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Managementsamenvatting 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het pilotonderzoek levensfasebewust personeelsbeleid dat 

is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Leeftijdsbepalingen van de Raad van Overleg 

Metalektro (ROM). Het pilotonderzoek was gericht op de ontwikkeling van beleid waarmee de 

inzetbaarheid van medewerkers binnen verschillende leeftijdscategorieën wordt bevorderd. De 

doelstelling die daaraan meegegeven werd luidt: „Aan de hand van de ervaringen in een aantal 

pilots en (bestaande) instrumenten ondernemingen in staat te stellen om als integraal onderdeel 

van hun personeelsbeleid gericht rekening te houden met leeftijd, om zo blijvende inzetbaarheid van 

werknemers te bevorderen (gezond, gemotiveerd en goed inzetbaar)’. 

Binnen zes door de ROM geselecteerde pilotbedrijven (Draka, Fontijne Grotnes, IHC Merwede, 

Peek Traffic, Scania en Schindler) is in 2009 levensfasebewust personeelsbeleid in beeld gebracht, 

ontwikkeld en geëvalueerd door een intern projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit 

HRM, de ondernemingsraad en in sommige gevallen het management van het bedrijf, met 

ondersteuning van adviseurs van Berenschot en het secretariaat van de ROM. Bovendien hebben 

de projectleiders van de pilotorganisaties de kennis en inzichten die zij tijdens dit traject hebben 

opgedaan steeds met elkaar gedeeld tijdens plenaire bijeenkomsten. 

De inzetbaarheid van medewerkers bleek in de pilotbedrijven door lichamelijke, emotionele of 

intellectuele redenen tijdens verschillende levensfases te verminderen. Door middel van een 

analyse van cijfers met betrekking tot leeftijdsopbouw, diensttijdopbouw en in-, door- en uitstroom 

kwamen de verschillende knelpunten bij de verschillende pilotbedrijven aan het licht. De gevolgen 

van deze knelpunten – qua inzetbaarheid en kosten – bleken goed te kwantificeren. Niets doen aan 

levensfasebewust personeelsbeleid bleek bij geen van de pilotbedrijven een optie. 

Uit de pilots is gebleken dat er een breed palet aan mogelijkheden bestaat voor levensfasebewust 

personeelsbeleid. Hierbij komen wij tot de conclusie dat de inzetbaarheid van medewerkers in 

verschillende leeftijdscategorieën het best bevorderd kan worden door middel van maatwerk, ofwel 

in de vorm van individuele afspraken met medewerkers rond taakinhoud, loopbaanontwikkeling en 

arbeidsvoorwaarden, ofwel door middel van maatwerkbeleid per binnen de onderneming te 

onderscheiden personeelscategorie.  

Om maatwerk mogelijk te maken zijn echter wel kaders vanuit het bedrijf (specifiek: de HR-afdeling) 

nodig. Het ontwikkelen van duurzaam levensfasebewust personeelsbeleid is  geen eenmalig 

project, maar een duurzaam proces, waarin de kaders steeds onderhouden moeten worden en de 

afspraken tussen leidinggevende en medewerker steeds aangepast moeten worden aan de 

veranderende behoeften van de medewerker, maar ook aan de veranderende eisen die het werk 

stelt.  

Voor de sociale partners ligt de uitdaging om de kaders voor de arbeidsvoorwaarden en 

verhoudingen zo vorm te geven dat bedrijven gestimuleerd worden tot, en gefaciliteerd worden bij, 

de toepassing van maatwerk voor het inzetbaar houden van hun medewerkers. 
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Met name voor het kleinbedrijf is naar onze mening procesondersteuning vanuit de sector gewenst 

voor de ontwikkeling van passend levensfasebewust personeelsbeleid. Dit zou de sector kunnen 

aanbieden in de vorm van een „doe-het-zelf-handleiding‟, online vragenlijsten en/of 

kennisuitwisselingsbijeenkomsten. Als eerste aanzet voor een handleiding presenteren wij in het 

laatste hoofdstuk een concreet stappenplan waarin de pilotaanpak en de pilotuitkomsten zijn 

geïntegreerd. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

De Nederlandse bevolking vergrijst, en daarmee ook de beroepsbevolking. Deze ontwikkeling 

betekent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de  potentiële beroepsbevolking tussen 

nu en 2038 met 1 miljoen mensen zal dalen. Dat deze trend ook geldt voor de Metalektro is te zien 

in figuur 1, waarin de leeftijdsverdeling van de PME-deelnemers afgezet wordt tegen die van alle 

Nederlandse organisaties. In de grafiek is te zien dat 32 procent van de medewerkers in de 

Metalektro ouder is dan 50 jaar (NL gemiddeld: 25 procent). Bovendien is er in de Metalektro meer 

dan gemiddeld sprake van „ontgroening‟: Slechts 21 procent van de medewerkers is jonger dan 35 

jaar, tegenover 34 procent van de medewerkers binnen alle Nederlandse organisaties. 

 

Figuur 1: Leeftijdsopbouw van PME-deelnemers in 20081 afgezet tegen de gemiddelde 

leeftijdsopbouw binnen alle Nederlandse organisaties in 20082 

 

 

                                                      
1
 Bron: PME Jaarverslag 2008. 

2
 Bron: F.S. van den Bergh en S.W. Marshall (redactie). Ken- en stuurgetallen voor personeelmanagement 

2010. Utrecht / Amsterdam: Berenschot / WEKA Uitgeverij. 
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De arbeidsmarkt dreigt vanwege vergrijzing en ontgroening binnen enkele jaren met tekorten te 

worden geconfronteerd. Deze tekorten waren de afgelopen jaren in veel sectoren – waaronder de 

Metalektro – al merkbaar voor specifieke (met name specialistische technische) functies. Door de 

huidige recessie zijn tekorten tijdelijk minder voelbaar, maar dat ze op termijn zullen terugkeren 

staat vast. 

Een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden om de dreigende tekorten op de 

arbeidsmarkt te compenseren, is het bieden van aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden (lees: hogere 

salarissen) en het intensiveren van de wervingsinspanningen op de arbeidsmarkt. Ook kiezen 

steeds meer bedrijven ervoor om medewerkers uit het buitenland te rekruteren of delen van het 

productieproces in andere landen te plaatsen. Deze maatregelen hebben als gemeenschappelijk 

kenmerk dat ze veel inspanningen vergen en vaak grote investeringen met zich meebrengen. Ook 

heeft het verhogen van salarissen een prijsopdrijvend effect, waardoor er binnen sectoren een 

systeem ontstaat van het „rondpompen van schaarste‟. Organisaties lopen hierdoor het risico op 

hoge kosten te worden gejaagd, terwijl een relatief voordelige en maatschappelijk verantwoorde 

oplossing binnen handbereik ligt waarmee de internationale concurrentiepositie bovendien kan 

worden verbeterd. Deze oplossing richt zich op het vergroten van de inzetbaarheid van alle 

medewerkers en van oudere medewerkers (50+) in het bijzonder. Op tijd investeren in de 

inzetbaarheid van medewerkers kan bijdragen aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de 

arbeidsmarkt en in de personeelsvoorziening, omdat het werken bij organisaties in de sector er 

aantrekkelijker door wordt en zo kostbare uitval van medewerkers wordt voorkomen.  

De CAO Metalektro bevat al sinds geruime tijd maatregelen die er op gericht zijn oudere 

medewerkers inzetbaar te houden. In de CAO zijn bijvoorbeeld maatregelen opgenomen op het 

gebied van extra vakantiedagen voor oudere medewerkers, vrijstellingen voor oudere medewerkers 

van ploegendiensten, consignatiediensten en karweiwerkzaamheden, en de vergoeding van EVC-

trajecten. De sociale partners in de Metalektro hebben de Werkgroep Leeftijdsbepalingen ingesteld 

die deze huidige maatregelen juridisch toetst en de mogelijkheden om tot een verbetering van de 

inzetbaarheid van medewerkers in de Metalektro te komen nader onderzoekt. Deze werkgroep heeft 

opdracht gegeven tot het pilotonderzoek, gericht op de ontwikkeling van beleid waarmee de 

inzetbaarheid binnen verschillende leeftijdscategorieën (en dus niet alleen de oudere medewerkers) 

kan worden bevorderd. De doelstelling die daaraan meegegeven werd luidt: „Aan de hand van de 

ervaringen in een aantal pilots en (bestaande) instrumenten zouden ondernemingen in staat moeten 

worden gesteld om als integraal onderdeel van hun personeelsbeleid gericht rekening te houden 

met leeftijd, om zo blijvende inzetbaarheid van werknemers te bevorderen (gezond, gemotiveerd en 

goed inzetbaar)’. 
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1.2 Aanpak 

Het afgelopen halfjaar zijn een zestal pilotbedrijven ondersteund bij de verdere ontwikkeling van 

levensfasebewust personeelsbeleid. De ROM heeft er bij de selectie van de pilotbedrijven bewust 

voor gekozen om bedrijven uit te kiezen die van elkaar verschillen in grootte en aard van het 

primaire proces. De zes door de ROM geselecteerde pilotbedrijven zijn Draka, Fontijne Grotnes, 

IHC Merwede, Peek Traffic, Scania en Schindler. De organisaties hebben de kennis en inzichten die 

zij tijdens dit traject hebben opgedaan met elkaar gedeeld tijdens plenaire bijeenkomsten. De 

resultaten uit de verschillende pilots zijn bovendien geïntegreerd tot een voor de sector generieke 

menukaart van pilotinterventies en een procesaanpak voor een succesvolle implementatie van 

levensfasebewust personeelsbeleid. Tijdens dit project zijn per bedrijf de volgende stappen 

doorlopen: 

1a. Analyse van de huidige situatie en vaststellen knelpunten in de inzetbaarheid van specifieke 

leeftijdscategorieën op basis van: 

 Een inventarisatie van ken- en stuurgetallen over de opbouw van het 

personeelsbestand (leeftijds- en diensttijdsopbouw) en verschillende HR-uitkomsten 

(in-, door en uitstroom, ziekteverzuim). 

 Een inventarisatie van de uitvalredenen die voorkomen binnen het bedrijf (zie 

hoofdstuk 2). 

 Een analyse van het huidige levensfasebewust personeelbeleid van de organisatie. 

1b. Analyse van de gewenste situatie binnen het pilotbedrijf met betrekking tot: 

 De leeftijds- en diensttijdsopbouw van het personeelsbestand. 

 De mate van in-, door- en uitstroom binnen het personeelsbestand, indien gewenst 

uitgesplitst voor specifieke functiegroepen of leeftijdscategorieën. 

 De kwalitatieve inzetbaarheid van medewerkers, indien gewenst uitgesplitst voor 

specifieke functiegroepen of leeftijdscategorieën. 

2. Vaststellen van de knelpunten die het meest kritisch zijn voor de duurzame inzetbaarheid 

binnen de organisatie. 

3. Het bedenken van oplossingsrichtingen voor deze kritische inzetbaarheidsuitdagingen.   

4. Nadere uitwerking van de oplossingrichtingen tot concrete, door het pilotbedrijf uit te voeren  

maatregelen, indien gewenst inclusief implementatieplan. 

De procesaanpak tijdens het pilotproject staat samengevat in figuur 2. 
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Figuur 2: Procesaanpak voor de pilots. 

 

Alle stappen zijn uitgevoerd door een per pilotbedrijf samengesteld projectteam, bestaande uit 

vertegenwoordigers vanuit HRM, de ondernemingsraad en in sommige gevallen het management 

van het bedrijf, met ondersteuning van twee adviseurs van Berenschot en de projectleider vanuit het 

ROM-secretariaat. In de uitvoering van de verschillende stappen hebben wij bovendien in veel 

gevallen per pilotbedrijf maatwerk geleverd om op die manier zo optimaal mogelijk in te spelen op 

de verschillende omstandigheden en wensen van de pilotbedrijven. De intensiteit van de projecten 

verschilt door variatie in de problematiek, de reeds aanwezige beleidskaders en de behoefte aan 

ondersteuning. 

Naast de projectteams in de pilotbedrijven is er een projectgroep samengesteld bestaande uit: 

 Vertegenwoordigers van de projectteams binnen de pilotbedrijven; 

 Twee vertegenwoordigers van het ROM-secretariaat: Willem van Malenstein 

(programmamanager) en Olav Braat (projectleider); 

 Twee vertegenwoordigers van de Werkgroep Leeftijdsbepalingen: Jacqie van Stigt (FNV 

Bondgenoten) en Paul Isaak (FME-CWM). 

De leden van de projectgroep hebben tijdens een vijftal plenaire bijeenkomsten kennis, ervaringen 

en ideeën uitgewisseld over het tijdens de pilotprojecten (verder) ontwikkelde levensfasebewust 



10 

 

personeelsbeleid, de krachtenvelden die invloed hebben op de implementatie daarvan, en de 

conclusies voor de sector die op basis van de verschillende pilotprojecten te trekken zijn. 

De werknemers zijn in de projectteams vertegenwoordigd via de ondernemingsraden. Tijdens de 

pilots is veel waarde gehecht aan de inbreng van de medewerkers zelf. Onze overtuiging is dat 

participatie van medewerkers en verankering van het werknemersperspectief de basis is van 

succesvol activerend beleid. Bij enkele pilots is gebruik gemaakt van focusgroepen om de 

medewerkers nader te betrekken bij de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid. 

De huidige projecten waren gericht op het opstellen van een actieplan. Het verdient naar onze 

mening aanbeveling om de actieplannen en de daarin opgenomen maatregelen over enige tijd 

(bijvoorbeeld een jaar) te evalueren. De kernvragen binnen deze evaluatie zijn wat ons betreft of de 

maatregelen tot feitelijke, meetbare effecten leiden op het gebied van inzetbaarheid, en of de 

medewerkers binnen de pilotbedrijven meer betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor hun 

eigen ontwikkeling en inzetbaarheid ervaren als gevolg van de maatregelen.  

 

1.3 Algemene conclusies 

De pilotbedrijven verschilden van elkaar wat betreft grootte en werkterrein (van scheeps- en zware 

machinebouw tot high tech programmeer- en installatiewerk). Tijdens het pilotproject is gebleken dat 

de pilotbedrijven elk eigen knelpunten in de inzetbaarheid van verschillende leeftijdscategorieën 

kennen, en wat de gewenste situatie en oplossingsrichtingen betreft van elkaar verschillen. Voor het 

ene pilotbedrijf is de belangrijkste uitdaging het fysiek inzetbaar houden van een vergrijsd 

medewerkerbestand in een omgeving waarin steeds meer van ze gevraagd wordt, terwijl het andere 

pilotbedrijf moeite heeft met het bieden van een goede werk-privé balans aan jongere medewerkers 

en een derde bedrijf specifiek tegen bezettingsproblemen oploopt voor buitenlandse projecten. Wat 

wel voor alle pilotbedrijven geldt, is dat er de behoefte bestaat om een sociale werkgever te zijn, of 

zelfs een aantrekkelijke werkgever – voor de bedrijven die in de huidige tijd nog krapte ervaren.    

Niets doen aan levensfasebewust personeelsbeleid bleek bij geen van de pilotbedrijven een optie te 

zijn. Door middel van een analyse van cijfers met betrekking tot leeftijdsopbouw, diensttijdopbouw 

en in-, door- en uitstroom kwamen de verschillende knelpunten bij de pilotbedrijven aan het licht. 

Het is ons opgevallen dat de gevolgen van deze knelpunten (met betrekking tot inzetbaarheid en 

kosten) in alle gevallen goed te kwantificeren zijn. Levensfasebewust personeelsbeleid is daarom 

wat ons betreft een harde zaak. 

Uit de pilots is gebleken dat er een breed palet aan mogelijkheden bestaat voor levensfasebewust 

personeelsbeleid, en dat elk bedrijf daarmee tot een eigen configuratie is gekomen, of deze in het 

verleden al had bereikt. Hierbij komen wij tot de conclusie dat de inzetbaarheid van medewerkers in 

verschillende leeftijdscategorieën het best bevorderd kan worden door middel van maatwerk. Het is 

ons in de pilots opgevallen dat in elk bedrijf werkgever en werknemers soms individuele afspraken 

maken om hun medewerkers inzetbaar te houden of weer te krijgen. De meest vergaande en meer 

structurele vorm van maatwerk wordt in de recente literatuur op het gebied van levensfasebewust 



11 

 

personeelsbeleid omschreven als het gebruik van „I-deals‟3. I-deals zijn te omschrijven als een set 

van individuele afspraken rond taakinhoud, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden 

(waaronder ook werktijden), die verschillen van de arbeidsvoorwaarden die gelden voor andere 

medewerkers in een vergelijkbare functiecategorie, en waarmee een optimale match ontstaat 

tussen de inzetbaarheidsbehoefte vanuit de werkgever en de persoonlijke behoeften van de 

werknemer. De uitvoering van levensfasebewust personeelsbeleid is in deze opzet gebeurtenis 

gedreven in plaats van kenmerk gedreven, en komt altijd tot stand in de dialoog tussen 

leidinggevende en medewerker. Deze laatste is daarmee primair zelf verantwoordelijk voor het op 

peil houden van zijn/haar inzetbaarheid, maar krijgt ook meer mogelijkheden om de arbeidsrelatie 

zo vorm te geven dat deze optimaal aansluit bij de eigen behoeften. 

Om de totstandkoming van zulke individuele afspraken of I-deals mogelijk te maken zijn duidelijke 

kaders vanuit het bedrijf (specifiek: de HR-afdeling) nodig. De sociale partners kunnen daarbij op 

generiek niveau de eisen afspreken waaraan het levensfasebewust personeelsbeleid op 

bedrijfsniveau aan moet voldoen.  

Het gebruik van I-deals stelt eisen aan de kwaliteit en openheid van het overleg tussen  

medewerkers en leidinggevenden, en brengt een grotere administratieve last met zich mee. Wij 

beseffen dat het daarom (nog) niet in alle bedrijven mogelijk of gewenst is om met elke individuele 

medewerker aparte afspraken te maken. Bedrijven doen er goed aan om in ieder geval op basis van 

een analyse van de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het 

personeelsbestand, de kenmerken van het werk in verschillende functiecategorieën en de 

persoonlijke behoeften van verschillende categorieën medewerkers te komen tot een 

maatwerkbeleid per personeelscategorie.  

Het ontwikkelen van duurzaam levensfasebewust personeelsbeleid is geen eenmalig project, maar 

een duurzaam proces, waarin ook de kaders steeds onderhouden worden en de afspraken tussen 

leidinggevende en medewerker steeds aangepast worden aan de veranderende behoeften van de 

medewerker, maar ook aan de veranderende eisen die het werk stelt. De uitdaging voor de sociale 

partners die hier uit voortvloeit is om de kaders voor de arbeidsvoorwaarden en verhoudingen zo 

vorm te geven dat bedrijven gestimuleerd worden tot, en gefaciliteerd worden bij, de toepassing van 

maatwerk voor het inzetbaar houden van hun medewerkers. 

In vijf van de zes pilotbedrijven is tijdens de pilot gewerkt met een projectteam dat bestaat uit een 

werkgeversvertegenwoordiging (meestal vanuit HRM) en werknemersvertegenwoordiging (vanuit de 

ondernemingsraad). Het is ons opgevallen dat deze samenstelling zonder uitzondering productief 

uitpakt. Om tot maatwerkoplossingen te komen die voor beide partijen gunstig zijn is de 

interdependentie tussen werkgever en werknemer hoog. Wij komen daarom tot de conclusie dat 

een participatief proces succesvol is voor de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid. 

Voor een succesvolle ontwikkeling en implementatie van levensfasebewust personeelbeleid hebben 

wij op basis van de pilotervaringen een aantal randvoorwaarden beschreven (zie ook hoofdstuk 4). 

                                                      
3
 D.M. Rousseau (2005). I-deals: Idiosyncratic deals workers bargain for themselves. New York: M.E. Sharpe. 

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Idiosyncratic_deals_(i-deals) 
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Als randvoorwaarde voor het initiatief voor levensfasebewust personeelsbeleid geldt dat er urgentie 

gevoeld moet worden binnen de organisatie om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. 

Deze urgentie zal met name gevoeld worden als er „bezettingspijn‟ is die een directe bedreiging 

vormt voor de kernactiviteiten van de organisatie. Een goede feitenanalyse waarmee 

inzetbaarheidsknelpunten aan het licht worden gebracht kan er echter ook toe bijdragen.   

Voor de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid geldt dat deze het beste plaats kan 

vinden door een (project)team waarin zowel werkgever als werknemer vertegenwoordigd zijn en dat 

voldoende enthousiaste mensen bevat die acties verder willen uitwerken en initiëren. Het 

projectteam heeft bovendien tijd en middelen nodig. Tot slot is het wenselijk dat de maatregelen die 

ontwikkeld worden passen in het algehele HR-beleid en samenhangen met de overige gehanteerde 

HR-instrumenten. 

Voor succesvolle uitvoering van levensfasebewust personeelsbeleid is de interactie tussen 

leidinggevende en medewerker bepalend. Hiervoor is het van belang dat de organisatie waarborgen 

biedt voor een consequente en constructieve dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. 

Bovendien zijn beide in zekere mate verantwoordelijk voor het inzetbaar houden van de 

medewerker. Als de kaders consequent worden toegepast en continu worden onderhouden 

vergroot dit het draagvlak voor het beleid en wordt voorkomen dat de „waan van de dag‟ aanleiding 

geeft tot beslissingen die op de lange termijn tot inzetbaarheidsproblemen leiden.  

 

1.4 Opbouw van het rapport 

In dit rapport bieden wij  handvatten voor bedrijven in de Metalektro die willen komen tot 

levensfasebewust personeelsbeleid om verschillende categorieën medewerkers inzetbaar te 

houden. Allereerst wordt er een overzicht gegeven van verschillende uitvalredenen en de mate 

waarin die voor bleken te komen binnen de pilotbedrijven. Daarna wordt er een hoofdstuk gewijd 

aan de verschillende maatregelen die binnen de pilotbedrijven gehanteerd (gaan) worden bij het 

verhogen van de inzetbaarheid. Deze maatregelen zijn gecategoriseerd aan de hand van acht HR-

domeinen en dienen als een overzicht van best practices voor het bevorderen van inzetbaarheid in 

verschillende levensfases. Per HR-domein worden algemene conclusies weergegeven die van 

toepassing zijn op alle bedrijven en eventuele inzetbaarheidsmaatregelen beschreven die bruikbaar 

zijn voor specifieke bedrijfstypen, functietypen of leeftijdscategorieën. Bovendien wordt per HR-

domein een korte casusbeschrijving verschaft van hoe een inzetbaarheidsmaatregel binnen een 

van de pilotbedrijven tot verhoging van de inzetbaarheid kan leiden. Het daaropvolgende hoofdstuk 

is gewijd aan de verschillende randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van 

levensfasebewust personeelsbeleid, zoals geïnventariseerd tijdens een plenaire 

projectgroepbijeenkomst. Tot slot presenteren wij in het laatste hoofdstuk een procesaanpak waarin 

al het voorgaande wordt geïntegreerd. Bedrijven kunnen deze gebruiken bij het ontwikkelen van 

passend levensfasebewust personeelsbeleid. 
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1.5 Verantwoording gebruik van bedrijfsgegevens 

Alle in het rapport genoemde gegevens over de pilotbedrijven en het aldaar ontwikkelde 

levensfasebewust personeelsbeleid zijn ter validatie aan de bedrijven voorgelegd. De in het rapport 

beschreven casuïstiek uit de pilots is met toestemming van de deelnemende pilotbedrijven in het 

rapport opgenomen. 
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2. Oorzaken van verminderde inzetbaarheid of uitval 

Er zijn verschillende oorzaken aan te geven die  – in alle soorten bedrijven en voor alle 

leeftijdscategorieën – kunnen leiden tot vermindering van de inzetbaarheid of zelfs algehele uitval 

van medewerkers. Deze vermindering van inzetbaarheid kan meer of minder vrijwillig (door de 

medewerker zelf geïnitieerd) van aard zijn. De uitvalredenen zijn in te delen in drie categorieën, die 

we hieronder verder zullen bespreken, te weten lichamelijke uitvalredenen, emotionele 

uitvalredenen en intellectuele uitvalredenen. Per uitvalreden zullen we bovendien aangeven in 

welke mate deze bij de pilotbedrijven voorkomt. In figuur 3 staan de uitvalredenen in een 

samenvattend overzicht weergegeven. In figuur 4 staan de belangrijkste uitvalredenen per 

pilotbedrijf weergegeven. 

 

 

Figuur 3. Overzicht van uitvalredenen. 
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Figuur 4. Meest voorkomende uitvalredenen per pilotbedrijf. 

 

2.1 Lichamelijke uitvalredenen 

Uitval om lichamelijke redenen treedt op als een medewerker de werkzaamheden om lichamelijke 

redenen niet meer aankan. De meest klassieke uitvalreden is slijtage, oftewel het niet meer zo 

goed als vroeger kunnen uitvoeren van werkzaamheden vanwege de lichamelijke gevolgen van 

jarenlang fysiek zwaar werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slijtage van de rug of de knieën. Hoewel 

deze vorm van slijtage ook in de Metalektro zeker nog voorkomt, is het afgelopen decennium het 

werk bij productiebedrijven die vanouds veel slijtage kenden – zoals Draka, IHC Merwede en Scania 

in de pilots – arbotechnisch sterk verbeterd. Voor serviceberoepen op locatie is slijtage echter niet 

altijd goed te voorkomen, zo blijkt bijvoorbeeld bij Schindler en bij de servicemonteurs van Peek. 

Met name oudere medewerkers krijgen te maken met tempoval, oftewel het niet meer kunnen 

werken op hetzelfde tempo als vroeger. Tempoval kan fysieke, maar ook emotionele of intellectuele 

oorzaken hebben. Tempoval is met name problematisch voor medewerkers met een functie waarin 

het productietempo gedicteerd wordt door de snelheid van de productielijn, zoals het geval is bij 

Scania. In dit geval is het risico van algehele uitval van de medewerker zeer groot als de 

werkzaamheden van de medewerker niet aangepast worden aan zijn/haar vermogens. Maar ook 

voor werkzaamheden waar het werktempo niet vaststaat, leidt tempoval tot productiviteitsverlies. 

Schindler, IHC Merwede en Fontijne Grotnes gaven allen aan dat productiviteitsverlies wegens 

fysieke tempoval binnen het bedrijf voorkomt. 

Tot slot vormen de fysieke gevolgen van incidenten een uitvalreden. Het gaat hierbij zowel om 

incidenten op het werk als in de privésfeer. Deze uitvalreden kan medewerkers in alle 

IHC Scania Fontijne Schindler Peek Draka
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leeftijdscategorieën treffen. Een werkgever kan het aantal incidenten op het werk verminderen door 

middel van een goed arbo- en veiligheidsbeleid. Draka voorkomt bedrijfsgevallen bijvoorbeeld door 

middel van consequente veiligheidsregels en een cultuur van elkaar aanspreken op de overtreding 

daarvan.  

 

2.2 Emotionele uitvalredenen 

Zoals hierboven al genoemd kan tempoval ook emotioneel van aard zijn. Dit is het geval indien de 

medewerker het werk objectief gezien fysiek nog wel aan zou moeten kunnen, maar deze het werk 

om mentale redenen niet meer kan bijbenen. Deze vorm van tempoval treedt bij Scania bijvoorbeeld 

af en toe op in het geval van een verhoging van het productietempo. Als een medewerker niet de 

mogelijkheid heeft gekregen aan het nieuwe tempo te wennen en de daarvoor benodigde 

handelingen te oefenen kan de medewerker uitvallen, terwijl deze het werk met de juiste oefening 

wel fysiek had aangekund. 

Als de werkzaamheden de competenties van medewerkers onvoldoende benutten of onvoldoende 

sprake is van afwisseling en uitdaging, kan saaiheid een uitvalreden zijn vanwege de motivationele 

problemen waar dit toe leidt. Medewerkers kunnen zich over het algemeen wel enige tijd motiveren 

voor werk dat weinig afwisseling of uitdaging biedt, maar naarmate een medewerker langer 

werkzaam is in een dergelijke functie wordt de kans op uitval vanwege saaiheid steeds groter. Dit 

treedt bij Scania bijvoorbeeld op onder hoger opgeleide vakmonteurs, die door het opdelen van 

montagetaken te maken krijgen met vereenvoudiging van hun werkpakketten. 

Een steeds belangrijker wordende uitvalreden is incompatibiliteit van het werk met de leefstijl van 

de medewerker. Uitval om deze reden treedt op als de een medewerker andere opvattingen, 

normen en waarden heeft dan leidinggevenden en/of collega‟s, of als de eisen die de privésituatie 

stellen aan de medewerker moeilijk te combineren zijn met het werk. Het eerste geval kan 

bijvoorbeeld optreden als een medewerker in een team terecht komt waarin de meerderheid van de 

medewerkers van een andere generatie of culturele achtergrond is en deze andere opvattingen 

hebben over hoe het werk gedaan moet worden, welke kwaliteit geleverd moet worden of hoe er 

met elkaar omgegaan dient te worden. Dit komt binnen een meerderheid van de pilotbedrijven wel 

eens voor. Het tweede geval kan bijvoorbeeld optreden als een medewerker in een andere 

levensfase terechtkomt – bijvoorbeeld door het krijgen van kinderen. Het komt daarbij overigens 

vaak voor dat medewerkers zelf op zoek gaan naar een andere baan. Indien het echter gaat om 

medewerkers die het bedrijf wil behouden is dit ook te beschouwen als een vorm van uitval. Zo kent 

Peek Traffic een relatief hoge uitstroom van dertigers. Deze geven vaak aan te vertrekken vanwege  

werk-privé balans of filedruk. Werknemers met jonge kinderen blijken bovendien moeite te hebben 

met ploegendienstwerk (Draka) of consignatiediensten (Peek Traffic).  

 

2.3 Intellectuele uitvalredenen 

Tempoval kan naast fysieke of emotionele ook intellectuele oorzaken hebben. Dit treedt op als de 

cognitieve vermogens van de medewerker door het ouder worden afnemen. In dit geval kan de 
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medewerker wegens bijvoorbeeld de informatie bij de uitvoering van een taak niet snel genoeg 

meer verwerken voor een goede uitvoering daarvan, of is de medewerker niet in staat de voor de 

uitvoering van de taak benodigde informatie te onthouden. Deze uitval komt in een meerderheid van 

de pilotbedrijven (wel eens) voor. 

Soms komen functies te vervallen doordat een vakgebied verdwijnt, bijvoorbeeld vanwege de 

opkomst van nieuwe technologie of het verdwijnen van de vraag naar bepaalde producten. In dit 

geval is er sprake van een focusfuik. Bij Draka is bijvoorbeeld de vraag naar sommige 

competenties verdwenen en bleek er voor de medewerkers die daarin gespecialiseerd waren 

onvoldoende mogelijkheden te bestaan voor alternatieve werkzaamheden die aansloten op hun 

competenties. Focusfuik komt als uitvalreden ook voor bij IHC en Peek. Focusfuik is alleen te 

voorkomen door het tijdig omscholen van medewerkers naar vakgebieden waar wel vraag naar 

bestaat, of in sommige gevallen mobiliteit naar een andere sector waar nog wel vraag naar de 

vakgebieden van de medewerker bestaat. 

Als een medewerker de ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied onvoldoende bijhoudt loopt deze het 

risico tot uitval vanwege een innovatiegat. In dit geval heeft de medewerker bijvoorbeeld 

onvoldoende kennis van nieuwe productietechnologieën of software om zijn/haar vak uit te voeren 

op een manier die aan de eisen van deze tijd voldoet. Peek ondervindt bijvoorbeeld dat oudere 

medewerkers de snelle technologische ontwikkelingen in haar markt niet altijd kunnen bijhouden, 

maar ook bij Draka komt het voor dat medewerkers die niet gemotiveerd zijn opleidingen volgen en 

daarna niet in staat zijn sommige nieuwere machines te bedienen. 
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3. Best practices voor inzetbaarheid in verschillende levensfases 

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van verschillende succesvolle maatregelen die binnen de 

pilotbedrijven gehanteerd (gaan) worden bij het verhogen van de inzetbaarheid (al dan niet voor 

specifieke bedrijfstypen, functietypen of leeftijdscategorieën), en de algemene conclusies die 

daaraan te verbinden zijn voor het bevorderen van inzetbaarheid in verschillende levensfases. De 

conclusies en maatregelen zijn gecategoriseerd aan de hand van de acht HR-domeinen uit het 

Berenschot High Performance Work Systems-model (zie figuur 5). Deze categorisatie dient om een 

hanteerbare set van best practices te bieden op basis van het rijke palet van generieke en 

specifieke inzetbaarheidsmaatregelen uit de pilots. Per HR-domein wordt bovendien een 

karakteristieke casusbeschrijving verschaft over hoe een inzetbaarheidsmaatregel binnen één van 

de pilotbedrijven tot verhoging van de inzetbaarheid kan leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: HR-Systemen die van invloed zijn op de verbetering van performance en welbevinden van 

medewerkers. 

De binnenste ring van het model bevat de richtinggevende elementen voor HR-beleid, die 

randvoorwaardelijk zijn voor de overige maatregelen. De buitenste ring bevat de instrumentele 

elementen, de „knoppen waar organisaties aan kunnen draaien‟. Deze HR-systemen zijn in 

onderlinge samenhang van invloed op het presteren en welbevinden van medewerkers. In een goed 

levensfasebewust personeelsbeleid zijn op alle acht gebieden de maatregelen genomen die nodig 

zijn om verschillende organisatie-relevante personeelscategorieën inzetbaar te houden. Achterin dit 
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hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle maatregelen per HR-domein, waarin tevens te zien 

is welke uitvalredenen de maatregelen tegengaan. 

 

3.1 Maatregelen op het gebied van visie en strategie 

De belangrijkste algemene conclusie op het gebied van het HR-domein visie en strategie is dat 

organisaties het levensfasebewust personeelsbeleid moeten baseren op strategische keuzes die 

gemaakt worden voor het hele bedrijf of specifiek voor sleutelposities. Een analyse van de 

organisatiestrategie in relatie tot de arbeidsmarkt of het personeelsbestand geeft inzicht in de 

kritische succesfactoren voor HRM om de strategie te verwezenlijken. Het effect van het 

levensfasebewust personeelsbeleid moet de organisatie dichter bij het gewenste organisatieprofiel 

brengen, bijvoorbeeld door verhoging of verlaging van de mobiliteit van medewerkers. Hiervoor is 

het uiteraard essentieel dat de organisatie - naast een visie op het gewenste profiel - ook inzicht 

heeft in de huidige inzetbaarheidsituatie van de organisatie (leeftijds- en functieopbouw, in-, door- 

en uitstroomcijfers, cijfers met betrekking tot ziekteverzuim en bedrijfsongevallen, en kwalitatieve 

informatie, bijvoorbeeld over betrokkenheid of redenen van uitstroom). Bovendien is het wenselijk 

om door middel van scenarioplanning rekening te houden met de verschillende mogelijke externe 

ontwikkelingen. 

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een strategische samenwerking aan te gaan met andere 

bedrijven om medewerkers gezamenlijk inzetbaar te houden, bijvoorbeeld door het bevorderen van 

mobiliteit van medewerkers van bedrijven waar deze minder inzetbaar zijn naar bedrijven waar deze 

medewerkers een bredere inzetbaarheid en/of hogere toegevoegde waarde kunnen hebben. 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van visie en strategie: 

Draka De keuze geen beleid in te stellen voor specifieke leeftijdscategorieën. 

Maatwerk is altijd het streven. 

Fontijne Grotnes Keuze om relatief veel oudere medewerkers aan te nemen. 

IHC Merwede Bedrijfsschool tot speerpunt verheven. 

Peek Traffic „Professional Service Firm‟ HR-strategie invoeren om groei en 

professionalisering te bewerkstelligen. 

Scania Keuzes maken m.b.t. verhoudingen vast en flexibel personeel, 

reïntegratiebeleid en het belang van ergonomie bij vaststellen 

werkpakketten. 

Schindler Nieuwe visie op loopbanen en HR-beleid ontwikkeld. 
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3.2 Maatregelen op het gebied van leiderschap 

Het succes van levensfasebewust personeelsbeleid wordt bepaald door de interactie tussen 

leidinggevende en medewerker. Leidinggevenden bepalen in hoge mate de dynamiek van deze 

interactie: een leidinggevende moet in dialoog met de medewerker inzetbaarheidoplossingen voor 

deze kunnen creëren, en moet het waarom van individueel verschillende afspraken of regelingen 

aan anderen kunnen uitleggen. De kwaliteit van deze dialoog (al dan niet geïnstitutionaliseerd in de 

vorm van loopbaangesprekken) is doorgaans wisselend. Deze is te verbeteren door middel van 

beleid, training, coaching en intervisie van leidinggevenden, het expliciet beleggen van de 

verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid bij leidinggevenden en sturing op resultaten op dit vlak. 

Organisaties moeten een keuze maken voor een gewenste leiderschapsstijl - of enkele 

verschillende stijlen voor verschillende doelgroepen –-en deze keuze(s) consequent doorvoeren. 

Het is wenselijk deze keuze tot uiting te brengen in het selectiebeleid van leidinggevenden. Over het 

algemeen geldt daarbij dat „interesse voor de ander‟ en „snappen wat de ander in zijn/haar 

levensfase nodig heeft‟ belangrijke competenties zijn. 

Voorbeeld uit de pilots: Bedrijfsschool bij IHC Merwede 

IHC Merwede loopt tegen het feit aan dat de uitstroom van het technisch onderwijs in de 

regio zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende is om aan de vraag van het bedrijf te 

voldoen. Daarbij heeft IHC Merwede de komende 10 jaar een gestage uitstroom van 

ervaren medewerkers die gebruik maken van de vroegpensioenregelingen. Bovendien 

heeft het bedrijf behoefte aan het behoud van kennis en kunde en de borging van 

processen binnen het bedrijf. 

 

Om deze redenen heeft IHC Merwede haar eigen bedrijfsschool, het Technisch Opleidings 

Centrum (TOC), tot strategisch speerpunt verheven waarin fors wordt geïnvesteerd. IHC 

wil dat de school gezien wordt als een topvakopleiding en een begrip is in de regio. Het 

bedrijf streeft ernaar om jaarlijks 50 leerlingen aan te nemen die in twee jaar tijd een MBO-

opleiding niveau 2 of 3 volgen, en daar onder andere werken aan ‘productieve opdrachten’ 

voor IHC. Alle leerlingen worden gekoppeld aan een mentor, een ervaren medewerker van 

IHC die ‘multi-skilled’ is getraind. Na afronding stroomt een deel van de leerlingen door 

naar een opleiding op niveau 4. Deze wordt gevolgd in de avonduren naast het werken bij 

IHC. De beste leerlingen daarvan kunnen verdere opleiding volgen tot vakspecialist of 

voor het middenkader. Het onderwijs wordt deels verzorgd door ervaren medewerkers van 

IHC. Dit biedt het bedrijf daarmee tevens een oplossing voor een deel van de oudere 

medewerkers die het reguliere werk fysiek niet meer aankunnen. 
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Op het hoogste niveau van de organisatie heeft de top een belangrijke rol in het succes van 

levensfasebewust personeelsbeleid. Een goede interactie tussen leidinggevenden en de top is 

evenzeer belangrijk. Beleidskeuzes van de top moeten in de praktijk ook consequent toegepast en 

gehandhaafd worden. 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van leiderschap: 

Draka Training leidinggevenden, o.a. op het vlak van coachend leidinggeven 

en het voeren van gesprekken.  

Fontijne Grotnes Draagvlak voor kennismanagement verkrijgen in het MT. 

IHC Merwede Programma‟s voor medewerkers met leidinggevende talenten. 

Trainingen in situationeel leidinggeven. 

Peek Traffic MD-traject invoeren voor leidinggevenden. 

Scania Commitment creëren in het MT om beleidskeuzes te maken en deze 

consequent toe te passen en te handhaven. 

Schindler Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 

Voorbeeld uit de pilots: MD-trajecten voor leidinggevenden bij Peek Traffic  

Peek heeft over het algemeen goed functionerende leidinggevenden, al bestaan er 

uiteraard verschillende stijlen van leidinggeven. Deze verschillen komen ook tot uiting in 

de mate waarin leidinggevenden samen met hun medewerkers in staat zijn de 

inzetbaarheid van laatstgenoemden op peil te houden. Sommige leidinggevenden 

stimuleren hun medewerkers bijvoorbeeld actiever dan anderen om opleidingen te volgen, 

of zijn beter in het sturen op output in plaats van aanwezigheid.  

 

Bij Peek bestaan veel ´best practices´ bij verschillende leidinggevenden, maar er is weinig 

gelegenheid voor managers om van elkaar te leren. Daarom is het projectteam tot de 

conclusie gekomen dat er - naast het bestaande MD-beleid voor beoogde toekomstige 

managers - ook behoefte bestaat aan een MD-traject voor de huidige managers. In een 

dergelijk traject kunnen managers veel van elkaar leren en kan de uitvoering van het 

leeftijdsfasebewust personeelsbeleid op een constant hoog niveau gebracht worden. 

Hiermee wordt het vermogen van leidinggevenden versterkt om een cultuur van 

voortdurende professionele ontwikkeling neer te zetten. Dit zal de inzetbaarheid van hun 

medewerkers bevorderen. 
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3.3 Maatregelen op het gebied van cultuur 

Levensfasebewust personeelsbeleid veronderstelt een cultuur waarin de medewerker een eigen 

verantwoordelijkheid voelt voor zijn/haar inzetbaarheid, en waarin de organisatie (waaronder alle 

leidinggevenden) verantwoordelijkheid nemen om medewerkers door middel van maatwerk te 

faciliteren bij het op peil houden of verbeteren van hun eigen inzetbaarheid.  

Een open cultuur waarin medewerkers en leidinggevenden uitwisseling kennen met andere 

afdelingen (of zelfs andere organisaties) is bevorderlijk voor de inzetbaarheid. Men maakt hierdoor 

kennis met de inzetbaarheidsoplossingen van anderen en er ontstaat een hogere bereidheid bij 

medewerkers (en hun leidinggevenden) om buiten de afdelingsgrenzen te zoeken naar functies 

voor medewerkers die binnen een afdeling minder inzetbaar zijn. 

Tot slot is een cultuur van continue communicatie bevorderlijk voor blijvende inzetbaarheid. In het 

geval van een goede communicatie is voor alle medewerkers helder welke facilitering vanuit de 

organisatie beschikbaar is en zijn leidinggevenden op de hoogte van de behoeften van hun 

medewerkers. 

De cultuur binnen de organisatie is te beïnvloeden door middel van workshops, eigen programma‟s, 

het zo laag mogelijk in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden en het creëren van 

mogelijkheden voor medewerkers om mee te praten en nieuwe initiatieven voor de organisatie te 

ontplooien. 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van cultuur: 

Draka Bijeenkomsten waarin de medewerkers zelf vormgeven aan de cultuur 

binnen Draka. 

Fontijne Grotnes Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 

IHC Merwede Eigenaarschap ontwikkeling bij medewerker neergelegd. 

Peek Traffic Professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid centraal stellen. 

Vaker successen vieren. 

Scania Duidelijkheid creëren in het beleid en doen wat afgesproken is. 

Schindler Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 

 



23 

 

 

 

3.4 Maatregelen op het gebied van performance management 

De meeste bedrijven kennen een performance management cyclus waarin jaarlijks één of meerdere 

gesprekken gevoerd worden tussen leidinggevende en medewerker. Deze gesprekken dienen om 

het functioneren te beoordelen, maar bijvoorbeeld ook om afspraken te maken over de door de 

organisatie en medewerker gewenste ontwikkeling van de medewerker en de ondersteuning van de 

organisatie daarbij. Een ontwikkelings- of loopbaangesprek is bij uitstek geschikt om medewerkers 

blijvend gemotiveerd en inzetbaar te houden. Dit vergt wel dat leidinggevenden de capaciteiten 

bezitten om in deze gesprekken goed aan te sluiten op de behoeften van de medewerker met 

betrekking tot het waarborgen van inzetbaarheid, en motivatie tot ontwikkeling en een gevoel van 

verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid bij de medewerker. 

Ook het functiegebouw en de beloningssystematiek kunnen de inzetbaarheid van medewerkers fors 

beïnvloeden. Medewerkers die doorgroeimogelijkheden hebben zijn doorgaans meer gemotiveerd 

zichzelf te ontwikkelen. Bovendien kan een functiegebouw bevorderen dat medewerkers tijdig 

doorgroeien naar functies waarin zij ook op latere leeftijd inzetbaar blijven. Tot slot blijven 

medewerkers soms om financiële redenen inzetbaar, indien bijvoorbeeld bredere inzetbaarheid 

wordt beloond met een hogere inschaling of ploegen- of onregelmatigheidstoeslagen te verdienen 

zijn. Om blijvende inzetbaarheid te realiseren is het noodzakelijk om het functiegebouw continu 

goed te onderhouden. 

 

 

Voorbeeld uit de pilots: Cultuurverandering bij Draka 

Draka kent relatief veel medewerkers die daar op jonge leeftijd begonnen zijn en al hun 

hele werkzame leven bij Draka in dienst zijn. Het komt regelmatig voor dat een 

medewerker van begin veertig al twintig of vijfentwintig jaar bij Draka in dienst is. Sommige 

van deze medewerkers zijn gaandeweg minder gemotiveerd geraakt om initiatief te tonen 

in hun werk, bijvoorbeeld door negatieve ervaringen daarmee in het verleden. Een aantal 

medewerkers is alleen geïnteresseerd in hun eigen belang en niet gemotiveerd hun best te 

doen. Bovendien voelt een deel van de medewerkers weinig verantwoordelijkheid voor de 

eigen loopbaan. 

 

Draka heeft een aantal acties geformuleerd die bijdragen aan een cultuur van 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan onder medewerkers. Draka 

wil bijvoorbeeld een pilot uitvoeren met bijeenkomsten rond het thema ‘Draka tijdens de 

economische crisis’. In deze bijeenkomsten geven medewerkers uit verschillende 

afdelingen/functies zelf vorm aan de cultuur van Draka, bijvoorbeeld de mate waarin zaken 

bespreekbaar zijn en de verantwoordelijkheid voor gedrag. Daarnaast is Draka van plan 

alle leidinggevenden te trainen in coachend leidinggeven en het voeren van gesprekken. 



24 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van performance management: 

Draka Verbetering procedure functioneringsgesprekken. 

„Managers van leidinggevenden‟ voorzien van stuurinformatie over 

kwantiteit/kwaliteit gesprekken en gebruik opleidingsmogelijkheden. 

Fontijne Grotnes Werkbeleving onderdeel van functiegesprekken. 

IHC Merwede Extra periodiek voor medewerkers die de opleiding „multi-skilling en 

regelende taken‟ volgen.  

Peek Traffic Loopbaanontwikkeling onderdeel van „evolutiegesprekken‟. 

Sturen op output in plaats van aanwezigheid. 

Bonusregeling motiverender maken. 

Scania Verschillende inzetbaarheidseisen per functieniveau definiëren. 

Schindler Gewenste aanpassing van het functiegebouw. 

Voorbeeld uit de pilots: Inzetbaarheidseisen per functieniveau bij Scania 

Bij Scania staat employability al jaren op de strategische agenda. Medewerkers die een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  hebben voor een productiefunctie zijn 

contractueel gezien breed inzetbaar: ze hebben immers een contract met het bedrijf, en 

niet bij een specifieke afdeling. Toch is het nog ongebruikelijk dat medewerkers van 

afdeling verwisselen. Dit is deels cultureel bepaald. Daarnaast werken medewerkers liever 

aan het eind van de productielijn dan aan het begin. Men heeft dan meer gevoel bij het 

eindproduct, de truck. Zo kan de situatie ontstaan dat er aan de voorkant van de lijn een 

tekort aan (vaste) medewerkers bestaat, terwijl er aan de achterkant een overschot aan 

vaste krachten bestaat. Bovendien kan er scheefgroei in de leeftijdsopbouw tussen teams 

optreden en kunnen er binnen afdelingen door bijvoorbeeld ziekte problemen ontstaan 

met betrekking tot de personele bezetting. 

 

Om dit knelpunt aan te pakken heeft Scania het beleidsvoornemen uitgewerkt om de 

verwachte inzetbaarheid van medewerkers op te nemen in de functieprofielen. 

Uitgangspunt is dat medewerkers bereid moeten zijn zichzelf te ontwikkelen, zowel op 

theoretisch als praktisch vlak. Het functiehuis en de beloning sluiten hierop aan. Hoe 

hoger een productiemedewerker is ingeschaald, hoe breder inzetbaar deze zou moeten 

zijn. Vanaf het niveau van allround monteur wordt van  medewerkers verwacht dat ze 

bereid zijn naar elke andere afdeling binnen Scania door te stromen om zichzelf en de 

organisatie verder te ontwikkelen. 
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3.5 Maatregelen op het gebied van organisatie en taakinrichting 

Bij veel bedrijven is het werk de laatste jaren ergonomisch een stuk minder zwaar geworden. Toch 

blijven mensen uitvallen omdat ze het werk fysiek of qua tempo niet meer aankunnen. Hiervoor is 

een oplossing te vinden door het creëren van een goede match tussen werkinhoud en wat de 

werknemer aankan. Medewerkers die het werk binnen een afdeling niet meer aankunnen moeten 

geholpen worden naar ander passend werk binnen of buiten het bedrijf. 

Voor bedrijven die zowel productie als serviceactiveiten verrichten kan het - afhankelijk van de 

zwaarte van beide activiteiten - wenselijk zijn horizontale mobiliteit van de ene naar de andere 

activiteit te bevorderen. 

Medewerkers in verschillende leeftijdscategorieën hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit met 

betrekking tot de uitvoering van de plaats en de tijdstippen waarop zij hun werkzaamheden 

uitvoeren. Organisaties kunnen - waar de aard van het werk dit toelaat - deze flexibiliteit bevorderen 

door bandbreedtes voor werktijden te introduceren, thuiswerken mogelijk te maken of de bepaling 

van werktijden en locatie zelfs helemaal aan de medewerker over te laten. Dit laatste vergt wel een 

cultuur van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid en leidinggevenden die sturen op resultaat. 

 

Voorbeeld uit de pilots: Gewenste aanpassing functiegebouw bij Schindler 

Bij Schindler starten de meeste nieuwe medewerkers bij de afdeling die nieuwbouw van 

liften verzorgt. Omdat de fysieke belasting binnen de afdeling die bestaande installaties 

onderhoudt minder zwaar is dan bij nieuwbouw, is doorstroom van medewerkers uit 

nieuwe installaties naar bestaande installaties gewenst. De bij nieuwbouw opgedane 

ervaring is ook waardevol voor bestaande installaties, omdat de medewerkers aldaar 

zelfstandig werken en verantwoordelijk zijn voor zowel onderhoud als storingen. Dit brengt 

soms extra werkdruk met zich mee. De diversiteit aan liften die onderhouden worden is 

bovendien groot. Ervaren monteurs hebben al veel liften gezien en weten hoe zij hiermee 

om moeten gaan.  

 

De huidige beloningsstructuur staat doorstroom naar BI echter in de weg omdat in het 

functiegebouw ervaren medewerkers bij nieuwbouw hoger beloond worden dan bij 

bestaande installaties. De weging van de functies die hieraan ten grondslag ligt is 

bovendien niet meer juist: het werk bij nieuwe installaties is namelijk eenvoudiger 

geworden en dat bij bestaande installaties complexer door de besturingssystemen en de 

grotere diversiteit in merken en installaties. Om deze redenen is aanpassing van het 

functiegebouw gewenst.  
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In servicebedrijven bemoeilijken de consignatiediensten de personeelsplanning vanwege de 

arbeidstijdenwet en de vrijstelling van 55-plussers. Consignatiediensten zijn zwaarder voor ouders 

van jonge kinderen. Dit is te ondervangen door slimme personeelsplanning, verschoven roosters 

en/of zelfroostering. 

Het is niet gebleken dat het werken in ploegendiensten een uitvalsreden is voor oudere 

medewerkers. In veel bedrijven werken 55-plussers wel in ploegen, omdat er anders 

personeelstekorten optreden of om de ploegentoeslag te behouden. Ploegendienstwerk kan wel 

extra belastend zijn voor ouders van jonge kinderen. 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van organisatie en taakinrichting: 

Draka Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk leggen. 

Fontijne Grotnes Job rotation en herplaatsing. 

Flexibel buitenlandbeleid. 

IHC Merwede Zelfsturende teams. 

Afdeling klein ijzerwerk voor medewerkers met fysieke problemen. 

Bandbreedtes werktijden voor kantoorpersoneel. 

Peek Traffic Flexibilisering van arbeidstijden en -locatie: onderzoek mogelijkheden 

voor verschillende functies. 

Thuiswerkprotocol opstellen. 

Scania Objectieve inzetbaarheidstoets. 

Aanpassing werkpakketten. 

Invoering reïntegratieplekken. 

Vastleggen doorstromingseisen hogere functieniveaus. 

Schindler Verschoven roosters met lichtere consignatie. 
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3.6 Maatregelen op het gebied van opleiding en ontwikkeling 

Opleiding en ontwikkeling is een kerndomein dat altijd een grote rol dient te spelen in het 

levensfasebewust personeelsbeleid. Hoewel de meeste organisaties opleidingsbudgetten kennen 

en EVC-trajecten over het algemeen door organisaties worden gefaciliteerd, wordt niet overal in 

dezelfde mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Het komt bovendien voor dat sommige 

groepen medewerkers minder gemotiveerd zijn om hun kennis op peil te houden. 

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol om te bevorderen dat medewerkers de ontwikkeling 

doormaken die nodig is om ze inzetbaar te houden. De leidinggevende en de medewerker bepalen 

idealiter samen de ontwikkelbehoefte van de medewerker en de leidinggevende kan het gebruik van 

de ontwikkelmogelijkheden actief bevorderen. De organisatie kan de tijdige ontwikkeling van 

medewerkers die nodig is voor het behoud van inzetbaarheid ook bevorderen door te sturen op het 

gebruik van HR-instrumenten zoals ontwikkelings- of loopbaangesprekken of het laten opstellen van 

een persoonlijk ontwikkelplan (POP) door alle medewerkers. 

Het is nuttig de wijze waarop opleidingen of instructie binnen het bedrijf worden verzorgd aan te 

passen aan de behoeften van de doelgroep. Zo bleek in een van de pilotbedrijven dat oudere 

medewerkers liever deelnemen aan interne trainingen dan aan externe opleidingen en werkt de 

instructie van jongere medewerkers in verschillende bedrijven beter door deze aan de hand van 

beeldmateriaal te verzorgen. 

 

Voorbeeld uit de pilots: Flexibilisering van arbeidstijden en locatie bij Peek Traffic 

Peek Traffic is een groeiende onderneming met een personeelsbestand dat vooral uit 

HBO/WO-opgeleide technici bestaat. Omdat deze personeelscategorie een structurele 

schaarste kent zijn de huidige medewerkers waardevol voor Peek, zeker degenen die al 

enige jaren ervaring hebben en waarin middels opleidingen is geïnvesteerd. Dit is een 

reden voor Peek om de relatief hoge uitstroom van medewerkers die Peek kent in de 

leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar aan te willen pakken. 

 

Uit een analyse van exitinterviews blijkt dat veel uitstroom in deze leeftijdscategorie wordt 

veroorzaakt door werk-privé balans en filedruk. Peek heeft er daarom voor gekozen om de 

mogelijkheden voor flexibilisering van werktijden en -locatie te onderzoeken. De afdeling 

Traffic Engineering dient hiervoor als pilot. Door middel van een focusgroep met het hele 

team werden de behoeften van de medewerkers op het gebied van aansturing en overleg, 

werkplekken en (ICT)-ondersteuning geïnventariseerd. Er is een plan opgesteld voor een 

flexibele kantoorinrichting en er is afgesproken om werktijden helemaal los te laten. Na 

een aantal maanden zullen deze maatregelen worden geëvalueerd. 



28 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van opleiding en ontwikkeling: 

Draka Vernieuwing opleidingsstructuur. 

Invoering van een opleidingsplan voor alle medewerkers. 

Instructie door middel van op film opgenomen procedures. 

Fontijne Grotnes Alle oudere medewerkers volgen opleidingen. 

Inhouse-opleidingen sluiten beter aan bij behoefte oudere medewerkers. 

40+ trainingen. 

IHC Merwede Bedrijfsschool. 

Skill- en competentiematrix per afdeling. 

POP-gesprekken. 

Mentorschap. 

Training „multi-skilling en regelende taken‟. 

Coaching medewerkers met werk-privé balans problemen. 

Pensioenvoorbereiding. 

Peek Traffic Opleidingsbeleid consequenter maken. 

Scania Medewerkers beter voorbereiden op aanpassing werkpakketten. 

Schindler Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 
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3.7 Maatregelen op het gebied van kennismanagement 

Veel bedrijven hebben moeite met het op peil houden, optimaal benutten en borgen van de kennis 

van oudere medewerkers voor de organisatie. Als oudere medewerkers met pensioen gaan stroomt 

er met hun vertrek vaak hun gedurende vele jaren opgebouwde kennis en ervaring mee de 

organisatie uit. Dit is te voorkomen door middel van („two way‟) mentorsystemen, waarin elke jonge 

medewerker aan een oudere medewerker wordt gekoppeld. Het delen en vastleggen van informatie 

is ook te bevorderen door middel van software (b.v. Sharepoint) of training van medewerkers in het 

vastleggen en overdragen van kennis. Bovendien kunnen oudere medewerkers betrokken worden 

bij het verzorgen van trainingen/opleidingen en opleiding of het vastleggen van best practices, bijv. 

op film.  

Veel overdracht van bedrijfsspecifieke kennis vindt „on the job‟ plaats, bijvoorbeeld door middel van 

het meelopen van jongere bij oudere medewerkers bij (internationale) klussen. Sommige 

organisaties bezuinigen onder concurrentiedruk op deze „dubbele bezettingen‟. Overleven op korte 

termijn gaat dan voor lange termijn concurrentievoordeel. Het is opmerkelijk dat deze vormen van 

opleiding buiten de meeste kaders voor subsidies of A&O-gelden vallen, terwijl het rendement 

waarschijnlijk hoger is dan het volgen van een externe opleiding.  

 

Voorbeeld uit de pilots: Vernieuwing opleidingsstructuur bij Draka 

Bij Draka zijn niet alle medewerkers bereid om opleidingen te volgen, met name onder de 

medewerkers met een lang dienstverband. Het komt daardoor regelmatig voor dat 

medewerkers uitvallen vanwege focusfuik of innovatiegat. 

 

Draka wil het volgen van opleidingen door medewerkers bevorderen door de invoering van 

een opleidingsstructuur die beter in de behoeften van bedrijf en medewerker voorziet. De 

opleidingsstructuur kent in de nieuwe opzet drie niveaus met elk verschillende 

opleidingsmodules. Op het basisniveau wordt een aantal modules aangeboden met daarin 

de basiskennis over de organisatie, de omgeving en het product die iedereen binnen de 

organisatie dient te kennen. Op het tweede niveau worden opleidingen aangeboden die 

voorzien in de kennisbehoefte van individuen of afdelingen met betrekking tot het product, 

het productieproces en de omgeving. Het derde niveau omvat de opleidingen die erop 

gericht zijn om medewerkers hogere kwalificaties te geven, zoals MBO-opleidingen.  

 

Draka is bovendien van plan de ontwikkeling van medewerkers nog explicieter op te 

nemen in het functioneringsgesprek, en gaat processen op film opnemen om nog beter 

aan te kunnen sluiten bij de manier waarop productiemedewerkers werkprocessen en 

machinegebruik willen leren. 
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Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van kennismanagement: 

Draka Training kennisoverdracht. 

„Two-way‟ mentoring. 

Op film opnemen procedures. 

Fontijne Grotnes Samenwerking junioren-senioren faciliteren. 

IHC Merwede Training kennisoverdracht. 

Peek Traffic ICT-gebruik dat plaats- en tijdonafhankelijk werken bevordert. 

Scania Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 

Schindler Geen specifieke maatregelen in het kader van de pilot. 

 

 

 

Voorbeeld uit de pilots: Werken in het buitenland bij Fontijne Grotnes 

De installaties die Fontijne bouwt moeten over het algemeen in het buitenland op locatie 

geïnstalleerd worden. Het is niet altijd eenvoudig om (oudere) medewerkers te motiveren 

voor projecten naar het buitenland te gaan, en ook voor medewerkers met een jong gezin 

blijkt het lastig te zijn. Jongere medewerkers hebben daarentegen vaak niet genoeg 

ervaring om de installatie zelfstandig uit te voeren. 

 

Het zou een oplossing kunnen zijn voor Fontijne als ervaren medewerkers vaker vergezeld 

zouden worden door een jongere medewerker die de installatie samen zouden kunnen 

verzorgen. Voor de oudere medewerker is het werken in het buitenland minder zwaar als 

deze hulp krijgt van een collega, en voor de jongere medewerker is dit een mogelijkheid 

om de benodigde ervaring op te doen. Deze oplossing brengt echter wel extra kosten met 

zich mee, omdat de klant niet snel geneigd zal zijn meer te willen betalen voor de 

installatie. Het is de uitdaging om aan te tonen dat deze extra investering ook opbrengsten 

met zich mee brengt. De investering kan zich echter op de lange termijn uitbetalen als 

hierdoor de continuïteit van het kunnen verzorgen van de installaties wordt gewaarborgd 

en de leercurve van jongere medewerkers hierdoor steiler wordt. 
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3.8 Maatregelen op het gebied van strategische personeelsplanning 

Door het bepalen van „sleutelposities‟ identificeert een organisatie welke medewerkers de hoogste 

strategische toegevoegde waarde hebben voor de organisatie en waarvan vervanging moeilijk of 

kostbaar zou zijn. De organisatie kan soms echter beter beslissen om juist te investeren in de 

inzetbaarheid van medewerkercategorieën met een lagere strategische toegevoegde waarde, 

bijvoorbeeld als deze groep een lage mobiliteit gecombineerd met hoge uitvalrisico‟s kent.  

In traditionele productiebedrijven is de gemiddelde diensttijd vaak hoog. Medewerkers zijn er vaak 

jong begonnen en werken er hun hele werkzame leven. Voor deze bedrijven is het de vraag hoe je 

medewerkers die al lang in dienst zijn maar nog een hele periode voor de boeg hebben tot aan hun 

pensioen (zoals mid-veertigers die al twintig jaar voor het bedrijf werken) gemotiveerd houdt. Dit kan 

bijvoorbeeld door loopbaanmogelijkheden te bieden en horizontale doorstroom te bevorderen door 

brede inzetbaarheid op te nemen in het functieprofiel voor de hoger ingeschaalde productiefuncties. 

Vooral in bedrijven met een hoger gemiddeld opleidingsniveau of bedrijven met schaarse 

technische specialistische functies bestaat de uitdaging om medewerkers te binden aan het bedrijf. 

Vooral jongere medewerkers zijn doorgaans mobieler op de arbeidsmarkt dan oudere werknemers, 

bijvoorbeeld in het geval van een suboptimale facilitering door het bedrijf of onvoldoende werk-privé 

balans. Deze uitstroom is kostbaar vanwege de in deze branche noodzakelijke hoge investeringen 

in de continue ontwikkeling van medewerkers. De uitstroom is bijvoorbeeld te voorkomen door het 

bieden van doorgroeimogelijkheden of inzetbaarheidsmaatregelen uit de andere HR-domeinen, 

zoals leiderschapsontwikkeling en flexibilisering van werktijden en locatie. 

 

Maatregelen bij de pilotbedrijven op het gebied van strategische personeelsplanning: 

Draka Meer promotiekansen bieden. 

Fontijne Grotnes ATV sparen en doorwerken tijdens pre-pensioen voor langere parttime 

inzet. 

IHC Merwede Bedrijfsschool. 

Parttime-pensioen en inzet gepensioneerden. 

Peek Traffic Strategische personeelsplanning invoeren. 

Scania Vastleggen gewenste personeelsopbouw (vast/flex, leeftijd en 

functieniveau) en hier langzaam naar toe werken. 

Schindler Sturen op doorstroom van nieuwbouw naar bestaande installaties. 
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Voorbeeld uit de pilots: Vastleggen gewenste personeelsopbouw bij Scania  

Bij Scania is de afgelopen jaren met succes gestreefd naar een personeelsbestand dat 

bestaat uit een vaste kern van medewerkers met daaromheen een ‘flexibele schil’ van 

uitzendkrachten. Deze flexibele schil kan makkelijk worden verkleind als de 

personeelsbehoefte bij Scania daalt, bijvoorbeeld wegens efficiencyverbetering of 

productieverlaging. De keerzijde van deze flexibele schil is dat het vaste 

medewerkersbestand vergrijst. Het risico van uitval is door de hoge gemiddelde leeftijd 

hoger en de frisse blik van jongere medewerkers soms wordt gemist. 

Dat het hanteren van een flexibele schil noodzakelijk is voor Scania om economisch 

mindere tijden door te komen blijkt op dit moment maar al te duidelijk. Toch is enige 

instroom van vaste medewerkers wel gewenst. Het projectteam van Scania adviseert 

daarom om de gewenste verhouding tussen vaste medewerkers en flexkrachten, en 

streefverhoudingen met betrekking tot de leeftijds- en functieopbouw van het vaste 

personeel in de visie op de organisatie vast te leggen. Op het moment dat er een vaste 

medewerker vertrekt kan er in lijn met de gewenste verhoudingen wel of niet een nieuwe 

medewerker aangenomen worden. 
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3.9 Overzicht van maatregelen 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle maatregelen die – mits ze bij de 

kenmerken, cultuur en behoeften van organisatie en medewerkers passen – inzetbaarheid binnen 

organisaties kunnen bevorderen. De maatregelen zijn gecategoriseerd naar de acht HR-domeinen 

uit het High Performance-model. De maatregelen op het gebied van de drie richtinggevende HR-

domeinen zijn generiek van aard: ze bevorderen de algehele inzetbaarheid binnen een organisatie 

en kunnen randvoorwaardelijk zijn voor de maatregelen op het gebeid van de vijf instrumentele HR-

domeinen. De maatregelen op voor deze domeinen zijn bovendien vaak specifieker gericht op het 

oplossen van specifieke knelpunten. Om deze reden is voor de vijf instrumentele redenen 

aangegeven welke uitvalredenen ermee kunnen worden voorkomen.   

 

Overzicht van maatregelen op het vlak van de richtinggevende HR-domeinen 

 Tempoval Slijtage Incidenten Saaiheid Leefstijl Innovatiegat Focusfuik 

Visie & 
Strategie 

Duidelijke strategische keuzes en speerpunten voor HRM. 

Visie op loopbanen en HR-beleid. 

Sleutelposities voor de organisatie benoemd. 

Vastgelegde gewenste opbouw personeelbestand (m.b.t. leeftijds- en diensttijdopbouw, verhouding vast/flex e.d.).  

Strategische samenwerking met andere bedrijven om medewerkers inzetbaar te houden. 

Leiderschap Draagvlak voor LBP in de top van de organisatie (op basis van bezettingspijn of feitelijke onderbouwing). 

Consequente toepassing en handhaving beleid vanuit de top van de organisatie. 

Expliciet bij leidinggevenden belegde verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid. 

Training, coaching en intervisie van leidinggevenden. 

Aansturing en beoordeling van leidinggevenden op resultaten m.b.t. inzetbaarheid. 

MD-beleid / programma‟s voor medewerkers met leidinggevende talenten. 

Cultuur Teambuildingsbijeenkomsten waarin medewerkers worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Bijeenkomsten / samenwerkingsverbanden waarin uitwisseling plaatsvindt met medewerkers uit andere afdelingen (of 
organisaties) 

Eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling bij de medewerker. 

Duidelijkheid in het beleid en uitvoering van wat afgesproken is. 

Goede communicatie over het beleid en de mogelijkheden die de organisatie biedt. 
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Overzicht van maatregelen op het vlak van de instrumentele HR-domeinen 

 Tempoval Slijtage Incidenten Saaiheid Leefstijl Innovatiegat Focusfuik 

Performance 
management 

Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid als vast onderwerp in de gehanteerde gesprekscyclus. 

Inzichtelijke loopbaanpaden.  

Verschillende inzetbaarheidseisen per functieniveau vastgelegd.  

Sturing op 
output i.p.v. 
aanwezigheid 

Doorgroei-
mogelijkheden. 

 Doorgroei-
mogelijkheden. 

Sturen op 
output i.p.v. 
aanwezigheid 

  

 Functiegebouw 
dat doorstroom 
vanuit slijtage-
beroepen 
stimullert. 

 Taakverbreding 
/ Nevenfuncties 
of -rollen 

Bredere inzetbaarheid belonen. 

Organisatie en 
taakinrichting 

Creëren goede match tussen werkinhoud en capaciteiten 
medewerker. 

   

 Taakroulatie  Taakroulatie 

 Horizontale 
doorstroom. 

 Horizontale doorstroom. 

Zelfsturende teams   

Systematische en terugkerende matching tussen werkinhoud en 
capaciteiten medewerker. 

Slimmere / 
verschoven 
roosters 

  

Instrumenten voor een objectieve 
inzetbaarheidstoets 

 Flexibele 
bandbreedtes 
werktijden 

  

Aanpassing werkpaketten  Zelfroostering   

Invoering re-integratieplekken  Plaats- en 
tijdonafhankelijk 

werken 

  

Opleiding en 
ontwikkeling 

Persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor alle medewerkers 

    Consequente uitvoering opleidingsbeleid. 

   Mentorschap Omscholing 

 Op film op nemen procedures  Op film op nemen procedures  

    Op oudere mw. gerichte opleidingen (meer in-
house; 40+ trainingen; pensioen-voorbereiding) 

Kennis-
management 

    Samenwerking tussen jong en 
oud „on the job‟ bevorderen 

 

   (Two-way) Mentorschap  

 (Op film) vastleggen procedures  (Op film) vastleggen procedures  

    Kennismanagementsoftware  

Opleidingen verzorgd door oudere medewerkers.   

Strategische 
personeels-
planning 

Sleutelposities voor de organisatie benoemd. 

Vastgelegde gewenste opbouw personeelbestand (m.b.t. leeftijds- en diensttijdopbouw, verhouding vast/flex e.d.). 

MD-beleid / Programma‟s voor medewerkers met specifieke talenten.  

Samenwerking met opleidingen / Bedrijfsschool.  

 Horizontale 
doorstroom. 

 Horizontale doorstroom. 

 Doorgroei-
mogelijkheden. 

 Doorgroei-
mogelijkheden. 

Inzet gepensio-
neerden / Part-
time pensioen. 
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4. Randvoorwaarden voor de implementatie van levensfasebewust 

personeelsbeleid 

Tijdens de pilotprojecten zijn verschillende factoren aan het licht gekomen die stimulerend of 

vertragend werken bij de ontwikkeling en de implementatie van levensfasebewust personeelsbeleid. 

In dit hoofdstuk zijn deze factoren verwerkt tot een overzicht van randvoorwaarden voor een 

succesvolle ontwikkeling en implementatie van levensfasebewust personeelsbeleid. De 

randvoorwaarden voor levensfasebewust personeelsbeleid hebben betrekking op drie fasen in de 

totstandkoming van levensfasebewust personeelsbeleid; het initiatief tot, de ontwikkeling van en de 

uitvoering van levensfasebewust personeelsbeleid. 

 

4.1 Randvoorwaarden voor het initiatief tot levensfasebewust personeelsbeleid 

Twee randvoorwaarden hangen samen met het initiatief tot levensfasebewust personeelsbeleid. 

Allereerst geldt er dat noodzaak doet bewegen. Als organisaties een tekort aan mensen hebben of 

problemen ondervinden met de bezetting van een bepaald soort diensten zal er urgentie gevoeld 

worden om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, zeker als de „bezettingspijn‟ een 

directe bedreiging vormt voor de kernactiviteiten van de organisatie. Organisaties die geen directe 

bezettingsproblemen ondervinden kunnen hun inzetbaarheidsknelpunten inzichtelijk maken door 

middel van een goede feitenanalyse m.b.t. leeftijds- en diensttijdsopbouw, in-, door- en uitstroom 

en/of ziekteverzuim. De gevolgen van deze knelpunten met betrekking tot inzetbaarheid en kosten 

kunnen een grote stimulans vormen om tot actie over te gaan. Een lange termijn visie op HRM is 

daarbij onontbeerlijk, aangezien de kosten voor levensfasebewust personeelsbeleid doorgaans voor 

de baten uitgaan. Organisaties die in een periode waarin de personeelsbehoefte tijdelijk lager is - 

bijvoorbeeld vanwege de recessie - niet in inzetbaarheid investeren kunnen in de toekomst echter 

tegen grotere knelpunten oplopen. 

Voor de totstandkoming van een initiatief is daarnaast ook noodzakelijk dat management en 

medewerkers beide de voordelen inzien van een maatwerkaanpak. Het vergroten van de 

inzetbaarheid is namelijk niet de enige oplossing voor bezettingsproblemen (meer medewerkers 

werven kan bijvoorbeeld ook) en een maatwerkaanpak kan indruisen tegen de behoefte aan 

egalitaire arbeidsvoorwaarden die bij sommige medewerkers leeft. Dit inzicht is te bevorderen door 

middel van het laten zien van succesvoorbeelden en het communiceren van resultaten.  

 

4.2 Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid 

Omdat goed levensfasebewust personeelsbeleid de belangen van zowel werkgever als werknemers 

dient, kan de ontwikkeling daarvan het beste plaatsvinden door een (project)team waarin zowel de 

werkgever als de werknemers vertegenwoordigd zijn. Op deze manier wordt immers gewaarborgd 

dat het ontwikkelde beleid ook echt aansluit bij de eisen en behoeften van de betrokkenen. 
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Participatie van OR-leden is bovendien nuttig omdat het formele advies- en instemmingstrajecten 

kan versnellen. 

Het projectteam dat levensfasebewust personeelbeleid ontwikkelt moet qua samenstelling 

voldoende enthousiaste mensen bevatten die in het team bedachte acties verder willen uitwerken 

en initiëren. Het projectteam heeft bovendien tijd en middelen nodig: als „de waan van de dag‟ 

telkens voorgaat is de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid een lang proces. 

Bovendien is er commitment vanuit de directie en het management nodig, wat blijkt uit de wil om 

mogelijkheden te scheppen of investeringen te doen. 

De maatregelen die ontwikkeld worden moeten een oplossing bieden voor de 

inzetbaarheidsknelpunten van de organisatie, maar moeten ook passen in het algehele HR-beleid. 

Het is soms noodzakelijk om meerdere HR-instrumenten aan te passen om samenhang daartussen 

te garanderen. Levensfasebewust personeelsbeleid werkt het best als alle maatregelen en 

instrumenten met elkaar samenhangen en elkaar versterken in het bereiken van duurzame 

inzetbaarheid. 

 

4.3 Randvoorwaarden voor de uitvoering van levensfasebewust personeelsbeleid 

Zoals eerder al genoemd is de interactie tussen leidinggevende en medewerker bepalend voor het 

succes van levensfasebewust personeelsbeleid. De organisatie moet dan ook waarborg bieden 

voor een consequente en constructieve dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit kan 

plaatsvinden in de vorm van training of coaching van leidinggevenden en/of medewerkers, maar ook 

door het bieden van heldere kaders en procedures en actieve sturing op resultaten. 

Voor het welslagen van levensfasebewust personeelsbeleid is het van essentieel belang dat 

medewerkers zich verantwoordelijk voor en trots op het bedrijf en de eigen loopbaan voelen. De 

mate van verantwoordelijkheid en trots zit vaak diep verankerd in de organisatiecultuur en is 

daardoor niet altijd makkelijk te veranderen. Toch zijn er handvatten voor te geven: de organisatie 

en haar leidinggevenden kunnen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk leggen, en sturen op 

resultaten en afspraken. Het is daarbij van groot belang dat goede initiatieven van onderaf zo veel 

mogelijk ruimte krijgen. Het werkt immers bijzonder demotiverend als jouw goede initiatieven bij 

voorbaat in de kiem worden gesmoord. 

Om levensfasebewust personeelsbeleid werkend te houden moet deze continu verbeterd en 

onderhouden worden: de wereld verandert immers continu, zo ook de kenmerken van het werk en 

de werknemer. De kaders die er op een zeker moment gelden moeten echter consequent worden 

toegepast: dit vergroot het draagvlak voor het beleid en voorkomt dat „de waan van de dag‟ 

aanleiding geeft om beslissingen te nemen die op korte termijn oplossingen bieden, maar op lange 

termijn tot inzetbaarheidsproblemen leiden.  
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5. Aanpak voor de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid 

In dit hoofdstuk gaan we in op de concrete stappen die bedrijven kunnen zetten om te komen tot  

passend levensfasebewust personeelsbeleid. In deze aanpak hebben we de conclusies uit de 

pilotprojecten geïntegreerd. De aanpak die we beschrijven bestaat uit zes stappen, die staan 

weergegeven in Figuur 6. De stappen worden in de volgende paragrafen nader uitgewerkt. 

Het gaat om een pragmatische aanpak, waarbij de inhoud en diepgang van de diverse stappen 

afgestemd is op de aard en omvang van de organisatie. Stap 1 betreft de voorbereiding. Stap 2 en 

Stap 3 vormen samen de vergelijking tussen de huidige en gewenste situatie. In Stap 4 worden de 

prioriteiten bepaald waarop de acties zich moeten richten. Stap 5 omvat het opstellen van een 

actieplan met betrekking tot levensfasebewust personeelsbeleid en Stap 6 betreft de implementatie 

van het beleid. De evaluatie daarvan vormt weer input voor de bewaking van de huidige situatie. 

(Stap 2.) 

 

 

Figuur 6: Procesaanpak voor de ontwikkeling van levensfasebewust personeelsbeleid. 

 

5.1 Stap 1: Opstarten projectteam 

Een goede voorbereiding is het halve werk. De eerste stap is daarom de inrichting van een 

projectteam. Levensfasebewust personeelsbeleid is zowel van belang voor werkgever als 

werknemers. Het onderwerp leent zich uitstekend voor een (project)team waarin zowel werkgever 

als werknemers vertegenwoordigd zijn. Op deze manier wordt immers gewaarborgd dat het 

ontwikkelde beleid ook echt aansluit bij de eisen en behoeften van de betrokkenen. Selectiecriteria 

voor zo‟n team zijn: voldoende enthousiasme voor het onderwerp en voldoende slagkracht om de 

bedachte acties verder uit te dragen en te stimuleren. Het is nuttig als de directie optreedt als 

formele opdrachtgever, deze geeft hiermee aan zich te willen committeren aan de invoering ervan. 

Directie of MT moet daarbij bereid zijn voldoende tijd en middelen ter beschikking te willen stellen.  

De visie bij het MT dat deze investeringen zich kunnen uitbetalen draagt daar aan bij. 

Overigens varieert de omvang van het “projectteam” met de grootte en problematiek van de 

organisatie. In een klein bedrijf kan één persoon - misschien wel de eigenaar zelf - alle 
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vervolgstappen zelfstandig doorlopen, terwijl in hele grote organisaties misschien wel meerdere 

teams actief zijn. 

 

5.2  Stap 2: Analyse huidige situatie 

De eerste inhoudelijke stap in het ontwikkelen van passend levensfasebewust personeelsbeleid is 

de analyse van de huidige situatie. De huidige analyse kan worden gekenschetst aan de hand van 

vijf elementen: ken- en stuurgetallen, kenmerken van het werk, kenmerken van het personeel en de 

uitvalredenen die voor (kunnen) komen en de kenmerken van het huidige personeelsbeleid. Stap 2 

bestaat uit het beantwoorden van deze vier vragen voor het hele medewerkersbestand of specifieke 

categorieën medewerkers die binnen het bedrijf te onderscheiden zijn. Meer concreet gaat het in de 

analyse: 

1. Wat laten de ken- en stuurgetallen met betrekking tot de opbouw van het personeelsbestand 

(leeftijds- en diensttijdsopbouw), mobiliteit (in-, door- en uitstroom), ziekteverzuim en 

bedrijfsgetallen zien? En wat zijn de inzetbaarheidsgevolgen daarvan? Wat zijn de kosten van 

ziekteverzuim, of wat zouden ze straks kunnen zijn? Welke inspanningen zijn nodig op het 

gebied van de werving en selectie om het personeelsbestand op peil te houden? Een bedrijf dat 

een relatief hoge gemiddelde leeftijd kent zal de komende jaren bijvoorbeeld te maken kunnen 

krijgen met een hoge uitstroom en daardoor behoefte hebben aan nieuw personeel. 

2. Wat zijn de kenmerken van het werk die de inzetbaarheid beïnvloeden? Welke competenties 

zijn vereist, hoe hoog is de fysieke en mentale belasting? Wat is de snelheid van de 

technologische ontwikkelingen binnen de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is? Een bedrijf 

waarin medewerkers continu nieuwe taken moeten kunnen uitvoeren stelt andere eisen aan de 

inzetbaarheid van medewerkers dan een bedrijf waar het werk aan weinig verandering 

onderhevig is. 

3. Wat zijn de kenmerken van het personeel? Welke competenties bezitten ze? Hoe hoog is de 

motivatie om relevante opleidingen te volgen? Hebben de medewerkers veel mogelijkheden om 

elders te werken? Zijn de medewerkers multi inzetbaar, flexibel en mobiel? Om welke redenen 

treden medewerkers uit dienst? Bedrijven met veel medewerkers die niet van verandering 

houden vragen om ander beleid dan bedrijven met medewerkers die gewend zijn aan 

verandering. 

4. Welke van de onderstaande uitvalredenen komen voor binnen het bedrijf? 

 

Tempoval Medewerkers kunnen het werktempo niet meer aan: om 

lichamelijke (het tempo is fysiek te zwaar), emotionele (de 

medewerker kan het werktempo mentaal niet meer aan) 

mentale of intellectuele (de medewerker kan de informatie niet 

snel genoeg meer verwerken) redenen. 

Slijtage Medewerkers kunnen het werk niet meer zo goed als vroeger 

uitvoeren vanwege de lichamelijke gevolgen van jarenlang 

fysiek zwaar werk. 
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Incidenten Medewerkers vallen uit vanwege incidenten op het werk of in de 

privésfeer. 

Saaiheid Medewerkers zijn onvoldoende (meer) gemotiveerd omdat de 

werkzaamheden de competenties van medewerkers 

onvoldoende benutten of omdat het werk niet afwisselend en 

uitdagend is. 

Leefstijlproblemen Medewerkers hebben andere opvattingen, normen en waarden 

dan leidinggevenden en/of collega‟s, of als de eisen die de 

privésituatie stellen aan de medewerker moeilijk te combineren 

zijn met het werk. 

Focusfuik Functies van medewerkers komen te vervallen doordat het 

vakgebied verdwijnt, bijvoorbeeld vanwege de opkomst van 

nieuwe technologie of het verdwijnen van de vraag naar 

bepaalde producten. 

Innovatiegat Medewerkers hebben de ontwikkelingen in hun vakgebied 

onvoldoende bijgehouden en hebben daardoor onvoldoende 

kennis/vaardigheden om hun vak uit te voeren op een manier 

die aan de eisen van deze tijd voldoet 

 

5. Wat doet het bedrijf al aan levensfasebewust personeelsbeleid? Hoe succesvol is dit beleid? 

Voeren de leidinggevenden het beleid overal goed uit? Welke maatregelen en instrumenten zijn 

er beschikbaar? Wie maken daar gebruik van en wie niet? Als maar weinig mensen gebruik 

maken van de mogelijkheden binnen het bedrijf moet er misschien toch iets worden aangepast. 

De antwoorden op deze vragen geven een beeld van de huidige eisen die het werk stelt aan 

levensfasebewust personeelsbeleid en de behoefte daaraan vanuit de medewerkers. 

 

5.3 Vaststellen gewenste situatie 

Om te bepalen waar het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid op gericht dient te worden moet ook 

de gewenste situatie vastgesteld worden. De gewenste situatie kan met ongeveer dezelfde vragen 

in beeld gebracht worden als de huidige. Eén vraag komt er bij, namelijk de verwachte impact van 

de strategische koers van het bedrijf. Komt er nieuwe technologie? Gaat de organisatie groeien? Is 

sprake van hevige concurrentie? Meer uitgebreid gaat het in de gewenste situatie om de 

antwoorden op de volgende vragen: 

1. Wat is de strategische koers van de organisatie (groei, stabiliteit, krimp)? Welke veranderingen 

zal het bedrijf de komende jaren tegemoet zien (innovatie, nieuwe technologie, automatisering, 

uitbesteding, etc.)?  

2. Wat is de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het personeelsbestand dat bij deze 

strategische koers past?  
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Oftewel: hoeveel medewerkers heeft het bedrijf de komende jaren nodig en welke specifieke 

vakinhoudelijke en gedragsmatige competenties moeten deze bezitten? Wat is de gewenste 

verhouding tussen vast en flexibel personeel? Wat is de gewenste leeftijds- en 

diensttijdsopbouw van dit personeelsbestand? Hoe graag wil de organisatie medewerkers 

binden? Hoeveel uitval is acceptabel?  

3. Wat moet er gebeuren om de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het 

personeelsbestand te bereiken of te behouden? Moeten er meer mensen instromen of is er juist 

meer uitstroom gewenst. Moeten medewerkers vaker doorstromen naar andere functies? 

Moeten medewerkers bepaalde opleidingen volgen om inzetbaar te blijven?  

De antwoorden op deze vragen kunnen vergeleken worden met de huidige situatie die in fase 2 is 

geïnventariseerd. Deze vergelijking geeft richting voor het te voeren beleid. Als het verschil tussen 

de huidige en het gewenste personeelsbestand bijvoorbeeld heel groot is kunnen met verschillende 

maatregelen gewenste personeelsstromen (in-, door- en/of uitstroom) op gang worden gebracht. 

 

5.4 Vaststellen inzetbaarheidsuitdagingen 

Vergelijk de huidige situatie met de gewenste situatie en stel vast waar deze vergelijking knelpunten 

oplevert. Bepaal vervolgens welke knelpunten de meeste prioriteit hebben. Dit kan door: 

 De elementen uit de gewenste situatie te bepalen die kritisch zijn voor de continuïteit en 

doelen van de organisatie. 

 De elementen uit de gewenste situatie te bepalen die kritisch zijn voor de inzetbaarheid van 

het personeel in verschillende levensfasen. 

 De knelpunten te onderbouwen met feiten en cijfers. De kosten van een medewerker die 

niet inzetbaar is zijn duidelijk aan te geven, net als de kosten van werving, selectie, opleiden 

en inwerken van nieuwe medewerkers. Ook de gevolgen van het niet goed kunnen 

uitvoeren van het primaire proces vanwege verminderde inzetbaarheid van medewerkers of 

personeelstekorten zijn te kwantificeren. 

De inzetbaarheidsuitdagingen geven richting aan het levensfasebewust personeelsbeleid. Het is 

daarom belangrijk deze uitdagingen te communiceren en te luisteren naar de behoeften van 

leidinggevenden en medewerkers en vast te stellen waar het meeste resultaat voor organisatie en 

medewerker te behalen is op een kosteneffectieve wijze. Ook de resultaten uit medewerkers-

onderzoeken (medewerkers tevredenheidsonderzoek, preventief medisch onderzoek, 

exitgesprekken) kunnen daartoe als input dienen. 

 

5.5 Maatregelen voor levensfasebewust personeelsbeleid vaststellen 

In deze stap ontwikkelt het projectteam concrete maatregelen om de inzetbaarheid van (specifieke 

groepen) medewerkers te bevorderen. Het is hierbij wenselijk om zo veel mogelijk samenhang 

tussen de gehanteerde instrumenten te bevorderen. Bedenk daarom voor elk van de acht HR-

domeinen of er maatregelen moeten worden genomen en welke dat dan zijn.  
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Voor elk van de domeinen worden suggesties voor beleid gedaan die in andere organisaties 

effectief bleken, al zijn er natuurlijk ook andere maatregelen mogelijk. Een goede werkwijze in deze 

fase is om de genoemde vragen en voorbeeldmaatregelen als checklist te gebruiken en die 

maatregelen uit te werken die voldoen aan één of beide van de volgende eisen: er is sprake van 

een grote bijdrage aan één uitdaging, of er is sprake van een meer of minder grote bijdrage aan 

meerdere uitdagingen. 

Zo kan voor een servicebedrijf bijvoorbeeld de invoer van verschoven roosters dienen om zowel de 

belasting van de consignatiediensten te verlagen en anderzijds om slijtage te voorkomen doordat er 

meer mogelijkheden tot herstel zijn na de consignatiedienst (die medewerkers kunnen immers later 

beginnen). 

 Visie en strategie: Heeft de organisatie een strategisch HR-beleid opgesteld waarin de 

organisatiestrategie vertaald is HR doelen? En zijn de HR-doelen in het algemeen - en de 

inzetbaarheidsdoelen in het bijzonder - door de organisatie alleen te realiseren of moet er een 

strategische samenwerking gesloten worden met een of meerdere andere bedrijven? Het 

formuleren van strategisch HR-beleid en het creëren van allianties zijn mogelijke maatregelen 

op dit vlak. 

 Leiderschap: Is duidelijk welke leiderschapsstijl binnen de organisatie gewenst is? Zijn 

leidinggevenden bereid en in staat om in dialoog met de medewerker inzetbaarheid oplossingen 

voor deze te creëren, en kunnen deze het waarom van individueel verschillende afspraken of 

regelingen aan anderen uitleggen? Maatregelen op dit domein kunnen bijvoorbeeld betrekking 

hebben op het trainen van leidinggevenden of het sturen op de uitvoering van het beleid door 

leidinggevenden. 

 Cultuur: Voelen medewerkers een eigen verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid? En 

neemt de organisatie (waaronder alle leidinggevenden) verantwoordelijkheid om medewerkers 

door middel van maatwerk te faciliteren bij het op peil houden of verbeteren van hun eigen 

inzetbaarheid? Maatregelen om dit te bevorderen zijn bijvoorbeeld trainingen en 

teambuildingsprogramma‟s waarin medewerkers uitgedaagd worden om na te denken over hun 

eigen inzetbaarheid. 

 Performance management: Is er een performance management cyclus waarin jaarlijks één of 

meerdere gesprekken gevoerd worden tussen leidinggevende en medewerker? Wordt daarin 

aandacht besteed aan de inzetbaarheid en de (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers? Wordt 

de gesprekscyclus consequent uitgevoerd? Training van leidinggevenden en sturing op de 

uitvoering van de gesprekscyclus kunnen daar aan bijdragen. En werken het functiegebouw en 

het beloningsbeleid bevorderlijk voor inzetbaarheid? Worden het op peil houden en de 

ontwikkeling van inzetbaarheid daarmee gestimuleerd? Het continu onderhouden van het 

functiegebouw en het bevorderen van de doorstroom die vanuit inzetbaarheidsoverwegingen 

gewenst is zijn mogelijke maatregelen op dat vlak. 

 Organisatie en taakinrichting: Is de match tussen werkinhoud en wat de werknemer aan kan te 

verbeteren? Wat zijn de mogelijkheden voor medewerkers die (tijdelijk) niet meer inzetbaar zijn? 

Het voeren van een preventief arbo-beleid, het voorbereiden van medewerkers op 

veranderingen van taakinhoud, het instellen van reïntegratieplekken en het bevorderen van 

horizontale doorstroom zijn mogelijke maatregelen hiervoor. En hebben de medewerkers 
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behoefte aan flexibiliteit wat betreft arbeidstijden en/of -locatie? Waar de aard van het werk dit 

toelaat is deze flexibiliteit te bevorderen door bandbreedtes voor werktijden te introduceren, 

zelfroostersystemen te gebruiken, thuiswerken mogelijk te maken of de bepaling van werktijden 

en locatie zelfs helemaal aan de medewerker over te laten. (Dit laatste vergt wel een cultuur 

van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid en leidinggevenden die sturen op resultaat.)  

En zijn sommige diensten lastig te bemannen wegens de voorkeuren van medewerkers, de 

arbeidstijdenwet of CAO-regelingen? Dan kunnen slimme personeelsplanning, verschoven 

werkroosters of zelfroostering wellicht een oplossing bieden. 

 Opleiding en ontwikkeling: Volgen medewerkers de opleidingen die nodig zijn om op de lange 

termijn inzetbaar te blijven? Bepalen leidinggevenden en de medewerkers samen de 

ontwikkelbehoefte van de medewerker? Stimuleren leidinggevenden de medewerkers om zich 

te ontwikkelen? Het gebruik van competentiematrixen en POP‟s, en sturen op het voeren van 

ontwikkelgesprekken dragen daar aan bij. En zijn de opleidingen of instructies aangepast aan 

de manier waarop en omstandigheden waarin medewerkers willen leren? Bijvoorbeeld op film 

opgenomen procedures kunnen beter aansluiten bij de leerbehoefte van medewerkers. 

 Kennismanagement: Blijft de in de organisatie aanwezige kennis in voldoende mate behouden 

voor de organisatie? Dit is bijvoorbeeld te bevorderen door middel van systemen voor het 

vastleggen van kennis en procedures, het bevorderen van samenwerking tussen jong en oud, 

de invoering van een mentorsysteem of de oprichting van een bedrijfsschool. 

 Strategische personeelsplanning: Zijn er voldoende mogelijkheden om de sleutelfuncties binnen 

het bedrijf op lange termijn goed te bezetten? Ook als er medewerkers weggaan of uitvallen? 

Worden medewerkers ook op langere termijn gemotiveerd gehouden. Het creëren van 

doorgroeimogelijkheden en het investeren in de binding van medewerkers op sleutelposities zijn 

mogelijke maatregelen op dit vlak. 

 

5.6 Implementatie 

Nadat de maatregelen zijn vastgesteld waarmee de organisatie inzetbaarheidsknelpunten wil 

aanpakken, volgt de implementatiefase. Het is nuttig om hiervoor allereerst een actieplan op te 

stellen. Een goed actieplan beschrijft de te nemen acties zo concreet mogelijk, geeft de 

randvoorwaarden daarvoor aan, specificeert welke deelacties uitgevoerd dienen te worden, wie 

daarvoor verantwoordelijk en daarbij betrokken is en geeft een tijdsplanning aan. Bovendien geeft 

het actieplan inzicht in de investeringen die de acties met zich meebrengen, maar ook wat de 

verwachte/gewenste opbrengsten daarvan zijn. Op deze manier ontstaat een businesscase 

waarover het management een weloverwogen beslissing kan nemen. Het is tot slot van belang om 

de acties „behapbaar‟ te houden voor de organisatie, en deze in sommige gevallen liever eerst in 

één afdeling te pilotten in plaats van deze direct over de hele organisatie te willen uitrollen. 

Nadat het actieplan groen licht gekregen heeft, start de uitvoering daarvan volgens het actieplan. 

Voor het welslagen van de acties is het essentieel dat het management ook echt gecommitteerd is 

aan het beleid en deze ook consequent hanteert. De kaders voor leidinggevenden en medewerkers 

alsmede het waarom daarvan moeten duidelijk gecommuniceerd worden. De kans op een 

succesvolle implementatie wordt bovendien sterk positief beïnvloed als er successen kunnen 
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worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld in het geval dat het beleid in één afdeling als pilot is 

uitgezet. 

Het verhaal houdt niet op nadat de organisatie met succes levensfasebewust personeelsbeleid 

heeft geïntroduceerd. Omdat zowel de kenmerken en behoeften van werknemers als de eisen die 

het werk stelt continu veranderen, zal het beleid steeds aangepast moeten worden. 

Levensfasebewust personeelsbeleid is dan ook geen project, maar een proces. Om succesvol te 

blijven is daarom het nuttig deze procesaanpak periodiek te herhalen.   


