprek met coaches. 

 Tweedaagse voor (derde of vierdejaars) promovendi voor een loopbaanoriëntatie 
buiten de wetenschap met presentaties en workshops van mensen die 
gepromoveerd zijn en buiten de wetenschap werken.  

Persoonlijk 
carrièrebudget 

 Een bedrag van € 500 per jaar (op te sparen tot € 1.500) voor het verbeteren van 
de eigen arbeidsmarktpositie. Het bedrag is te besteden zonder toestemming 
van de leidinggevende. Alleen HR doet een check (mede vanuit fiscaal oogpunt). 

Tijdelijk benoemen obp 
vanaf schaal 11* 

 Nieuwe medewerkers in obp-functies vanaf schaal 11 worden voor vier jaar 
benoemd in hun functie. Daarna wordt bekeken hoe het gaat en dan kan de 
aanstelling in de functie verlengd worden. 

* Deze afspraak was er eerder dan de afspraak over mobiliteit en inzetbaarheid in de cao-NU 1 juli 2017 tot en met 
31 december 2019. 
 
Werk/privébalans 
Eén HR-vertegenwoordiger noemt de mogelijkheid om een sabbatical op te nemen als succesvolle maatregel om 
de werk/privé-balans te verbeteren. Dit biedt wetenschappelijk personeel van onderwijsintensieve faculteiten de 
mogelijkheid om tijdelijk te focussen op hun vakgebied en onderzoek te verrichten. Gemaakte kanttekeningen 
zijn dat deze regeling vrij kostbaar is en de leidinggevende tijdelijk een medewerker kwijt is. 
 
Gebruik personele voorzieningen en activiteiten door medewerkers en motivatie voor gebruik 
In de tweede enquête onder medewerkers zijn we nagegaan van welke mogelijkheden en faciliteiten die de 
werkgever biedt, medewerkers in de afgelopen twee jaar gebruik hebben gemaakt om ervoor zorgen dat zij (nu 
en in de toekomst) gezond, gemotiveerd en competent kunnen blijven werken. Aan medewerkers die in de 
afgelopen twee jaar geen van deze mogelijkheden en faciliteiten hebben gebruikt, is gevraagd welke 
mogelijkheden en faciliteiten ze de komende periode willen gebruiken (zie figuur 3.1).  
Respondenten blijken vooral interesse te hebben in opleidingsmogelijkheden en -faciliteiten om de eigen 
vakkennis en vaardigheden te verbeteren. Zo geeft 52 procent aan vakinhoudelijke cursussen en trainingen te 
hebben gevolgd (in de afgelopen twee jaar) of te willen volgen. Ook noemt 36 procent cursussen/trainingen 
gericht op vaardigheden en 27 procent cursussen/trainingen gericht op ontwikkeling en loopbaan. Daarnaast 
noemt 28 procent de health check, een mogelijkheid/faciliteit gericht op het bevorderen van de vitaliteit en 
gezondheid van medewerkers. 
 
De belangrijkste redenen voor respondenten om van deze mogelijkheden en faciliteiten gebruik te (willen) 
maken, zijn persoonlijke interesse (58 procent) en het beter uit kunnen voeren van de taken en werkzaamheden 
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binnen de eigen functie (57 procent). Andere genoemde redenen zijn om de eigen vitaliteit en gezondheid te 
verbeteren (44 procent), een volgende loopbaanstap te kunnen maken (33 procent) en breder inzetbaar te zijn 
(29 procent) (zie figuur 3.2). 
 
Figuur 3.1: Mogelijkheden/faciliteiten waar medewerkers in de afgelopen twee jaar gebruik van 
hebben gemaakt of de komende periode gebruik van willen maken (N=129) 

 
 
Figuur 3.2: Redenen van medewerkers om (de komende periode) gebruik te (gaan) maken van deze 
mogelijkheden/faciliteiten (N=129) 
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Motieven voor gebruik van (loopbaan)coaching en opleidingen/trainingen/cursussen 
 
Uit de interviews met geïnterviewde medewerkers die actief met hun loopbaan bezig zijn, blijkt dat 
verschillende medewerkers gedurende hun loopbaan meerdere keren van functie zijn gewisseld. Een 
medewerker heeft daarbij een keer gebruik gemaakt van een terugkeergarantie. Geïnterviewde kon een 
overstap maken naar een andere universiteit in een tijdelijke functie met uitzicht op een vast contract. De 
overstap was echter niet wat geïnterviewde ervan had verwacht en hij maakte gebruik van de 
terugkeergarantie. De terugkeergarantie maakte het enerzijds makkelijker om een overstap te maken naar een 
andere werkkring, maar sloot anderzijds ook aan bij de waarde die de medewerker hechtte aan de zekerheid die 
hij had. Geïnterviewde werkte toen al langere tijd bij zijn huidige werkgever en vond het fijn om die zekerheid te 
houden. 
 
Daarnaast hebben de geïnterviewde medewerkers gedurende hun loopbaan aan de universiteit vooral gebruik 
gemaakt van (loopbaan)coaching en de mogelijkheid om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen. Zij 
hebben verschillende motieven om hiervan gebruik te maken. 
 
Voorbeelden van motieven voor gebruik van (loopbaan)coaching door geïnterviewde medewerkers zijn: 
 Onvrede over het werk: niet op de juiste plek zitten, hoge werkdruk, zich beperkt voelen in de dingen die 

men wil doen. 
 De wens om op termijn van baan te veranderen: de huidige baan is leuk, maar er is geen carrièreperspectief 

binnen de afdeling of het is geen baan voor het leven. 
 Baanonzekerheid: een tijdelijk contract, een fusie tussen afdelingen. 
 Voor een nieuwe uitdaging staan: leidinggevende van een grote afdeling worden.  
 
Redenen voor het gebruik van de mogelijkheid om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen zijn:  
 Een diploma willen hebben passend bij de huidige functie, omdat dit belangrijk is in het werkveld. 
 Het was nodig in de huidige functie (obp) om meer te weten over een bepaald vakgebied. 
 Een diploma was nodig om verder te kunnen groeien (geïnterviewde liep tegen een plafond aan).  
 Het leidt op tot een interessant beroep om mogelijk in de toekomst uit te oefenen. 
 Om meer tools te krijgen die gebruikt kunnen worden in het werk. 

 
 
Concluderend 
 HR kan wel aangeven welke maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid veel gebruikt en goed 

gewaardeerd worden, maar kan niet aangeven welke maatregelen succesvol zijn. 
 Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Hoe zij dit in de praktijk oppakken, is wisselend. Er zijn leidinggevenden die dit goed 
oppakken en hierover een open gesprek aangaan met hun medewerkers en een signalerende, stimulerende 
en faciliterende rol spelen. Andere leidinggevenden vinden dit lastiger en staan hier minder voor open. 
Vitaliteit en gezondheid, persoonlijke omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan komen nog 
niet altijd met enige regelmaat aan de orde in gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. 

 Medewerkers zijn zelf ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. 
Sommige medewerkers zijn hier proactief in en gaan hierover zelf het gesprek aan met hun leidinggevende 
en gaan actief op zoek naar mogelijkheden voor hun ontwikkeling en loopbaan. Andere medewerkers zijn 
hier minder actief in. Arbeidsvoorwaarden en een gebrek aan zelfvertrouwen vanwege een lange 
functieverblijfsduur zijn genoemd als redenen om vast te blijven houden aan hun huidige werkgever. 

 HR heeft bij de implementatie van het ontwikkelde aanbod in de praktijk meer een ondersteunende rol door 
medewerkers en leidinggevenden te informeren. 

 Collega’s spelen voor veel medewerkers een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers, bijvoorbeeld als mentor of maatje met wie zij praten over hun duurzame inzetbaarheid. 

 Wat betreft het gebruik van de aangeboden personele voorzieningen en activiteiten maken we op dat 
medewerkers met name de mogelijkheid benutten om trainingen en cursussen te volgen. Deze zijn zowel 
door HR als door medewerkers veel genoemd. 
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3.4 Ervaren beleid aan Nederlandse universiteiten 

Zoals eerder aangegeven kan beleid op verschillende plekken in de organisatie (onbedoeld) anders uitwerken 
waardoor het gebruik en effect van de personele voorzieningen en activiteiten anders kunnen uitpakken. 
Verschillende factoren beïnvloeden het gebruik en effect van deze personele voorzieningen en activiteiten in de 
praktijk. De factoren die in de inventarisatie naar voren zijn gekomen, staan in deze paragraaf beschreven. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
 De mate waarin medewerkers zich bewust zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid en de mate 

waarin dit onderwerp binnen de organisatie bespreekbaar is ( 3.4.1). 
 Ervaringen met de communicatie over de door de werkgever aangeboden mogelijkheden en faciliteiten op 

het gebied van duurzame inzetbaarheid (3.4.2).  
 Overige factoren die het gebruik van personele voorzieningen en activiteiten door medewerkers om hun 

duurzame inzetbaarheid te bevorderen beïnvloeden (3.4.3). 
 Opbrengsten van de gebruikte (of gewenste) personele voorzieningen en activiteiten op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en universiteiten (3.4.4). 

3.4.1 In hoeverre leeft duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? 
In deze paragraaf gaan we in op de mate waarin medewerkers zich bewust zijn van het belang om duurzaam 
inzetbaar te zijn en de mate waarin dit een onderwerp is dat leeft op de werkvloer en dat bespreekbaar is binnen 
de universiteit (organisatiecultuur). Wanneer organisaties het belang van duurzame inzetbaarheid goed 
overbrengen op medewerkers en een omgeving creëren waarin dit onderwerp bespreekbaar is, bevordert dit dat 
medewerkers met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag gaan. 
 
Belang van duurzame inzetbaarheid 
In de eerste enquête onder medewerkers geeft 81 procent van de 361 respondenten aan zich in (zeer) hoge mate 
bewust te zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid (d.w.z. dat zij gezond en gemotiveerd zijn en over de 
benodigde competenties beschikken om hun huidige en toekomstige werk uit te kunnen voeren; zie tabel 3.2). 
Hoewel de meerderheid van de respondenten zich in (zeer) hoge mate bewust is van het belang van duurzame 
inzetbaarheid, verwacht een minderheid niet of in geringe mate dat hun huidige functie in de komende vijf jaar 
verandert of verdwijnt (45 procent)

9
. Ook verwachten niet veel medewerkers dat ze als het nodig is een andere 

baan  kunnen vinden bij hun huidige of een andere werkgever (26 procent). Hieruit maken we op dat 
medewerkers zich over het algemeen wel bewust zijn van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, maar dat zij 
nog geen rekening houden met veranderen of verdwijnen van hun eigen functie. 
 
Tabel 3.2: Mate waarin medewerkers zich bewust zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid en 
verwachten dat hun functie de komende periode verandert of verdwijnt (N=361) 

 
Helemaal 

niet 
In geringe 

mate 
In rede-

lijke mate 
In hoge 

mate 

In zeer 
hoge 
mate 

In welke mate bent u zich bewust van het belang dat u gezond 
en gemotiveerd bent en over de benodigde competenties 
beschikt om uw huidige en toekomstige werk uit te kunnen 
voeren? 

1%  1%  16%  53%  29%  

In hoeverre verwacht u dat uw huidige functie de komende 5 jaar 
verandert of verdwijnt? 

13%  32%  26%  17%  11%  

In welke mate verwacht u, als het nodig is, een andere baan te 
kunnen vinden bij uw huidige of een andere werkgever? 

10% 25% 32% 25% 7% 

                                                           
9
 In de tweede medewerkersenquête hebben we doorgevraagd waarom respondenten verwachten dat hun baan in de 

komende vijf jaar zal veranderen of verdwijnen. Genoemde redenen betreffen onder meer: het aflopen van een tijdelijk 
contract of beëindiging subsidie- of/projectfinanciering, automatisering en digitalisering waardoor functies veranderen of 
verdwijnen, bezuinigingen, beleidskeuzes, reorganisaties, veranderende studentenaantallen, internationalisering, de kans 
dat werkzaamheden uitbesteed gaan worden en nieuwe regelgeving. 
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Uit interviews met HR en medewerkers komt ook het beeld naar voren dat medewerkers de urgentie van 
duurzame inzetbaarheid nog niet altijd voelen. Een geïnterviewde medewerker (tevens leidinggevende) merkt 
op: “Het blijkt toch lastig om een gevoel van urgentie over te brengen, ondanks dat de traditionele 
dienstverlening afneemt door digitalisering en dat dit voor iedereen duidelijk zichtbaar is.” Volgens HR speelt de 
context van de organisatie hierbij ook een rol. “In een roerige omgeving die leidt tot veranderingen in het werk 
en organisatieveranderingen (zoals in de zorg) voelen medewerkers meer de noodzaak om iets aan hun 
ontwikkeling te doen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren. Medewerkers die hier niet mee te maken hebben 
gehad en het minder om hen heen zien gebeuren dat functies verdwijnen en onderdelen worden opgeheven, 
voelen die urgentie ook niet.” 
 
In hoeverre leeft het onderwerp onder medewerkers? 
Verder blijkt uit de enquête onder medewerkers dat duurzame inzetbaarheid nog niet altijd leeft onder 
medewerkers en hun collega’s. Een minderheid van 37 procent geeft aan dat dit in (zeer) hoge mate het geval is. 
Volgens ongeveer een kwart van de respondenten leeft het onderwerp niet of in geringe mate en volgens 36 
procent in redelijke mate (zie figuur 3.3). 
 
Figuur 3.3: Mate waarin duurzame inzetbaarheid (zorgen dat je gezond, gemotiveerd en competent je 
werk kunt blijven doen) een onderwerp is dat leeft bij medewerkers en hun collega’s (N=110) 

 
 
Organisatiecultuur 
In interviews en de enquêtes geven medewerkers aan dat duurzame inzetbaarheid – en in het bijzonder 
ontwikkeling en loopbaan – een normaal onderwerp zou moeten zijn binnen de organisatie. Zoals een 
medewerker het verwoordt: “Wat zou helpen, is een omgeving waar medewerkers de ruimte krijgen en zich veilig 
voelen om het over hun ontwikkeling en loopbaan te hebben (zonder dat de werkgever denkt ‘oh, die wil weg’ en 
dan niet meer in hen investeert).” De huidige cultuur aan de universiteit wordt over het algemeen nog niet zo 
ervaren.  
 
Wat volgens enkele medewerkers kan helpen is als de werkgever een visie creëert op de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers en hier proactief op stuurt. Het College van Bestuur zou deze visie moeten uitdragen en 
waarborgen dat deelname aan de mogelijkheden/faciliteiten niet als bedreigend wordt ervaren: “in die zin dat 
medewerkers dan niet direct van baan moeten veranderen of dat het de eerste stap is richting ‘uitgang’.” Een 
HR-vertegenwoordiger geeft aan: “Het is belangrijk dat medewerkers leren en ontwikkelen niet ontwennen. Dat 
is ook wel wat we proberen in de beleidsinitiatieven die we nemen. We willen het zo gewoon mogelijk maken dat 
je je blijft ontwikkelen, ook in je dagelijkse werk. Als je bijvoorbeeld in de afgelopen 10 jaar steeds hetzelfde werk 
hebt gedaan en weinig hebt bijgeleerd, dan is het een hele switch om dan naar een soort lerende toestand te 
komen.” 

26% 

36% 

37% Niet/in geringe mate

In redelijke mate

In hoge/zeer hoge mate
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3.4.2 Communicatie en ervaren mogelijkheden 
De mate waarin het pakket aan personele voorzieningen en activiteiten van de universiteit op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid bekend is op de werkvloer en de mate waarin dat pakket aansluit bij de wensen en 
behoeften van medewerkers, is een andere factor die van invloed is op de mate waarin medewerkers met hun 
eigen inzetbaarheid aan de slag gaan. In de verkenning zijn we nagegaan hoe medewerkers zijn geïnformeerd 
over de mogelijkheden die de werkgever biedt om duurzaam inzetbaar te blijven en wat medewerkers vinden van 
deze mogelijkheden. De uitkomsten staan hieronder beschreven. 
 
Communicatie over de mogelijkheden 
In de interviews met HR en medewerkers wordt opgemerkt dat de universiteit een grote organisatie is met veel 
mogelijkheden voor medewerkers, maar dat deze mogelijkheden onvoldoende zichtbaar zijn. Dat blijkt ook uit 
onderzoek dat een universiteit heeft uitgevoerd naar het bestaande beleid om de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te bevorderen. De conclusie was dat het beleid er wel was, maar dat het niet altijd wordt gezien en 
daardoor ook niet altijd wordt gebruikt. “Eigenlijk zijn alle faciliteiten wel aanwezig, maar er wordt geen gebruik 
van gemaakt of men weet niet goed hoe men er gebruik van moet maken.”  
In de eerste enquête onder medewerkers wordt dit beeld bevestigd. Medewerkers geven aan dat zij vooral 
informatie ontvangen over mogelijkheden/faciliteiten die hun werkgever biedt om ervoor te zorgen dat zij vitaal 
en gezond blijven (25 procent in (zeer) hoge mate en 43 procent in redelijke mate; zie figuur 3.4). In mindere 
mate geldt dat voor mogelijkheden en faciliteiten voor medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen zodat zij 
over de benodigde competenties beschikken voor huidig en toekomstig werk (20 procent in (zeer) hoge mate en 
33 procent in redelijke mate). Het minst ontvangen zij informatie over mogelijkheden/faciliteiten die de 
werkgever biedt om ervoor te zorgen dat zij (indien gewenst) een volgende stap in hun loopbaan kunnen 
realiseren (12 procent in (zeer) hoge mate en 20 procent in redelijke mate). Met name de mogelijkheden en 
faciliteiten die de werkgever biedt om (indien gewenst) een volgende stap in de loopbaan te kunnen realiseren, 
blijken nog onvoldoende bekend te zijn bij de medewerkers.  
 
Over de vindbaarheid van deze mogelijkheden en faciliteiten en de wijze waarop deze door hun leidinggevende 
onder de aandacht worden gebracht is een minderheid (zeer) tevreden (respectievelijk 25 procent en 21 procent; 
zie figuur 3.5). De vindbaarheid van het beschikbare instrumentarium en het betrekken van leidinggevenden bij 
de communicatie hierover blijken punten van aandacht voor universiteiten. 
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Figuur 3.4: Mate waarin medewerkers geïnformeerd worden over mogelijkheden/faciliteiten die 
hun werkgever biedt om duurzaam inzetbaar te blijven (N=361) 

 
 
Figuur 3.5: Mate waarin medewerkers tevreden zijn over de mogelijkheden/faciliteiten die de 
werkgever biedt om duurzaam inzetbaar te blijven (N=361) 
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Verbeterpunten voor de informatievoorziening vanuit HR… 
Aan respondenten is in de tweede enquête gevraagd hoe de universiteit de informatievoorziening van de 
maatregelen die er zijn rondom duurzame inzetbaarheid beter kan verspreiden. Zij geven hiertoe verschillende 
suggesties, zoals actief en geregeld promoten en verspreiden (bijvoorbeeld via P&O in faculteiten), 
bijeenkomsten organiseren (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of thema), (gerichte) mailings, informatiebrieven 
versturen, mededelingen op intranet plaatsen en via bestaande netwerken. Een medewerker geeft ook de 
volgende suggestie: “HR zou ook actiever de boer op kunnen gaan en bijvoorbeeld bij werkoverleggen een paar 
mogelijkheden uit- en toelichten zodat je beter weet wat het inhoudt en of het voor jou van toepassing is.” 
 
Ook noemen verschillende respondenten dat de informatie op intranet vrij summier, versnipperd en niet 
makkelijk te vinden/bereiken is. De informatie moet beter vindbaar zijn, meer gestructureerd en gebundeld 
worden met daarbij duidelijke verwijzingen. Een andere suggestie die genoemd wordt is het aanbieden van een 
workshop over hoe en waar ze informatie kunnen ophalen. 
 
Verder geeft een geïnterviewde medewerker (tevens leidinggevende) aan dat veel mogelijkheden die HR 
aanbiedt en de communicatie erover, gericht zijn op mensen die communicatief vaardig zijn en wellicht wat 
hoger dan gemiddeld zijn opgeleid. Er is echter ook een grote groep medewerkers die deze achtergrond niet 
heeft. Voor hen is het aanbod minder toegankelijk. Volgens geïnterviewde kan dit verbeterd worden door de 
communicatiestijl en het medium te richten op deze doelgroep. “Dit vraagt om meer creativiteit in de 
communicatie om juist ook die groep te bereiken die misschien wel het meest onder druk staat binnen de 
universiteit.” Bijvoorbeeld door mondelinge communicatie in plaats van schriftelijk of via de website. Ook 
leidinggevenden hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. 
 
… en de rol die de leidinggevende hierin kan spelen 
Daarnaast geven geïnterviewde medewerkers als suggestie om leidinggevenden meer te betrekken bij het 
uitdragen van de mogelijkheden die er zijn. Als leidinggevenden op de hoogte zijn van de personele 
voorzieningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, dan kunnen zij hun medewerkers hierover informeren 
en hen stimuleren om van het aanbod gebruik te maken. Om deze rol te kunnen vervullen is het van belang dat 
leidinggeven beter geïnformeerd, gefaciliteerd en geïnstrueerd worden over het onderwerp, bijvoorbeeld door 
hen te voeden en ondersteunen met informatie en een handreiking hoe het gesprek hierover te voeren. 
Aanvullend geeft een geïnterviewde HR-vertegenwoordiger aan dat in programma’s, trainingen en workshops 
voor leidinggevenden meer aandacht besteed zou mogen worden aan soft skills (bijvoorbeeld het bespreekbaar 
maken van employability, stresssignalering en hierover het gesprek aangaan, en het voeren van re-
integratiegesprekken). 
 
Duurzame inzetbaarheid zou volgens de medewerkers ook een belangrijk onderwerp moeten zijn in de R&O-
gesprekken. In deze gesprekken kan actiever met het ontwikkelgedeelte omgegaan worden, bijvoorbeeld door 
gemaakte afspraken in het voorgaande jaar automatisch terug te laten komen en door standaard een paragraaf 
op te nemen over voorziene ontwikkelingen en de hieraan gerelateerde scholingsbehoefte. Hierop aansluitend is 
vanuit HR aangegeven dat medewerkers in de gespreksformats kunnen aangeven wat ze met hun loopbaan 
willen, maar dat hier niet altijd op wordt gestuurd. Hun verwachting is dat de afspraak uit de cao-NU 1 juli 2017 
tot en met 31 december 2019 over duurzame inzetbaarheid (art. 6.9a) zal helpen om het gesprek te voeren en de 
urgentie mee te geven. 
 
Het gesprek over duurzame inzetbaarheid moet ook vaker dan één keer per jaar worden gevoerd (meer tijd en 
aandacht geven), aldus de medewerkers. Ook kan het thema geagendeerd worden tijdens afdelings- en 
werkoverleggen en andere bijeenkomsten.  
 
Ten slotte noemt een geïnterviewde medewerker (tevens leidinggevende) als aandachtspunt voor HR en 
leidinggevenden: “De communicatiestijl en stijl van leidinggeven met betrekking tot ontwikkeling en loopbaan 
van medewerkers is vaak vanuit een bepaalde dreiging, bijvoorbeeld dat je in beweging moet komen, want de 
wereld verandert en functies veranderen of verdwijnen. Dat kan ook heel verlammend werken, bijvoorbeeld bij 
medewerkers die het beeld hebben dat ze niks anders kunnen.” 
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Geboden mogelijkheden 
In de eerste enquête onder medewerkers zijn we ook nagegaan in welke mate hun werkgever mogelijkheden 
biedt om duurzaam inzetbaar te blijven. Hieruit blijkt dat zij vooral mogelijkheden van de werkgever ervaren om 
vitaal en gezond te blijven en om zich (blijvend) te ontwikkelen in de huidige functie. Er worden minder 
mogelijkheden ervaren om zich (indien gewenst) verder te ontwikkelen naar een volgende stap in de loopbaan. 
Dit beeld komt overeen met het beeld over de mate waarin medewerkers worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden en faciliteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (zie figuur 3.6). Hieruit maken we op dat 
universiteiten nog onvoldoende mogelijkheden bieden om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen naar 
een volgende stap in de loopbaan. Deze mogelijkheden zijn wel van belang met het oog op de cao-afspraak over 
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit voor het obp. 
 
Ongeveer een derde van de medewerkers is (zeer) tevreden over de geboden mogelijkheden/faciliteiten van hun 
werkgever voor het versterken van hun competenties voor hun huidige en toekomstige werk (zie figuur 3.5). 
 
Figuur 3.6: Mate waarin de medewerkers vinden dat hun werkgever hen mogelijkheden om biedt 
om duurzaam inzetbaar te blijven (N=361) 

 

3.4.3 Overige factoren die het gebruik van instrumenten beïnvloeden 
In de verkenning zijn daarnaast diverse andere factoren naar voren gekomen die het gebruik van personele 
voorzieningen en activiteiten door medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, bevorderen of 
belemmeren. Hieronder beschrijven we (1) op welke wijze universiteiten hun medewerkers faciliteren (financieel 
en in tijd) om zich te ontwikkelen, (2) wat de kenmerken zijn van veel gebruikte en goed gewaardeerde 
maatregelen personele voorzieningen en activiteiten, (3) welke factoren de ontwikkeling en mobiliteit van 
medewerkers belemmeren en (4) welke aandachtspunten er zijn voor de gevolgen van mobiliteit voor teams. 
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Faciliteren van ontwikkeling van medewerkers (financieel en in tijd) 
In de interviews met HR en medewerkers en in de workshops met leden Lokaal Overleg is aan de orde gekomen 
op welke wijze de werkgever medewerkers faciliteert (financieel en in tijd) om aan de slag te gaan met hun eigen 
ontwikkeling. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van medewerkers. Als die faciliteiten 
goed geregeld zijn, dan bevordert dat de ontwikkeling van medewerkers. Is dat niet het geval, dan kan het een 
belemmering vormen voor de ontwikkeling van medewerkers. In onderstaand overzicht staat aangegeven wat 
we hierover in de gesprekken zijn tegengekomen. 
 

Faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers: 

Financieel  Er wordt op gestuurd dat een bepaald percentage van de loonsom van een afdeling (bijv. 3 
procent) ook daadwerkelijk aan opleiding en ontwikkeling wordt besteed. Dit is een stok 
achter de deur richting leidinggevenden om ook echt te investeren in de ontwikkeling van 
medewerkers. 

 Er is een studiefaciliteit afgesproken waarin ook activiteiten worden toegekend die niet 
direct voor iemands huidige werk noodzakelijk zijn. 

 De universiteit heeft veel kennis in huis en dat kan ook benut worden door de eigen 
medewerkers. Een suggestie is om korting te bieden aan medewerkers die een studie of 
module aan de eigen universiteit doen.  

- “Als je duurzame inzetbaarheid goed wilt inzetten, dan gaat dat niet zonder financiën. De 
universiteit moet willen investeren. Dat is wel een punt van zorg, gezien de signalen over 
meer studenten in combinatie met minder budget per student.” 

- Medewerkers worden niet gestimuleerd om zich te ontwikkelen als er niets aan de hand is. 
Pas als er een probleem is, dan wordt hier aandacht aan besteed door de universiteit en 
wordt extra budget beschikbaar gesteld.  

- De universiteit heeft geen geoormerkt budget voor opleiding en ontwikkeling. Het budget 
is opgenomen in de lumpsum; als het niet aan opleiding en ontwikkeling wordt besteed, 
kan het ergens anders aan worden uitgegeven. Of de universiteit heeft wel geoormerkt 
budget voor opleiding en ontwikkeling, maar dit budget wordt niet besteed. 

Tijd - Medewerkers zouden zich onder werktijd moeten kunnen ontwikkelen, maar dat is nog 
niet overal het geval. Een suggestie is om (structureel) een bepaald percentage van de 
werkfactor te bestemmen voor ontwikkeling. 

 
In de tweede enquête geven respondenten ook aan dat het bij opleiding en ontwikkeling van belang is dat 
medewerkers tijd krijgen binnen de functie om opleidingen te volgen. Daarnaast geven zij de volgende 
suggesties: 
- Medewerkers beter informeren over hun rechten (beschikbare tijd en geld) wat betreft opleiding en 

ontwikkeling (zowel gericht op huidig als op ander werk) en over hoe zij hierop aanspraak kunnen maken.  
- Meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers met een tijdelijk contract en oudere 

medewerkers.  
 
Kenmerken van veel gebruikte en goed gewaardeerde maatregelen 
Verder hebben we in de interviews met HR gevraagd wat volgens hen kenmerken zijn van veel gebruikte en goed 
gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten; met andere woorden: wat zijn de werkzame 
ingrediënten? De door hen genoemde aspecten zijn in onderstaand overzicht in willekeurige volgorde genoemd. 
 

Kenmerken van veel gebruikte en goed gewaardeerde personele voorzieningen en activiteiten: 

Organisatorisch  Centrale financiering (deelnemers hoeven geen budget te vragen bij leidinggevende). 
 Herhaalde promotie en communicatie via verschillende kanalen (bijv. presentaties 

verzorgen voor afdelingen/teams, campagne opzetten, een communicatieadviseur 
inschakelen, medewerkers persoonlijk en gericht benaderen per mail, uitnodigen 



 

34 
 

namens een lid van het CvB of via een netwerk dat de doelgroep vertegenwoordigt). 
 Medewerkers betrekken bij de ontwikkeling of organisatie van bepaalde voorzieningen 

of activiteiten (co-creatie). Je maakt gebruik van bestaande kennis, neemt betrokkenen 
mee in het gedachtegoed en kunt hen vragen als ambassadeurs. 

 Starten met een pilot, zodat je sneller kunt bijsturen. Als blijkt dat een pilot goed werkt, 
kun je de activiteit verder uitrollen. Als het niet werkt, dan kun je iets anders gaan 
proberen. 

 Een programmatische aanpak geleid door een multidisciplinaire coördinatiegroep die (1) 
zorgt voor visie- en ideeënvorming, prioritering en afstemming en (2) probeert de 
verschillende initiatieven bij elkaar te krijgen/houden om zo elkaar te versterken. 

Deelname  Het neemt weinig tijd in beslag en vindt plaats op de campus. 
 Het is op basis van vrijwilligheid. 
 Mond-tot-mondreclame (als een activiteit succesvol is, dan spreekt zich dat rond). 
 Het onderwerp positief benaderen, zodat medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken. 

Invulling  Zo aansprekend mogelijk maken (bijv. training laten verzorgen door aansprekende 
personen, een bekende Nederlander als keynote speaker, of medewerkers van elkaar 
laten leren). 

 Ruimte bieden voor interactie en praktische handvatten aanreiken. 
 Groepsactiviteiten combineren met individuele begeleiding waardoor er voldoende 

ruimte is voor maatwerk en eigen aanpak. 
 Deelnemers in contact brengen met andere collega’s binnen de universiteit. 
 Training/workshop ‘blended’ aanbieden (deels digitaal en deels ‘face to face’). Dit maakt 

het makkelijker om bijv. enkele weken/maanden na afloop informatie toe te sturen of 
deelnemers in een online classroom bij elkaar te laten komen.  

 
Belemmerende factoren voor ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers 
Daarnaast zijn in interviews met HR en medewerkers en in workshops met leden Lokaal Overleg verschillende 
factoren genoemd die de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers belemmeren. Deze staan in onderstaand 
overzicht weergegeven. 
 

Belemmerende factoren voor de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers: 

- Mobiliteit is voornamelijk reactief 
De overstap naar een andere functie of uitbreiding van takenpakket is vaak naar aanleiding van bijvoorbeeld een 
vacature of reorganisatie, ziekteverzuim of zwangerschap. Er wordt weinig proactief gekeken naar 
mogelijkheden, bijvoorbeeld naar wat iemand nodig heeft om ergens naar toe te groeien, of welke mogelijkheden 
er zijn om tijdelijk ergens anders binnen de universiteit te kijken of die functie of werkzaamheden bij hem/haar 
passen, ook al is er geen vacature. 

- De hoge werkdruk is een punt van aandacht in de sector.* 
In de enquêtes onder medewerkers komt de hoge ervaren werkdruk naar voren. Ook de leden Lokaal Overleg 
benoemden dat medewerkers door de hoge werkdruk geen tijd hebben om zich te ontwikkelen of te oriënteren 
op een andere stap. In interviews met HR is ook genoemd dat met name het wetenschappelijk personeel (wp) 
soms best moeilijk te bereiken is met bepaalde activiteiten zoals trainingen en events. “Als het echt een 
inhoudelijke component heeft, dan komt het wp wel. Maar als het meer gaat over persoonlijke effectiviteit, dan 
lukt het nog niet goed genoeg om ze te bereiken.” Mogelijke verklaringen zijn dat wp gebonden is aan onderwijs 
en de ervaren werkdruk. Er is precies vastgelegd hoeveel uur ze hebben voor onderwijs, voorbereiding en 
onderzoek; er is maar weinig tijd voor overige activiteiten. 

- Universiteit vaak nog niet gezien als één werkgever 
Medewerkers werken voor een bepaalde faculteit of dienst en dat is hun organisatie. Voor het obp zijn er in 
principe mogelijkheden op meerdere plekken binnen de universiteit, maar dat is nog niet vanzelfsprekend. Een 
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Belemmerende factoren voor de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers: 

medewerker van een andere faculteit wordt niet altijd als interne kandidaat gezien en voor het vervullen van 
vacatures wordt eerder naar buiten de universiteit gekeken. Er zijn allerlei administratieve of financiële 
obstakels om medewerkers intern over te laten stappen. 

- Sterke scheiding tussen wp en obp 
Er worden ook wel mogelijkheden gezien voor (interne) mobiliteit. Enkele geïnterviewde medewerkers hebben 
gedurende hun carrière aan de universiteit een overstap gemaakt van wp naar obp (of andersom) en geven aan: 
“Uitwisseling van functies kan een organisatie ook heel veel brengen.” 

- UFO-profielen niet goed bruikbaar voor ontwikkeling en loopbaan 
De UFO-profielen zijn erg generiek en komen niet meer overeen met hoe functies in de praktijk worden ingevuld. 
Hierdoor zijn de verwachtingen niet duidelijk. “Als je een andere functie zou willen, dan weet je eigenlijk niet wat 
het inhoudt en wat je moet kunnen om hiervoor in aanmerking te komen.” 

- Ontbreken van carrièrepaden voor obp 
Er zijn geen carrièrepaden voor obp. Voor ondersteunende functies is het vaak niet duidelijk wat ze moeten doen 
om een volgende stap te kunnen zetten. Zij hebben vaak geen of onvoldoende zicht op de mogelijkheden. Er is 
weinig ondersteuning op dit gebied en het vacaturebeleid is niet altijd transparant.  

- Ontwikkeling wp vooral academisch gericht 
Bij ontwikkeling van wp gaat het om competenties om een nog betere wetenschapper te worden. Er is beperkt 
aandacht voor ontwikkeling gericht op een loopbaan buiten de wetenschap. Het wordt wenselijk geacht als 
medewerkers ook op andere vlakken dan alleen het academisch vlak gestimuleerd worden. Bij promovendi wordt 
hier wel al meer aandacht aan besteed. 

- Weinig mogelijkheden voor flexibiliteit in takenpakket van wp 
Wetenschappers hebben weinig flexibele mogelijkheden met betrekking tot hun takenpakket. Zij hebben veelal 
een functie waarin zij 40 procent van hun tijd aan onderzoek besteden en 60 procent aan onderwijs. Hierin zou 
meer variatie mogen komen, zodat medewerkers meer kans hebben om zich te ontwikkelen in een richting die bij 
hen past. “Het lastige is dat onderwijs weliswaar de ‘core business’ is, maar dat het uiteindelijk gaat om 
onderzoek (daar worden ze op afgerekend). Tegelijkertijd blijkt dat de onderzoekstijd altijd onder druk komt te 
staan, omdat het onderwijs doorgaans meer tijd kost dan ervoor staat.” 

- Excellente onderzoekers worden leidinggevende 
Tevens wordt opgemerkt dat in de wetenschap degenen die excelleren in onderzoek doorgroeien in de 
hiërarchie. Zij worden leidinggevende, terwijl ze hier nog geen ervaring in hebben. Dat wordt wel als probleem 
gezien, want: “Hoe doe je dat dan? Leidinggeven is toch een vak apart.” Bij de selectie en beoordeling van deze 
functie wordt niet altijd gekeken naar de leidinggevende capaciteiten.  
Voor wp is leidinggeven vaak iets wat ze ‘erbij doen’. Het komt erbij naarmate ze hoger op de academische 
ladder komen. Hun focus is veelal primair gericht op onderzoek. De universiteit wil eigenlijk dat zij ook sturen op 
ontwikkeling en loopbaan van hun medewerkers. Het is echter lastig om deze leidinggevenden hiertoe te 
bewegen. 

- Voor wp geldt ‘up or out’ 
Van wetenschappers wordt verwacht dat zij doorgroeien (tenure tracks). Dit is niet realistisch. Niet iedere PhD 
kan het traject naar UD, UHD en hoogleraar doorlopen. “Echter, als dat niet is waarnaar je streeft, dan ben je een 
tweederangs onderzoeker.” Een risico van dit systeem is dat de universiteit relatief meer UHD’s en hoogleraren 
krijgt. Ander risico is dat wetenschappers door het ‘up or out’-systeem druk ervaren om een carrièrestap te 
maken die mogelijk boven hun competentieniveau ligt (Peter’s principle). 

* In interviews heeft HR aangegeven dat universiteiten hun werkdrukplannen momenteel uitvoeren. 
 
Aandachtspunten voor mobiliteit in teams 
Uit de interviews met medewerkers en workshops met leden Lokaal Overleg blijkt dat een hoog verloop en het 
stimuleren van mobiliteit van medewerkers ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor teams. De volgende 
aandachtspunten zijn genoemd: 
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 De wetenschap kent relatief weinig vaste aanstellingen en relatief veel tijdelijke aanstellingen. Dat heeft 
gevolgen voor de continuïteit. Bovendien krijgen medewerkers met een vaste aanstelling ieder jaar weer de 
nodige nieuwe collega’s die ingewerkt moeten worden. Het kost hen tijd om nieuwe medewerkers te 
instrueren. “Er gaan ook medewerkers weg die zeggen dat ze zelf nog wel hadden willen blijven en hier nog 
niet uitgeleerd zijn, maar die weg moeten omdat ze anders een vast contract moeten krijgen.”  

 Als de universiteit mobiliteit van medewerkers gaat stimuleren, zoals met de mobiliteitsafspraak in de cao-
NU (art. 6.9a), kan dit meer druk leggen op medewerkers die hun mobiele collega’s moeten inwerken. Als 
medewerkers tijdelijk ander werk gaan doen en collega’s hun taken moeten overnemen, dan wordt voor hen 
de werkdruk hoger. Dat zou goed geregeld moeten worden. 

3.4.4 Opbrengsten 
We besluiten paragraaf 3.4 met een beschrijving van de (gerealiseerde of verwachte) opbrengsten van de 
(gebruikte of gewenste) mogelijkheden en faciliteiten die de werkgever biedt om ervoor zorgen dat medewerkers 
duurzaam inzetbaar zijn en blijven. In de tweede enquête onder medewerkers is hiernaar gevraagd. De 
antwoorden staan in figuur 3.7 weergegeven. De meest genoemde (gerealiseerde of verwachte) opbrengsten zijn 
dat zij de taken en werkzaamheden binnen de eigen functie beter uit kunnen voeren (42 procent), meer 
gemotiveerd zijn in het werk (41 procent), zich vitaler/gezonder voelen (29 procent), meer zelfvertrouwen hebben 
in het werk (26 procent) en beter weten waar ze goed in zijn en wat ze willen in hun werk (19 procent). 
 
Figuur 3.7: (Gerealiseerde of verwachte) opbrengsten van de (gebruikte of gewenste) 
mogelijkheden/faciliteiten die de werkgever biedt om te bevorderen dat medewerkers duurzaam 
inzetbaar zijn en blijven (N=129) 

 
 
Opbrengsten voor gebruik van (loopbaan)coaching, opleidingen/trainingen/cursussen en 
arbeidsvoorwaarden 
 
Zoals eerder aangegeven hebben de geïnterviewde medewerkers die actief met hun loopbaan bezig zijn, vooral 
gebruik gemaakt van (loopbaan)coaching en de mogelijkheid om opleidingen, trainingen en cursussen te 
volgen. In de interviews zijn we ook nagegaan wat deelname aan deze activiteiten hen heeft opgebracht.  
 
De (loopbaan)coaching heeft de geïnterviewde medewerkers het volgende opgeleverd: 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ik kan de taken/werkzaamheden binnen functie beter uitvoeren

Ik ben gemotiveerder in mijn werk

Ik voel me vitaler/gezonder

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen in mijn werk

In weet beter waar ik goed in ben en wat ik wil in mijn werk

Mijn werk-privé balans is verbeterd

Ik heb een hogere functie gekregen

Ik ervaar minder werkdruk

Ik heb een andere functie op vergelijkbaar niveau gekregen

De taken en werkzaamheden binnen mijn functie zijn veranderd

Ik ben van afdeling/team/faculteit veranderd

Anders

Nauwelijks tot niet

Niet van toepassing

Afgelopen 2 jaar (n=82) Komende periode (n=47)
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 Het geeft tijd en ruimte om stil te staan bij zaken die spelen (in het werk of privé). 
 Het heeft inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld wat iemand een goede leidinggevende maakt, hoe iemand in 

het leven staat, of dat er echt iets moest gebeuren om het werk leuk te houden. 
 Het heeft geholpen om bepaalde dingen uit iemands persoonlijke situatie een betere plek te geven.  
 Het is een aanzet geweest voor het doen van een bepaalde opleidingsactiviteit. 
 Het heeft de kracht gegeven om een volgende stap in de loopbaan te maken. 
 Het helpt als soort van stok achter de deur om bezig te blijven met het voorbereiden op de volgende stap. 
 Het gaf een soort empowerment; inzicht in de eigen sterke kanten en hoe je die kunt inzetten. 
 
De opbrengsten van het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen zijn onder meer: 
 Het heeft inzicht gegeven, bijvoorbeeld in waar nog uitdagingen zitten. 
 Bepaalde vaardigheden en technieken (bijvoorbeeld gesprekstechnieken) die deelnemers krijgen in de 

opleiding, zijn ook goed toe te passen in de huidige functie. De technieken uit de training zijn (direct) 
toepasbaar in het werk en hun vaardigheden zijn op een aantal onderdelen versterkt. 

 “Het helpt om verder te komen in mijn ontwikkeling en om mijzelf neer te zetten binnen de organisatie. Ik 
ben bijvoorbeeld zekerder geworden (durven praten in publiek en voor eigen mening uitkomen).” 

 Het zelfvertrouwen en de ‘hands on’-ervaring hebben gebracht dat ik mijn ervaringen in breder perspectief 
kan benutten en mijn toegevoegde waarde heb vergroot. Het is ook de sleutel geweest tot een aanzienlijk 
groter netwerk.” 

 
Daarnaast hebben verschillende geïnterviewde medewerkers gebruik gemaakt van beschikbare regelingen 
gericht op de werk/privé-balans, zoals de mogelijkheid om minder te werken of (ouderschaps- en spaar)verlof 
op te nemen, zodat ze meer tijd hadden om zich op een volgende stap (binnen of buiten de universiteit) te 
oriënteren of het werk in combinatie met studie beter vol konden houden. 
 
 
Concluderend 
 De urgentie van duurzame inzetbaarheid wordt nog niet altijd gevoeld bij medewerkers. Zij blijken zich over 

het algemeen wel bewust te zijn van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, maar houden nog niet altijd 
rekening met veranderen of verdwijnen van hun eigen functie). Het creëren van een omgeving waarin het 
normaal is dat op de werkvloer wordt gesproken over dit onderwerp dient nog verder te verbeteren. 

 De beschikbare personele voorzieningen en activiteiten aan universiteiten zijn deels nog onvoldoende 
bekend op de werkvloer. Volgens een deel van de medewerkers is de informatievoorziening hierover beperkt 
(zie figuur 3.4). Dat geldt met name voor het aanbod gericht op het realiseren van een volgende 
loopbaanstap. Een advies van medewerkers is om de communicatie (stijl en medium) ook meer af te 
stemmen op de groep medewerkers die niet hoger dan gemiddeld zijn opgeleid en het onderwerp daarbij 
niet alleen te benaderen vanuit de urgentie (dat kan verlammend werken). De vindbaarheid van informatie 
hierover, bijvoorbeeld op het intranet, kan eveneens beter. Medewerkers adviseren om hier de 
leidinggevenden meer bij te betrekken. Daarbij is het van belang om hen hiervoor goed te informeren, 
faciliteren en equiperen. Zij kunnen hiervoor in dialoog gaan met medewerkers en bij voorkeur wordt 
hierover met enige regelmaat gedurende het jaar gesproken. Aanvullend kunnen zij het onderwerp 
agenderen in overleggen en bijeenkomsten met medewerkers. 

 De mogelijkheden die de universiteit biedt om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zijn volgens een 
deel van de medewerkers beperkt (zie figuur 3.6). Net als bij de informatievoorziening geldt dit met name 
voor mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen naar een volgende stap in de loopbaan (horizontaal of 
verticaal). Een mogelijke verklaring is dat medewerkers nog onvoldoende zijn geïnformeerd over deze 
mogelijkheden. Een andere mogelijke verklaring is dat het beschikbare aanbod onvoldoende aansluit bij de 
wensen en behoeften van medewerkers. 

 Een belangrijke randvoorwaarde voor medewerkers om met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan 
is dat de werkgever hen faciliteert in geld en tijd. Dit is nog niet aan alle universiteiten goed geborgd. Tevens 
zijn er verschillende factoren genoemd die de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers aan 
universiteiten belemmeren. Sommige factoren hebben specifiek betrekking op het obp (zoals obstakels om 
intern de overstap te maken naar een andere faculteit of dienst en het ontbreken van loopbaanpaden voor 
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obp), en andere specifiek op het wp (onder meer de hoge werkdruk, focus op academische ontwikkeling en 
carrière met beperkte ruimte voor flexibiliteit in het takenpakket). 

 Daarnaast zijn er factoren die ertoe leiden dat personele activiteiten en voorzieningen veel gebruikt en goed 
gewaardeerd worden. Deze factoren zorgen er onder meer voor dat deelname voor medewerkers 
laagdrempelig is en dat de inhoud aantrekkelijk is en is afgestemd op de wensen en behoeften van 
medewerkers. 

 De (gerealiseerde of verwachte) opbrengsten van de (gebruikte of gewenste) mogelijkheden en faciliteiten 
om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen hebben volgens medewerkers met name betrekking op hun 
huidige werk (taken en werkzaamheden binnen de functie beter uit kunnen voeren, meer gemotiveerd zijn in 
hun werk, meer zelfvertrouwen hebben in hun werk en beter weten waar ze goed in zijn en wat ze willen in 
hun werk). 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit laatste hoofdstuk gaan we in op onze aanbevelingen voor universiteiten (HR, leidinggevenden, bestuur, 
medezeggenschap waaronder Lokaal Overleg ) en de sector (cao-tafel, SoFoKleS) om duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van een effectieve implementatie van 
het ontwikkelde beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De werkgever (in het bijzonder de 
leidinggevende) en de medewerker spelen hierbij een belangrijke rol. De werknemer is verantwoordelijk om 
proactief aan de slag te gaan met de eigen duurzame inzetbaarheid. De werkgever dient een omgeving te creëren 
waarin medewerkers gezond en gemotiveerd kunnen werken en gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zich te 
ontwikkelen. Leidinggevende en medewerker zullen met elkaar in gesprek moeten gaan over duurzame 
inzetbaarheid. HR heeft hierbij vooral een faciliterende rol. Het doel van dit hoofdstuk is om aan de hand van de 
geformuleerde conclusies en aanbevelingen het gesprek over het effectief realiseren van duurzame 
inzetbaarheid binnen de universiteiten op gang te brengen. 
 
Universiteiten bieden een breed palet aan maatregelen 
Universiteiten zetten verschillende maatregelen in gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is 
doorgaans geen specifiek beleid dat ‘duurzame inzetbaarheidsbeleid’ wordt genoemd: universiteiten hebben 
veelal beleid rond een aantal thema’s, die onder het (in dit onderzoek gehanteerde) begrip duurzame 
inzetbaarheid vallen. Enkele universiteiten zijn voornemens om een definitie te ontwikkelen en om duurzame 
inzetbaarheid te gebruiken als kapstok waar ze al hun personele voorzieningen en activiteiten aan ophangen en 
waarin ze meer samenhang aanbrengen.  
 
Op centraal niveau wordt beleid gemaakt, dat op facultair niveau (soms in samenwerking met de 
communicatieafdeling) onder de aandacht wordt gebracht bij medewerkers en leidinggevenden. Het pakket aan 
maatregelen is over het algemeen divers: 
 Voor medewerkers van elke universiteit is een breed aanbod van 

mogelijkheden om de eigen duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen.  

 Daarnaast is ook aandacht voor het faciliteren van 
leidinggevenden en medewerkers om in hun formele gesprekken 
aandacht te besteden aan de ontwikkeling en loopbaan en voor het 
equiperen van leidinggevenden voor hun rol. In de praktijk blijkt 
dat er nog grote verschillen zijn in de mate waarin de ontwikkeling 
en loopbaan aan de orde komen in de dialoog tussen 
leidinggevenden en hun medewerkers.  

 In de inventarisatie zijn we geen maatregelen tegengekomen die 
gericht zijn op het bevorderen van ontwikkeling en loopbaan op 
teamniveau. In de praktijk zijn ontwikkeling en loopbaan nog niet 
altijd een gewoon gespreksonderwerp onder collega’s. Collega’s 
blijken wel een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld als mentor 
of maatje om mee te praten over hoe duurzaam inzetbaar te blijven. 
Door samenwerking en interactie met collega’s kan ook nader invulling worden gegeven aan het leren op de 
werkplek als onderdeel van het dagelijkse werk (informeel leren). Er zou ook op teamniveau meer gekeken 
kunnen worden naar hoe kwaliteiten van medewerkers beter benut kunnen worden en hoe medewerkers 
meer van elkaar kunnen leren.  
 

Vergelijken we bovenstaande resultaten met het model voor beleidsimplementatie (gebaseerd op de HR value 
chain van Boselie, zie figuur 2.2), dan blijkt dat universiteiten een breed palet aan personele voorzieningen en 
activiteiten hebben ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen (het linker deel 
van het model voor beleidsimplementatie), maar dat vooral de implementatie nog aandacht behoeft (het rechter 

Figuur 5.1. Visualisatie van waar de 
beleidsmaatregelen op gericht zijn 
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deel van het model voor beleidsimplementatie). Leidinggevenden en de medewerkers spelen hierin een 
belangrijke rol. 
 
Aanbevelingen 

 
1. HR: Betrek de doelgroep bij de ontwikkeling van personele voorzieningen en activiteiten (co-creatie) om 

deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften. 
 
2. Versterk de dialoog tussen leidinggevende en medewerker over ontwikkeling en loopbaan. 

a. Leidinggevenden en medewerkers: Zorg dat ontwikkeling en loopbaan van medewerkers een 
standaard onderwerp is in de R&O-gesprekken. De afspraak uit de cao-NU over duurzame 
inzetbaarheid en mobiliteit helpt om het gesprek hierover aan te gaan. 

b. HR: Faciliteer leidinggevenden en medewerkers in het voeren van gesprekken over ontwikkeling en 
loopbaan. Aandachtspunt is hoe je degenen bereikt die dit het meest nodig hebben, maar zich hier 
waarschijnlijk niet uit eigen beweging voor zullen opgeven. 

c. MT: Aan de meeste universiteiten zijn ontwikkeling en loopbaan opgenomen in de gespreksformats. 
Besteed ook aandacht aan monitoring of dit daadwerkelijk plaatsvindt en spreek betrokkenen hierop 
aan.  

d. MT: Bevorder dat leidinggevenden en medewerkers - naast de formele R&O-gesprekken - ook op een 
aantal andere momenten gedurende het jaar een (informeel) gesprek hebben over de voortgang van 
de gemaakte afspraken in de R&O-gesprekken. 

e. MT: Kijk naar mogelijkheden om het gesprek over ontwikkeling en loopbaan op teamniveau te 
faciliteren en stimuleren. Op teamniveau kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de onderlinge 
taakverdeling, het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten, de ontwikkelwensen en -behoeften en 
mogelijkheden om van elkaar te leren. 

 
 
Over de effectiviteit van maatregelen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is weinig 
bekend 
Ondanks dat universiteiten actief beleid formuleren op diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid, vinden zij 
het lastig om aan te tonen of maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. HR meet wel hoe vaak medewerkers gebruik maken van cursussen en andere maatregelen en hoe 
tevreden de gebruikers over deze maatregelen zijn, maar de korte- en langetermijneffecten van de maatregelen 
op de duurzame inzetbaarheid van de gebruikers worden niet in kaart gebracht. Daarnaast is niet tot nauwelijks 
inzichtelijk hoe het over het algemeen staat met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hoe deze zich 
door de tijd heen ontwikkelt. De meeste universiteiten hebben geen eenduidige definitie van en indicatoren voor 
duurzame inzetbaarheid opgesteld. Aan de hand van dergelijke indicatoren zou de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers kunnen worden vastgesteld en worden gevolgd over de tijd. Dit geeft onder meer een indicatie van 
de impact van het gevoerde beleid omtrent duurzame inzetbaarheid.  
 
Aanbevelingen 

 
3. HR: Ga na welke mogelijkheden er zijn om de opbrengsten van de maatregelen (op de korte en lange 

termijn) op de duurzame inzetbaarheid van de gebruikers vast te stellen. Daarbij kan gebruik gemaakt 
worden van de aanwezige expertise binnen de universiteit. 

 
4. HR in samenwerking met bestuur en medezeggenschap (waaronder Lokaal Overleg): Leid op basis van de 

modellen uit hoofdstuk 2 indicatoren af en ontwikkel een dashboard waarin deze data worden 
weergegeven op verschillende niveaus (universiteit, faculteit, eenheid, vakgroep). Zorg dat HR hiervoor de 
benodigde expertise in huis heeft. Gebruik deze informatie om op alle niveaus binnen de universiteit het 
gesprek over duurzame inzetbaarheid aan te gaan en te bepalen welke aanvullende acties nodig zijn. 
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Rol van de leidinggevende is cruciaal 
Uit het model Nationaal Inzetbaarheidsplan van TNO en de vijftrapsrakket van Nauta en Van de Ven blijkt dat 
leidinggevende en medewerker samen een belangrijke rol spelen bij duurzame inzetbaarheid. In deze modellen 
wordt het belang van een goede dialoog tussen medewerker en leidinggevende onderstreept. Daarnaast is 
volgens Nauta en Van de Ven de ruimte voor het maken van maatwerkafspraken tussen medewerker en 
werkgever (i-deals) van belang. Ook uit de inventarisatie komt naar voren dat de leidinggevende een belangrijke 
rol heeft om beleid te realiseren en om medewerkers in beweging te krijgen. Leidinggevenden zijn echter niet 
altijd toegerust hiervoor. Zij vinden het bijvoorbeeld lastig om feedback te geven (vooral wanneer medewerkers 
niet goed functioneren). Ook zijn zij niet altijd op de hoogte van de beschikbare personele voorzieningen en 
activiteiten die de universiteit biedt.  
 
Binnen het wetenschappelijk personeel wordt leiding geven regelmatig gezien als een taak die men ‘erbij doet’. 
Bij het ondersteunend personeel speelt dit minder. HR-beleidsmakers zetten actief in op programma’s en 
cursussen om leidinggevenden toe te rusten voor hun rol. Desondanks is het beeld dat de mate waarin de 
leidinggevende en medewerkers met elkaar in gesprek zijn over ontwikkeling, loopbaan, gezondheid en vitaliteit, 
in de praktijk varieert. In de dialoog is de aandacht voor deze onderwerpen voor verbetering vatbaar en wordt de 
urgentie voor het thema niet altijd gevoeld.  
 

Aanbevelingen 
 

5. MT in samenwerking met HR en finance: Maak duidelijk aan leidinggevenden wat de urgentie is van het 
thema duurzame inzetbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van Strategische Personeelsplanning 
(SPP) waarmee een beeld verkregen kan worden van de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen en 
wat dit vraagt van medewerkers. Maak hierbij gebruik van HR analytics (zie ook aanbeveling 4). 

 
6. College van Bestuur / Faculteitsbestuur: Bevorder de mogelijkheden voor leidinggevenden om 

maatwerkafspraken af te sluiten met individuele medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen (i-deals). 

 
7. Leidinggevenden: Ga het gesprek aan met medewerkers en/of het team over duurzame inzetbaarheid en 

besteed daarin zowel aandacht aan de noodzaak van het thema als de handelingsperspectieven voor 
medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven. 

 
8. HR: Maak concrete afspraken hoe leidinggevenden verder gefaciliteerd en ondersteund wensen te worden 

om het gesprek over duurzame inzetbaarheid (urgentie en handelingsperspectieven) aan te gaan met 
medewerkers en/of in het team.  

 
 
Mogelijkheden voor interne mobiliteit worden niet optimaal benut 
Tussen faculteiten van dezelfde universiteit worden barrières ervaren voor interne mobiliteit (met name voor het 
obp). Door decentralisatie worden faculteiten onderling doorgaans als verschillende werkgevers ervaren. 
Initiatieven gericht op interne mobiliteit lopen stuk op praktische bezwaren, bijvoorbeeld problemen met 
vervanging van medewerkers die tijdelijk een project of klus elders uitvoeren of een medewerker met een vast 
contract bij een bepaalde faculteit die solliciteert op een tijdelijke functie bij een andere faculteit.  
 
Daarnaast is er met name binnen het wp beperkte ruimte voor differentiatie. Het takenpakket van 
wetenschappelijk personeel bestaat doorgaans uit een onderwijstaak en een onderzoekstaak, soms in 
combinatie met een managementtaak. De ruimte om hierin te variëren is beperkt. Wetenschappers die 
bijvoorbeeld goed zijn in het geven van onderwijs en hier graag hun onderzoekstijd voor willen opgeven, hebben 
hier nauwelijks ruimte voor in het huidige academische systeem (up or out met een hoge publicatiedruk). 
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Verder worden ook mogelijkheden gezien voor mobiliteit tussen de wp-kolom en de obp-kolom. Deze 
mogelijkheden worden nog niet altijd benut. Voor het wp zou een obp-functie een mogelijk interessante stap 
kunnen zijn wanneer een (verdere) carrière in de wetenschap niet mogelijk blijkt. Voor het obp is overstap naar 
het wp misschien minder evident, maar ook hier worden mogelijkheden gezien voor obp om (tijdelijk) wp-taken 
uit te voeren, bijvoorbeeld het verzorgen van onderwijs. 
 
 
 
Aanbevelingen 

 
9. College van Bestuur / Faculteitsbestuur: Tref beleidsmaatregelen om de barrières voor interne mobiliteit 

tussen faculteiten op te heffen. Kijk naar mogelijkheden om één werkgeverschap te realiseren binnen de 
universiteit en om van werkzekerheid te bieden voor medewerkers in plaats van baanzekerheid).  

 
10. College van Bestuur / Faculteitsbestuur: Waardeer mobiliteit en leidinggevenden die mobiliteit faciliteren 

en succesvol realiseren. 
 
11. Leidinggevenden: Bespreek de taakverdeling in teamverband en bekijk wat mogelijkheden zijn om 

medewerkers meer in te zetten op taken waar ze goed in zijn en/of waar hun interesse ligt. Kijk daarbij ook 
naar de wijze waarop dit kan bijdragen aan de loopbaan van medewerkers. 

 
12. Medewerkers: Neem zelf de regie en ga in gesprek met je leidinggevende over je wensen wat betreft de 

eigen ontwikkeling en loopbaan en hoe de werkgever je hierbij kan ondersteunen. 
 
 
Carrièrepaden en baanzekerheid vragen aandacht 
De universitaire sector kent binnen het obp relatief veel lange dienstverbanden. Daarnaast hebben obp’ers geen 
duidelijke carrièrepaden. Hierdoor is de mobiliteit onder het obp moeilijk op gang te brengen. In 2018 is 
(gedurende dit onderzoek) hiertoe een mobiliteitsafspraak gesloten in de cao-NU (art. 6.9a). Deze afspraak moet 
medewerkers stimuleren elke 4 tot 6 jaar een mobiliteitsbeweging te maken. Het ontbreken van duidelijke 
carrièrepaden voor obp’ers blijft echter een gemis.  
Tegelijkertijd zijn er (door de aard van de financiering van onderzoeksgelden) ook veel tijdelijke contracten 
binnen het wp. De hoge in- en uitstroom van personeel in deze functietypes creëert discontinuïteit in het 
primaire proces, blijkt uit interviews. Dat zorgt voor een extra belasting van medewerkers met een vast contract 
die de nieuwe collega’s wegwijs maken en inwerken.  
 
Aanbevelingen 
 
13. HR: Maak loopbaanpaden voor obp meer inzichtelijk en breng deze mogelijkheden onder de aandacht. 

Breng niet alleen de theoretische mogelijkheden in kaart, maar ook de loopbaanpaden die daadwerkelijk in 
de praktijk doorlopen zijn (praktisch, fact based), zodat medewerkers met collega’s hierover in gesprek 
kunnen gaan. Denk daarbij ook aan het laten zien van goede voorbeelden binnen de universiteit ter 
inspiratie. 

 
14. Bestuur en medezeggenschap (waaronder Lokaal Overleg): Bespreek hoe je als universiteit invulling wil 

geven aan de mobiliteitsafspraak uit de cao. Wat is daarin wenselijk voor de organisatie? Is het wenselijk 
dat medewerkers daadwerkelijk een stap maken (mobiliteit)? Of gaat het erom dat medewerkers zich 
blijvend ontwikkelen (in beweging komen en blijven)? En wat kan dit de werkgever en werknemers 
opleveren (wat hebben ze eraan?)? 

 
 
Specifieke aandacht nodig voor obp schaal 1-9  
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Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. In de praktijk blijken zij echter 
vaak in beweging te komen vanuit een negatieve prikkel (bijvoorbeeld aflopen van contract, reorganisatie, of 
geen doorgroeimogelijkheden). Over het algemeen zijn medewerkers zich ervan bewust dat hun werk en 
werkomgeving veranderen, maar dit leidt niet automatisch tot actie. Zij zijn ook niet altijd op de hoogte van 
mogelijkheden die de werkgever biedt om hen hierin te faciliteren en ondersteunen. 
Medewerkers die wél uit eigen beweging aan de slag gaan met hun eigen ontwikkeling en mobiliteit, zijn 
medewerkers die proactief zijn. Zij nemen bijvoorbeeld zelf het initiatief om het gesprek met hun leidinggevende 
aan te gaan over hun ontwikkelings- en loopbaanwensen, of gaan zelf op zoek naar een bepaalde 
ontwikkelactiviteit of volgende stap binnen de organisatie. Deze medewerkers kunnen een inspiratie zijn voor 
hun collega’s. 
De obp’ers in de lagere functieschalen (schaal 1-9) zijn een specifieke medewerkersgroep binnen de universiteit 
die extra aandacht behoeven met betrekking tot hun duurzame inzetbaarheid. Dit zijn de medewerkers die over 
het algemeen lange dienstverbanden hebben, lang in dezelfde functie werkzaam zijn en goede 
arbeidsvoorwaarden hebben in vergelijking met andere sectoren. Voor deze medewerkers is het spannend om 
weer in beweging te komen en lastig om een stap te zetten buiten de sector. Binnen universiteiten is ook niet 
altijd duidelijk welke horizontale en verticale mobiliteitsmogelijkheden zij hebben. De communicatie-uitingen 
vanuit HR over de mogelijkheden die de werkgever biedt om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen sluiten 
niet goed aan bij deze doelgroep.  
 

Aanbevelingen 
 

15. HR en SoFoKleS: Zorg voor inspirerende voorbeelden waarin rolmodellen zichtbaar zijn: medewerkers die 
op dit gebied inspirerend zijn voor andere medewerkers en communiceer dit op lokaal en sectoraal niveau. 
Op basis van dit onderzoek worden enkele portretten gemaakt van medewerkers die actief met hun 
loopbaan bezig zijn. Deze zullen vervolgens worden verspreid in de sector ter inspiratie. 

 
16. Leidinggevenden: Stimuleer medewerkers (met name obp) om in beweging te komen en te blijven 

(bijvoorbeeld door hen nieuwe/andere taken of werkzaamheden op te laten pakken). Versterk hun 
zelfvertrouwen door hen aan te spreken op hun competenties en kwaliteiten en daar 
verantwoordelijkheden aan te hangen. Laat zien welke competenties en kwaliteiten ze hebben en dat deze 
ook elders (in een bredere context) toepasbaar zijn. 

 
17. Leidinggevenden in samenwerking met HR: Ontwikkel faciliteiten en activiteiten om het zelfvertrouwen 

van obp’ers in schaal 1-9 te versterken en hen handelingsperspectieven te bieden om in beweging te 
komen en te blijven ontwikkelen. Dit kan aan de hand van pilots en wat in de praktijk blijkt te werken.  

 
 
Het team is van invloed op het gedrag van de individuele medewerker 
Voor de implementatie van het beleid duurzame inzetbaarheid wordt aan universiteiten niet tot nauwelijks 
gekeken naar teamniveau. Het beeld is wel dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt in de implementatie 
van dit beleid, maar de maatregelen zijn vooral gericht op het equiperen van leidinggevenden voor hun rol en op 
het faciliteren van het formele gesprek tussen leidinggevende en medewerkers. Het teamniveau biedt ook 
aanknopingspunten om het beleid te implementeren.  
 

Aanbevelingen 
 

18. Leidinggevenden: Verken manieren om ontwikkelings- en loopbaanwensen binnen het team bespreekbaar 
te maken en om met elkaar te bekijken welke mogelijkheden er zijn om in het werk verder te ontwikkelen 
en hoe dat als team samen is te organiseren. Kijk bijvoorbeeld hoe teams job crafting kunnen gebruiken 
om de taken en werkzaamheden beter aan te laten sluiten bij de interesses en competenties van de 
individuele medewerkers. In dit kader voert SoFoKleS een pilot teamdialogen uit in de sector om het 
gesprek over ontwikkeling en loopbaan op teamniveau te bevorderen. 
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Communicatie kan helpen de bekendheid met het onderwerp te vergroten 
HR informeert medewerkers via verschillende kanalen over de personele voorzieningen en activiteiten (bijv. via 
informatie op intranet). Toch geven medewerkers aan dat de informatievoorziening over de maatregelen gericht 
op duurzame inzetbaarheid voor verbetering vatbaar is. Wanneer andere collega’s goede ervaringen hebben of 
de leidinggevende het onderwerp actief promoot, helpt dat om te stimuleren dat medewerkers gebruik maken 
van deze personele voorzieningen en activiteiten.  
Leidinggevenden kunnen hierbij ook meer betrokken worden door hun medewerkers te informeren en te 
stimuleren op dit gebied. Tevens kunnen communicatiemedewerkers HR adviseren en ondersteunen om de 
bekendheid met het onderwerp binnen de universiteit te vergroten. 
 

Aanbevelingen 
 

19. HR: Blijf via verschillende kanalen communiceren over de mogelijkheden die de werkgever biedt om de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Zorg dat het aanbod intuïtief vindbaar is via 
meerdere zoekstrategieën. Stem de communicatie ook af op medewerkers die minder communicatief 
vaardig zijn en lager zijn opgeleid.  
Zorg dat leidinggevenden in de lead komen bij het uitdragen van de mogelijkheden die er zijn.  
Win advies in bij de afdeling communicatie. Hier kan samenwerking tussen universiteiten ook heel 
effectief zijn. 

 
 


