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Veranderende internationale economische verhoudingen alsmede 
demografische en technologische ontwikkelingen liggen ten grondslag 
aan de noodzaak duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse 
beroepsbevolking te bevorderen.

Werkgevers en werknemers hebben de taak én verantwoordelijkheid 
om voor elkaar aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. 
Duurzame inzetbaarheid is daarbij het sleutelbegrip op weg naar een 
arbeidspotentieel dat gezond, vitaal en productief is en over de juiste 
competenties beschikt.
 
In ondersteunende zin wil de overheid de bewustwording van duurzame 
inzetbaarheid bij werkgevers en werknemers stimuleren. Doel is met 
name het bevorderen dat op de werkvloer het gesprek tussen manager en 
medewerker plaats heeft over wat nodig is om optimaal aan het werk te 
blijven. Zo nodig volgen hier maatregelen uit om de inzetbaarheid binnen 
of buiten het bedrijf te behouden en te bevorderen.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid loont vanwege reductie van het 
ziekteverzuim, stijging van de productiviteit en het concurrentievermogen 
van de onderneming. Voor de werknemer biedt duurzame inzetbaarheid 
mogelijkheden om gezond en vitaal te blijven en zich te blijven 
ontwikkelen tot de pensioenleeftijd. Op deze wijze draagt werk bij aan 
zingeving en aan persoonlijk geluk.



Beste lezer, ik hoop dat u bij het lezen van deze publicatie geïnspireerd 
wordt en u uw gedachteontwikkeling over duurzame inzetbaarheid verrijkt.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn is deze 
publicatie van het Nederlands Centrum voor Sociale Inovatie tot stand 
gekomen waarin verslag wordt gedaan van een debatreeks over de 
mogelijkheden meer duurzame inzetbaarheid te realiseren.

Roel Gans

Directeur Gezond en Veilig Werken, ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid
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Met het pensioenakkoord van 2011 zijn de wettelijke contouren voor 
langer doorwerken neergezet. De vertaalslag van contouren naar een vitale 
en welvaartsbestendige arbeidspraktijk vergt echter nog veel inspanningen 
van overheid, sociale partners, werkgevers en de beroepsbevolking zelf. 
Overheid en sociale partners zijn zich daarvan bewust. Dit blijkt ook uit de 
bij de SER ingediende adviesaanvraag van het kabinet ‘Arbeidsmobiliteit 
publieke en private sector’ (2009). 

Het kabinet heeft op hoofdlijnen positief gereageerd op de ontvangen 
adviezen1 over het bevorderen van een mobiliteitscultuur, het investeren 
in inzetbaarheid en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever 
en werknemer. De sociale partners hebben voor de vertaalslag naar 
de praktijk een “routeplanner”2 opgesteld met als kernthema’s: 
cultuuromslag; employability en scholing; vitaliteit, gezondheid en 
Arbo; arbeidskosten en arbeidsproductiviteit; mobiliteit en re-integratie. 
Zij moeten hier echter nog (nader) invulling aan geven om duurzame 
inzetbaarheid echt op de kaart te krijgen. 

Bij werkgevers begint het besef om werk te maken van duurzame 
inzetbaarheid te groeien. Zo maakt 88% cao-afspraken3 over dit thema, 
die inmiddels verder gaan dan studieafspraken. Wel zijn de cao-afspraken 
nog vooral gericht op interne inzetbaarheid (78%). Er wordt nog 
weinig over de organisatiegrenzen heen gekeken en sectoroverstijgende 
aanpakken zijn schaars. Voor draagvlak onder medewerkers voor langer 
vitaal doorwerken is ook nog een weg te gaan.

1 Werk maken van baan- naar baanmobiliteit. SER. Adviesnummer 2011/05, 15 april 2011.

2 Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid. StvdA. 9 juni 2011.

3 cao-nieuws AWVN.
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Kortom, er is nog een wereld te ontdekken. Het NCSI heeft met steun van 
het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn een driedelige debatreeks 
georganiseerd over het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, waarbij 
de “hoe-vraag” en het optimaal benutten van talenten centraal stonden. 

De debatten werden vormgegeven langs drie thema’s:
1. De rol van O&O fondsen in duurzaam opleiden en ontwikkelen;
2. Nieuwe arbeidsvoorwaardelijke arrangementen die inzetbaarheid 

bevorderen;
3. De tweede (of derde) loopbaan. 

Per debat verdedigden telkens twee deskundigen hun visie op basis 
van een position paper. De genodigde stakeholders (ongeveer 20 per 
debat) konden daarna inhaken op de ingenomen posities en voor- en 
tegenargumenten toevoegen, de posities onderschrijven of ontkrachten. 
Deze dialoog werd verder gevoed door vijf sub-stellingen per debat 
groepsgewijs te bespreken. De bevindingen uit de debatten werden 
verspreid via sociale media om een breder publiek de gelegenheid te geven 
om te reageren en ervaringen in te brengen. 

In deze publicatie treft u per debat de inleiding, de position papers 
van de inleiders, de sub-stellingen, de groepsdialoog en de conclusie 
aan. Vervolgens zijn de meest opmerkelijke online reacties opgenomen. 
Afgesloten wordt met een eindconclusie en een visualisatie van de 
debatreeks en alle bevindingen. 
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Inleiding
O&O fondsen, A&O fondsen en scholingsfondsen zijn een typisch 
Nederlands verschijnsel. Ze leveren een grote bijdrage aan de scholing 
van werkenden. De O&O fondsen zijn meestal sectoraal georganiseerd. Ze 
worden bestuurd door sociale partners in de sector en gefinancierd door 
de werkgevers in de sector op basis van cao-afspraken. Er zijn er circa 
120 in Nederland, die ieder op hun eigen wijze invulling aan hun opdracht 
geven. Door een systeem van heffingen en vergoedingen moedigen 
de fondsen werkgevers aan om te investeren in opleidingen van hun 
medewerkers. Traditioneel zijn zij gericht op het vakbekwaam opleiden 
van de medewerkers binnen de sector. Dit biedt werkgevers efficiency- en 
kwaliteitsvoordelen en bevordert de sectorale arbeidsmarkt. Medewerkers 
kunnen zich verder bekwamen in hun vak en blijven daarmee aantrekkelijk 
voor die sectorale arbeidsmarkt. Toch zien we een aantal ontwikkelingen 
waarbij je je kunt afvragen of deze scholingsfondsen er een passend 
antwoord op hebben.

Op de eerste plaats hebben digitalisering, globalisering en de afgelopen 
crisis de kwetsbaarheid van een aantal sectoren aangetoond, met als 
meest spraakmakende voorbeelden de posterij, de analoge telefonie en de 
banken. Wanneer medewerkers hun baan kwijtraken blijken ze vooral in de 
regio waar ze wonen ander werk te zoeken, en niet zozeer binnen de eigen 
sector. Daarbij is het maar de vraag of hun vakcompetenties aansluiten op 
een baan in een andere sector. In de zoektocht naar een oplossing voor dit 
vraagstuk doemt de vraag op naar meer regionale samenwerking of meer 
individueel competentiegericht opleiden als alternatieven voor sectorale 
gerichtheid. Richtingen die ook door de SER en de Stichting van de Arbeid 
worden benoemd onder de term ‘boven sectoraal opleiden’. 
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Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt, met name in de sectoren Zorg, 
Onderwijs en Techniek, zouden een pleidooi kunnen zijn om mensen 
juist om te scholen naar deze relatief baan zekere sectoren. Hierbij speelt 
nadrukkelijk het dilemma van werkgevers om te investeren in bredere 
ontwikkeling van medewerkers, waarbij ze het risico lopen dat hun 
medewerkers in een andere sector gaan werken.

Daarnaast speelt de zeggenschaps- en verantwoordelijkheidsvraag. Hoe 
verhoudt de collectieve verdeling van scholingsgelden onder werkgevers 
zich tot de individualisering en de toegenomen eigen verantwoordelijkheid 
van werknemers voor de eigen loopbaan en ontwikkeling?

Tot slot organiseren en vergoeden scholingsfondsen de 
scholingsinspanningen van werknemers. De heffingen bij werkgevers zijn 
gebaseerd op het aantal medewerkers dat onder de cao valt. Over het 
groeiend aantal flexkrachten en ZZP’ers worden geen scholingsafdrachten 
geïnd, ook kunnen zij geen aanspraak maken op scholing of opleiding die 
door de scholingsfondsen wordt vergoed. Een toenemend aantal mensen 
valt dus buiten de systemen van de O&O fondsen.
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Het eerste debat behandelde de rol van O&O fondsen bij duurzame 
inzetbaarheid en de dilemma’s bij sector overschrijdend opleiden, 
de spanning tussen het collectief aanbieden van scholing versus de 
individuele verantwoordelijkheid van werknemers en het groeiende aantal 
medewerkers dat buiten de werkingssfeer van de scholingsfondsen valt.

Het debat is gevoerd langs de twee stellingen:

1. Duurzaam opleiden is gebaat bij een planmatige, 
collectieve aanpak via het O&O fonds,  
verdedigd door Willem Kalis, directeur Stichting 
scholing en werkgelegenheid Meubel (SSWM). 

2. O&O fondsen moeten meer investeren in niet 
vakgebonden individuele ontwikkeling, in 
persoonlijke budgetten, waardoor medewerkers  
breder inzetbaar worden, 
verdedigd door Sonia Sjollema, directeur 
Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). 
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Toelichting van de stelling
Er is vooralsnog sprake van niet meer dan een sterke aanzet van 
minister Kamp om van duurzame inzetbaarheid duidelijk omkaderd 
beleid te maken. De discussie komt eigenlijk nu pas op gang, er worden 
onderwerpen benoemd die gerelateerd zijn aan het thema en de 
praktische uitwerking ervan is een volgende stap. Kortom, er bestaan 
talloze initiatieven om ontwikkelingen te stimuleren maar er zijn nog geen 
keiharde verplichtingen.

Argumentatie
•	 Duurzaam opleiden is, wat de SSWM betreft, een andere noemer voor 

iets wat we al veel langer aan het doen zijn: handen en voeten geven 
aan het Leven Lang Leren-programma. De invulling hiervan, vanaf nu 
met de focus op duurzaam opleiden, hangt samen met de behoeften 
van branches. De meubelindustrie en interieurbouw, branches 
waarvoor de SSWM actief is, zetten in op verdere professionalisering 
waarbij het denk- en werkniveau naar een hoger plan moet worden 
getild. 
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•	 Het mooie van het onderwerp duurzaam opleiden is dat de grote 
tegenstellingen verdwenen zijn: overheid én sociale partners zijn 
het beide eens over de hoofdlijnen. Iedereen ziet de voordelen 
van proactief werken aan versterking van de arbeidsmarkt. In 
het verlengde hiervan is het niet meer dan logisch dat paritaire 
organisaties de aangewezen club zijn om dit beleid praktisch te 
vertalen. Zij kennen de branche waarin en waarvoor ze opereren ten 
slotte het best, of het nu gaat om kansen of problemen. De uitdaging 
is gelegen in het laten aansluiten van de bestaande scholingsbehoefte 
bij de scholingsintenties die uit het beleid van duurzaam opleiden 
voortkomen. Het accent zal hierdoor wellicht verschuiven van bedrijfs- 
naar werknemersgericht opleiden. Centraal staat de individuele 
verantwoordelijkheid van werknemers voor hun eigen loopbaan. Op 
hen zal de communicatie over duurzaam opleiden dan ook vooral 
gericht moeten zijn.  

•	 Samenwerken is van groot belang om duurzaam opleiden tot een 
succes te kunnen maken. Dat doen we, als O&O fondsen, via het 
Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS), waarbij we collectief 
bijvoorbeeld een boodschap richting werkgevers kunnen afgeven over 
het grote belang om blijvend te investeren in de inzetbaarheid en 
mobiliteit van werknemers. Bovendien heb je elkaar als fondsen hard 
nodig voor het streven naar intersectorale mobiliteit.
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Willem Kalis: Directeur Stichting scholing en werkgelegenheid 
Meubel (SSWM) w.kalis@sswm.nl www.sswm.nl

    
Ervaring:
•	 Productieplanner
•	 Docent Engels, decanaat
•	 Ondernemer recreatiebranche
•	 Studie en beroepskeuzewerk Regionaal Orgaan 

Leerlingwezen
•	 Directeur Stichting scholing en werkgelegenheid Meubel 

(SSWM) 1991-heden
•	 Scholingsfonds voor de meubelindustrie en Interieurbouw
•	 Bestuurlijk actief in:
      - LOS (Landelijk Overleg Scholingsfondsen)
      - Onderwijs
      - Branche

Voorbeeld:
Als SSWM hebben we al veel gedaan - en dit doen we nog steeds - om 
werknemers hierin te ondersteunen. Dat begon bij wijze van spreken al 
in de jaren negentig met cursussen op CNC-gebied, computergestuurde 
machines, die eerst mondjesmaat maar daarna steeds sneller in onze 
branches werden gebruikt. Inzetbaarheid is breed en gaat niet alleen over 
vakmanschap, in het licht van technologische ontwikkelingen, maar ook 
om social skills, zoals bijvoorbeeld goed communiceren en leiderschap 
ontwikkelen. Het zou goed zijn als branches allemaal een soort 0-meting 
zouden doen, met als centrale vraag: waar staan we nu op een schaal 
van 0 tot 100 in relatie tot duurzaam opleiden? En vervolgens: waar wil 
je terechtkomen? Dat betekent zélf beleid maken en het initiatief naar je 
toetrekken. 
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Toelichting op de stelling
Grootste uitdaging bij verhoging van inzetbaarheid is het stimuleren van 
de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers bij het regelmatig herijken 
van loopbanen en het nadenken over gewenste scholing en ontwikkeling. 
Een persoonsgebonden budget is de beste manier om dat te bereiken. Het 
stimuleert zelfsturing en kan sector overstijgend worden ingezet. 

Argumentatie: arbeidsrelaties veranderen! 
•	 Er ontstaat een nieuw psychologisch contract tussen werkgever 

en werknemer. Hierin worden andere zaken uitgeruild dan 50 jaar 
geleden (niet meer loyaliteit in ruil voor een baan voor het leven, maar 
ontwikkeling in ruil voor inzet, betrokkenheid en werkzekerheid). Er 
ontstaan meer volwassen, gelijkwaardige arbeidsrelaties waarbij de 
medewerker een meer proactieve en minder afhankelijke houding ten 
opzichte van zijn werkgever inneemt. Dat wil zeggen, waarbij in de 
relatie tussen leidinggevende en medewerker, de medewerker meer 
zelfsturing, autonomie en verantwoordelijkheid neemt en krijgt, ook 
voor motivatie, ontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.  

•	 Toenemend belang van Maatwerk. Motivatie, de behoefte aan 
ontwikkeling en scholing en loopbaankeuzes zijn vooral individueel 
bepaald. Hier zijn geen algemene generieke keuzes in te maken, het 
is het individu dat afhankelijk van levensfase, drijfveren, interesses 
en ambities moet bepalen wat ervoor nodig is om inzetbaar en 
aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt te blijven. Een persoonlijk budget 
sluit het beste bij de beschreven ontwikkelingen aan.
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•	 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen tussen sectoren en 
branches. Door verschillen in de economische ontwikkeling tussen 
sectoren kan de vraag naar arbeidskrachten in de ene sector toenemen 
en in de ander sector afnemen. Overstap naar een andere sector met 
bijbehorende behoefte aan bijscholing kan dan gewenst zijn.  

•	 Scholingsbehoefte is niet sector gebonden. Ambities en drijfveren 
van mensen verschuiven gedurende een loopbaan en laten zich 
niet door sectorgrenzen beperken. Juist door over grenzen heen te 
denken ontstaan loopbaanmogelijkheden die kunnen bijdragen aan de 
mobiliteit en het mentaal en fysiek fit houden van medewerkers. Het 
is in het kader van vergrijzing en langer doorwerken van groot belang 
om die mogelijkheden te ondersteunen en te benutten. 
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Drs. Sonia Sjollema, directeur NSvP 
Na haar studie klinische psychologie en arbeids- en 
organisatiepsychologie is zij bij diverse dviesbureaus 
werkzaam geweest. Vanuit haar praktische ervaring op het 
gebied van HRM en organisatieontwikkeling geeft zij in haar 
huidige functie invulling aan het werkplan van de NSvP 
met bijzondere aandacht voor de thema’s: Inzetbaarheid, 
Motivatie, Sociale Innovatie en Diversiteit. 

De NSvP verbindt al meer dan vijftien jaar wetenschap en 
praktijk en verspreidt kennis over employability, motivatie, 
sociale innovatie en diversiteit met behulp van verschillende 
media. Ook de bijzondere leerstoel die door de NSvP is 
ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam richt zich 
specifiek op Employability in het licht van veranderende 
werkrelaties. De NSvP zoekt nadrukkelijk naar nieuwe 
manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, 
waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat 
tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd. 
De website www.innovatiefinwerk.nl speelt hierin een 
belangrijke rol. Hier zijn meer dan 200 artikelen te vinden 
over methodieken, best practices en actuele onderwerpen die 
te maken hebben met Diversiteit, Innovatie en Inzetbaarheid. 
De informatie wordt actief onder de aandacht gebracht van 
een brede groep belangstellenden, onder andere door sociale 
media en het uitbrengen een maandelijkse elektronische 
nieuwsbrief die verspreid wordt onder meer dan 3000 
relaties.
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De prikkelende stelling van Sonia Sjollema: “Wat valt u op in het licht 
van veranderende arbeidsrelaties? Ik daag u uit mee te denken hoe O&O 
fondsen hun werkwijze kunnen vernieuwen, passend binnen de boven 
beschreven veranderende arbeidsrelaties!” vraagt om een eerste reactie 
van Willem Kalis. Die reactie luidt als volgt: “Wij hunkeren naar een goede 
benaderbaarheid van medewerkers. Maar die rechtstreekse lijn is er niet 
altijd. Bereikbaarheidsgegevens moeten clandestien verzameld worden. 
Onder werknemers is onderzocht wat de scholingsbehoefte is en die ligt 
verschrikkelijk laag.”

Vraag    Reactie
“Hoe kan een persoonlijk  “Het brengt het gesprek budget  
voor zelfsturing zorgen?”  tussen medewerker en
    leidinggevende op gang.”   
      

“De dialoog is belangrijker  “Kip en ei verhaal. De 
dan het instrument?”  urgentie van het  waarom van  
    het persoonlijke budget en de
    noodzaak het te  benutten   
    blijft een issue dat je 
    bespreekbaar moet maken 
    maken met behulp van het   
    HRM instrumentarium”.  
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Als voorbeeld dat een budget op zich niet afdoende is, wordt het KPN 
employability rugzakje genoemd. Maar weinig medewerkers (25%) maken 
hier gebruik van. Dit voorbeeld roept de reactie op dat scholing geen 
doel op zich is, maar een middel om duurzaam inzetbaar te blijven, om 
werkzekerheid te behouden. Het gaat om zeggenschap over besteding 
van collectieve gelden. Werknemers hebben gevochten voor een cao met 
scholing, werkgevers zijn akkoord, mits de opleiding passend is voor het 
werk, de organisatie. De vraag is hoever je kan gaan met individueel 
maatwerk bekostigd uit collectief geld. Waar ligt de zeggenschap? Bij 
sociale partners, werkgever of het individu? Omdat deze vraag aansluit op 
de sub stellingen wordt gestart met de groepsdiscussie. 

De uitkomsten van de groepsdiscussie laten drie lijnen zien: deelnemers 
die een rol zien voor O&O fondsen bij duurzaam ontwikkelen, deelnemers 
die geen rol voor O&O fondsen zien en deelnemers die een gecombineerde 
verantwoordelijkheid zien. De term scholing roept bij sommige deelnemers 
“pukkeltjes” op en is vervangen door ontwikkeling.

Bijdrage van O&O fondsen aan duurzaam ontwikkelen
O&O fondsen hebben wel degelijk een rol, die zit in verbreding. Verbreden 
van de taken naar centraal inkoopbeleid of onderzoek naar duurzame 
competenties als input voor het ontwikkelaanbod. O&O fondsen zouden 
dan de besteding van de middelen meer bij het individu kunnen leggen. 
Ook zouden fondsen meer kunnen differentiëren naar levensfase. Voor 
jongeren is de branding van de sector belangrijk. Daardoor bereik je sneller 
intersectoraliteit. Voor ouderen gaat het vooral om baanzekerheid. 
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Een andere richting is het scholingsfonds omvormen tot een 
ontwikkelfonds vanuit het motto: eerst ontwikkelen, dan opleiden. 
Bewustwording is ook ontwikkeling, het gaat in eerste instantie om het 
creëren van een leercultuur. Als ontwikkelfonds zijn ook thema’s als 
inburgering en innovatiekracht te stimuleren, naast vakmanschap. Ook 
zou het ontwikkelfonds meer kunnen doen aan uitwisseling van mensen 
en kennis. O&O fondsen blijven een taak houden bij het opleiden van 
vakkrachten, omdat het reguliere onderwijs te weinig concreet opleidt. 
Een kanttekening wordt geplaatst bij de realiteit om vakmensen breder te 
ontwikkelen. Mensen hebben nou eenmaal passie voor een specifiek vak.  

Willem Kalis vindt de verbredingsvoorstellen begrijpelijk. Wel tekent hij 
erbij aan dat er een generiek beeld van scholingsfondsen is ontstaan, 
verklaarbaar uit de interne gerichtheid van de fondsen. Zijn vraag is hoe je 
kunt verbreden zonder bureaucratisch te worden. 
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De deelnemers aan de discussie op LinkedIn zien twee nieuwe rollen 
voor de O&O fondsen. De eerste rol is het bevorderen van intersectorale 
mobiliteit, vanuit samenwerking tussen O&O fondsen. De huidige zorgrol 
zou plaats moeten maken voor een verbindende rol om medewerkers 
nieuwe perspectieven te bieden. Een tweede rol is het bevorderen van 
de dialoog over inzetbaarheid met de medewerkers. Wel moet worden 
voorkomen dat medewerkers angstig worden en zich onzeker gaan voelen. 
Mogelijkheden voor een positieve benadering zijn het perspectief bieden en 
het accent leggen op de eigen ontwikkeling.    

Ook zijn er via LinkedIn diverse concrete voorbeelden aangeleverd van 
sectoren die al actief zijn met de leercultuur en intersectorale mobiliteit:
•	 A+O fonds gemeenten (leercultuur);
•	 Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf 

(OTIB) (leercultuur);
•	 MKB-Nederland: leercultuur via programma excelleren.nu, met 

binnenkort de onderzoeksresultaten via CINOP;
•	 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA): professionaliseren en 

ontwikkelen apotheekteams. Vanuit de behoefte van de doelgroep 
aanbieden van ontwikkel- en leertrajecten, ondersteund door HR-
adviesteam;

•	 RWI onderzoek naar het stimuleren van scholing en ontwikkeling 
van lager opgeleiden: “We worden er beter van.” Daarin staat wat 
bedrijven zelf kunnen doen, en hoe sectorale organisaties (o.a. O&O 
fondsen) daarbij kunnen helpen. Gebaseerd op twee onderzoeken uit 
de praktijk. www.rwi.nl;

•	 A&O fonds Grafimedia: intersectorale mobiliteit. Al jaren bezig met 
bewustwording van de noodzaak tot opleiden. Juist in een branche die 
hard krimpt, is het stimuleren van leren voor externe mobiliteit heel 
belangrijk; 

•	 Best practices versterken leercultuur MKB: Boekje Euroguidance 
Nederland (2010) http://alturl.com/zuedw.
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Duurzaam ontwikkelen is vooral een individuele verantwoordelijkheid
‘Weg met die fondsen!’ Persoonlijk budget is een goed middel voor 
duurzame inzetbaarheid, mits geoormerkt (geen slipcursus of ‘nails 
bij night’). Andere deelnemers vinden het oormerken niet nodig. Zij 
pleiten voor vrije besteding gedurende bijvoorbeeld een jaar om eerst de 
leerhouding te stimuleren. 

Duurzaam ontwikkelen is gebaat bij een gedeelde verantwoordelijkheid
“En-én” in plaats van “of-of”. Het persoonsgebonden budget is meer iets 
voor bedrijven (cao’s) en niet voor O&O fondsen. De dialoog is belangrijk. 
Linksom of rechtsom. Elk doel heiligt de middelen. 
O&O fondsen zouden meer de competenties in beeld kunnen brengen om 
zo te kunnen schakelen tussen opleidingen: dwarse leerroutes. Het aanbod 
is dan gigantisch. Het O&O fonds kan leerroutes transparant maken en 
medewerkers stimuleren tot voorsorteren. Fondsen moeten aansluiten op  
de individuele behoeften van medewerkers en dan de geschikte 
ontwikkelroutes aanduiden. Scholing kan meer zijn dan opleidingsaanbod, 
zoals het creëren van een lerende structuur.
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Conclusie debat rol O&O fondsen bij duurzaam ontwikkelen
Een hybride model met zowel vakmanschap als bredere 
ontwikkeling, spreekt het meest aan. Er is dan nog wel een 
weg af te leggen in de praktijk. O&O fondsen hebben te 
maken met een dubbel doel: het nastreven van idealen, zoals 
duurzame inzetbaarheid, maar ook het zorgen voor draagvlak 
binnen de branche, zowel wat taken als betaling betreft. Er is 
daarom geen generiek antwoord voor elk fonds. Per fonds zal 
bekeken moeten worden hoe verbreding naar een leercultuur 
en/of samenwerking met andere fondsen voor intersectorale 
mobiliteit mogelijk is. De 40 tot 50 O&O fondsen die voorop 
lopen kunnen daarbij als inspiratie dienen, waarvan hier 
eerder al enkele voorbeelden zijn genoemd.
O&O fondsen geven ook terecht aan dat zij de individuele 
verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn of haar 
ontwikkeling onderschrijven, maar dat in de praktijk lang 
niet elke werknemer die verantwoordelijkheid ook oppakt. 
Het stimuleren van werknemers door acties van de fondsen 
én via de werkgever, blijft daarom noodzakelijk. Tot slot is het 
scholingsaanbod gigantisch groot en niet altijd transparant; 
O&O fondsen spelen een rol in de selectie en het inzichtelijk 
maken van het scholingsaanbod.
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Inleiding
De meeste arbeidsvoorwaarden zijn geënt op zekerheid, gelijkheid, 
solidariteit en op een vaste baan bij één werkgever binnen een traditionele 
arbeidsrelatie, waarin de werkgever zorgt voor zijn mensen. Dit staat 
op gespannen voet met de toegenomen onvoorspelbaarheid van werk 
en inkomen, de individualisering, het toenemend aantal ZZP’ers en de 
toegankelijkheid van informatie en kennis via internet. Flexibilisering en 
maatwerk in arbeidsvoorwaarden doen al hun intrede in de vorm van 
persoonlijke arbeidsvoorwaardelijke arrangementen, flexibele werktijden 
en meer resultaatgerichte beloningsvormen. Toch zijn arbeidsvoorwaarden 
nog vaak een belemmering voor duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld 
omdat scholingsbudgetten zijn gebonden aan een vast dienstverband, 
oudere werknemers door ontziemaatregelen als duur en inflexibel worden 
gezien en er de nodige wettelijke hobbels moeten worden genomen 
wanneer iemand  wil  doorwerken na 65 jaar. 
De overheid heeft zich ingespannen voor regelingen die de duurzame 
inzetbaarheid van alle werknemers bevorderen. De Persoonlijke 
Ontwikkelingsrekening (POR) haalde het in 2002 net niet vanwege de val 
van het kabinet–Kok II. Desondanks heeft een groeiend aantal bedrijven en 
sectoren eigen regelingen ingevoerd met persoonlijke of persoonsgebonden 
budgetten voor scholing, ontwikkeling of loopbaanbegeleiding. Een variant 
op de persoonlijke ontwikkelingsrekening is de levenslooprekening. Deze 
werd ingevoerd door het kabinet-Balkende I. De levensloopregeling (2006) 
moest meer individuele keuzes tijdens het werkzame leven mogelijk 
maken, maar schoot zijn doel voorbij omdat de regeling vooral wordt 
ingezet om eerder te stoppen met werken. Vanaf 2012 is aanmelding voor 
deze weinig populaire regeling (circa 7% van de werknemers participeert) 
niet meer mogelijk. De levensloopregeling is door het kabinet-Rutte ten 
grave gedragen.
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Vanaf 2013 biedt de overheid een nieuwe vitaliteitsregeling aan, met een 
maximaal spaarbedrag van € 20.000, dat ook aangewend mag worden 
om eerder te stoppen met werken. Het is nog onduidelijk wie er voor de 
nieuwe vitaliteitsregeling in aanmerking komen. Geldt dit arrangement 
alleen voor werknemers in dienstverband of kunnen ZZP’ers en flexwerkers 
er ook gebruik van maken? Of gaat het wellicht verder en maakt dit 
arrangement het zelfs makkelijker om van de ene werkvorm naar de 
andere over te stappen? 

Het tweede debat gaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
arbeidsvoorwaardelijke en wettelijke/fiscale arrangementen. Moeten 
sociale partners dit organiseren op bedrijfs- en sectorniveau, of moet de 
overheid voorzieningen treffen waar alle werkenden, ook flexkrachten 
en ZZP’ers, baat bij hebben? En hoe betrouwbaar is de overheid, als we 
kijken naar het relatief korte leven dat bijvoorbeeld de levensloopregeling 
was beschoren?

Het debat is gevoerd langs de twee stellingen:
1. Organisaties kunnen zelf veel doen om duurzame 

inzetbaarheid te bevorderen, met hulp van de overheid nog 
meer,  
verdedigd door Hans van der Steen, directeur 
arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversvereniging AWVN. 

2. Duurzame inzetbaarheid is gebaat bij individuele faciliteiten, 
niet gebonden aan werkgevers, 
verdedigd door Esther Raats-Coster, voorzitter van PZO en lid 
van de SER (plv. ondernemerslid).
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Argumentatie
•	 Alleen vitale mensen zijn duurzaam inzetbaar. Bij vitaliteit draait 

het om de vitaliteitsdriehoek: gezondheid (fysiek en mentaal), 
competenties en vooral betekenisvol werk (autonomie, regelruimte, 
fun). Elk individu moet in dialoog met zijn/haar leidinggevende 
die driehoek invullen. Dat is altijd maatwerk en vereist altijd 
persoonsgebonden invulling.

•	 Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd als mensen werk en privé 
beter op elkaar kunnen afstemmen. Die afstemmingsbehoefte wordt 
groter naarmate betaald en onbetaald werk (mantelzorg bijv.) meer 
en meer gaan concurreren. Het mooie is dat in de praktijk blijkt dat 
meer keuzevrijheid in werktijden heel vaak te combineren valt met het 
verhogen van flexibiliteit in werkprocessen. Arbeidstijdmanagement 
(slim omgaan met roosters en werktijden) en andere maatregelen 
onder het etiket van Het Nieuwe Werken blijken de interne flexibiliteit 
(flexibiliteit van mensen die al werken) aanzienlijk te kunnen 
verhogen, met positieve gevolgen voor zowel het rendement van de 
onderneming als de duurzame inzetbaarheid van mensen.

•	 Bedrijven hebben in toenemende mate behoefte aan het flexibel 
kunnen inzetten van menskracht. Anderzijds is er een valide 
maatschappelijke agenda die aandacht vraagt voor flexwerkers 
die als uitzendkracht of als ZZP’er hun werkkracht ter beschikking 
stellen. Beide belangen moeten op een nieuwe manier verbonden 
worden, door externe flexibiliteit te verduurzamen. De in 2011 
tot stand gekomen code ‘verantwoordelijk marktgedrag in de 
schoonmaakindustrie’ is daar een aansprekend voorbeeld van.
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•	 Het vergroten van interne flexibiliteit en het verduurzamen van externe 
flexibiliteit vraagt om maximaal faciliterende wet- en regelgeving. Die 
faciliteiten moeten beide belangen (van bedrijven en van mensen) 
dienen. 

•	 Als wij van goed opgeleide mensen vragen om ’40 uur per week tot 
hun 70-ste verjaardag’ productief en met plezier aan ’t werk zijn, dan 
zullen we op een nieuwe manier werk en privé combineerbaar moeten 
maken. Bedrijven kunnen dat niet alleen. De overheid kan helpen door 
een nieuw systeem voor ‘persoonlijke dienstverlening’ te ontwerpen 
en te implementeren. De kern van zo’n systeem houdt in dat we 
ruim beschikbare capaciteit ‘aan de onderkant’ van de arbeidsmarkt 
gebruiken om allerlei diensten te verlenen (kinderopvang, 
huishoudelijk werk, ‘huishoudmanagement’) aan professionals die 
daardoor in staat zijn meer uren gedurende meer jaren betaald werk te 
doen.

•	 De pas geïntroduceerde vitaliteitsregeling moet worden uitgebouwd 
tot een ‘levensloopregeling nieuwe stijl’. Kern van zo’n nieuwe 
regeling is dat iedereen die werkt ruim kan sparen voor zelf te 
kiezen bestedingsdoelen en dat de overheid meefinanciert door bij 
ontsparen veel, weinig of geen belasting te heffen, afhankelijk van de 
maatschappelijke relevantie van de doelen waarvoor wordt ontspaard.  
Voorbeeld: ontsparen voor het volgen van een opleiding is 
belastingvrij, ontsparen voor vrijwilligerswerk is belastingvriendelijk en 
ontsparen om eerder te stoppen met werken wordt zwaar(der) belast.
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“Hoe gaan we met elkaar het varkentje 
wassen?”

•	 Een belangrijke randvoorwaarde heeft betrekking op 
arbeidsverhoudingen. Essentieel voor het kunnen implementeren 
van effectieve inzetbaarheid bevorderende arrangementen is een 
constructieve, wederkerige dialoog tussen leidinggevenden en 
medewerkers. De kwaliteit van die dialoog bepaalt ook de ruimte om 
in het overleg met vakbonden en ondernemingsraden ‘op te schuiven’ 
van het klassieke onderhandelen naar de nieuwe co-creatie; die co-
creatie moet leiden tot codificatie van nieuwe moderne arrangementen 
in nieuwe moderne cao’s. 
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Mr. J.C. (Hans) van der Steen
Hans van der Steen (1952) is directeur 
arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversvereniging AWVN. 
Hij is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, coördineert 
de afstemming van het arbeidsvoorwaardenoverleg op 
landelijk niveau en onderhoudt contacten met relevante 
partijen op het brede terrein van sociaal beleid, waaronder 
vakorganisaties. 

Van der Steen werkt sinds 1981 bij AWVN. Hij begon er als 
adviseur sociaal beleid, later als hoofd adviesgroep zakelijke 
dienstverlening – een sterk groeiende afdeling binnen AWVN. 
In beide functies adviseerde hij bij de cao-onderhandelingen 
van een aantal grote ondernemingen en bedrijfstakken. In 
zijn huidige functie werkt Van der Steen de laatste jaren 
vooral aan binnen AWVN ontwikkelde thema’s als ‘slimmer 
werken’, ‘sociale innovatie’, ‘nieuwe dimensies van duurzame 
inzetbaarheid’ en innovatie van arbeidsverhoudingen.
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Toelichting
Life time employment bestaat niet meer.
Vrijheid van keuze is een belangrijke drijfveer.
Werken met passie verhoogt de arbeidsproductiviteit.
Een vast dienstverband is niet meer het walhalla.

Argumenten
•	 Er is de afgelopen 10 jaren, na procesoptimalisatie, na de 

technische transformatie en alle reorganisaties een ding helder 
geworden: life time employment bestaat niet meer. De ZZP’ er heeft 
zich gemanifesteerd als “De Nieuwe Leermeester” van de 20ste 
eeuw, die organisaties op belangrijke plekken vooruithelpt met het 
implementeren van innovaties, kennisoverdracht en het overbrengen 
van gebeurtenissen uit zijn speelveld. De magische vaste baan 
heeft plaatsgemaakt voor vrijheid van keuze en in veel gevallen het 
ZZP’erschap. 
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•	 Voor de grote groep ZZP’ers is de vrijheid van keuze een belangrijke 
drijfveer, misschien nog wel belangrijker dan de financiële component. 
De keuze heeft te maken met vragen als; hoe kan ik werk en privé 
beter combineren, welke werkzaamheden worden van mij verwacht 
en in welke werkzaamheden wil ik mij ontwikkelen. Deze keuze kan 
opgelegd worden, maar zal nimmer voldoen aan de intrinsieke keuze 
die een mens zelf wil maken. 

“Je kunt het paard naar het water 
brengen, maar je kunt het paard niet 

dwingen te drinken.” 
 
 
 

•	 Deze informatiemaatschappij stelt iedereen in staat om zich al dan 
niet autodidactisch om te scholen. Artsen worden webdesigners, de 
bankier wordt ‘klussenier’ en de groenteboer wordt zorgmanager. 
Persoonlijke passie toepassen in het werk, maakt werk succesvol en 
creëert werkzekerheid, de duidelijke plaatsvervanger voor de aloude 
baanzekerheid. 

•	 De baanzekerheid is van de baan, de kredietcrises laten dit zien, 
maar wat nog een duidelijkere trend is, is de behoefte aan het maken 
van eigen keuzes. Investeringen in werknemers krijgen een tijdelijker 
karakter, maar investeringen in het werk zijn blijvend belangrijk 
voor de ontwikkeling van welke  branche dan ook. Het collegiale 
en samenwerkingsaspect verplaatst zich naar social media en 
flexplekken, als gevolg van thuiswerken, de binding met het kantoor 
is minder belangrijk en op termijn misschien wel overbodig. De 
individuele arbeidsomstandigheden verplaatsen zich dus van werkplek 
naar privé en wordt door de grote groep ZZP’ers als prettig ervaren.
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•	 Duurzame inzetbaarheid heeft dus niets te maken met het aftoppen 
van flexibele arbeid uitgedrukt in een % in cao’s. Duurzame 
inzetbaarheid heeft te maken met de vrije keuze in eigen ontwikkeling 
en niet zozeer meer in een werkgeversgerichte opleidingspot, maar 
een mensgericht budget of regeling. De ‘klassieke werknemer’ 
met een life time employment is er echt niet meer. Duurzame 
inzetbaarheid is daarom een uitdaging voor alle werkenden: schep 
dus fiscale faciliteiten om alle werkenden in staat stellen om de eigen 
inzetbaarheid en wendbaarheid te verduurzamen. 

Samengevat, kijk naar de ZZP’ers: vrijheid van keuze, werk en privé 
in balans en zorgen voor een continue toepassing en verrijking van de 
persoonlijke werkbeleving voor het algemene nut.

CV in het kort
Esther Raats-Coster (Leiden, 1969) is sinds juni 2009 
voorzitter van PZO en sinds april 2010 lid van de SER (plv. 
ondernemerslid).

Van 2003 tot april 2008 was zij directeur-eigenaar van 
Bandridge Europe. Zij bouwde deze onderneming uit van 
een bedrijf met 20 medewerkers naar een bedrijf met 110 
werknemers. Dat leverde haar in 2006 de titel 
“Zakenvrouw van het Jaar” op.

In april 2008 verkocht zij haar onderneming om verder te gaan 
met een nieuwe carrière, momenteel is zij zelfstandig ondernemer 
zonder personeel.
Voor anderhalve dag per week is zij voorzitter van PZO. Daarnaast 
is Raats-Coster directeur van Stichting Talent naar de Top.

Esther Raats-Coster is getrouwd en moeder van 3 kinderen.
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Profiel Esther Raats-Coster
Ondernemen zit haar in het bloed. Ze is een energieke 
ondernemer, een echte bruggenbouwer. Raats-Coster heeft 
een uitgesproken mening over het belang van succesvol 
ondernemen voor de economie en de rol van vrouwen in het 
Nederlandse bedrijfsleven. Een professional met een heldere 
visie over ontwikkelingen in de branche van haar voormalige 
bedrijf Bandridge Europe NV (een wereldwijde leverancier 
van accessoires op het gebied van multimedia, audio en 
video). Raats-Coster heeft dit bedrijf uitgebouwd naar 
activiteiten in 60 landen met een omzet van 30 miljoen euro.

De uitdaging, de kick van het ondernemen, alle clichés 
zijn op haar van toepassing. Tegenwerking motiveert haar. 
Ze kan slecht tegen mensen die te snel accepteren dat de 
grenzen zijn bereikt. Ze ziet het zakenleven als een uitdaging! 
“Als iemand nee zegt krijg ik er pas zin in”, is een van haar 
lijfspreuken. Raats-Coster is desondanks een bewezen 
bruggenbouwer die met flair en enthousiasme iedere 
stakeholder op zijn of haar eigen wijze weet te prikkelen het 
uiterste te geven.

Na de verkoop van haar bedrijf geeft zij vele presentaties 
als gastspreker maar is zij ook een veelgevraagd jurylid 
voor o.a. ondernemerswedstrijden. Verder is zij druk met 
geven van adviezen aan (startende) ondernemers zo is zij 
bijvoorbeeld coach en mentor bij YESDELFT!, incubator van 
de Technische Universiteit Delft.

33



De vraag aan Raats-Coster of ZZP’ers zich ook bezighouden met het 
verhogen van hun inzetbaarheid, wordt beantwoord met “”ZZP’ers willen 
vaak juist langer doorwerken, omdat ze het leuk vinden”. 

Er zijn zorgen over de ZZP’er: Hoe kan je pensioen en wetgeving beter 
laten aansluiten? Zorgen over de zekerheid, een gat in de pensioenopbouw. 
Raats-Coster geeft aan dat veel ZZP’ers weten dat ze daar zelf voor 
moeten zorgen.  

Dan wordt de vraag gesteld hoe het makkelijker wordt om ondernemer/
ZZP’er te worden, wat de overheid daaraan kan doen? Het belangrijkst is 
de doorstroom te bevorderen. 

Tegen de zelfredzaamheid wordt ingebracht dat mensen niet over een 
periode van 20 jaar vooruit kunnen denken. Daarom blijven collectieve 
regelingen noodzakelijk. Hoe kan je als ZZP’er ook aan de mast gebonden 
worden, zodat je bent ingedekt voor zwangerschap, pensioen etc. Dan krijg 
je zekerheid, maar dan moet je wel een beetje vrijheid opgeven. Er liggen 
mogelijkheden in de fiscaliteit, maar misschien is er ook wel meer.

De uitkomsten van de groepsdiscussie zijn samengevat langs het vraagstuk 
van verantwoordelijkheid en het succes/falen van stimulerende regelingen, 
zoals de levensloopregeling, de vitaliteitsrekening en de koppeling van de 
ontslagvergoeding aan de scholingsinspanning van de werkgever.
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Verantwoordelijkheidsverdeling duurzame inzetbaarheid
Iedere werkende heeft een eigen verantwoordelijkheid. Dit moet niet 
in een cao geregeld worden, maar door het individu zelf. Alternatief is 
een co-creatieve cao, waarbij de verantwoordelijkheden op gelijke basis 
geregeld worden. Zoals bijvoorbeeld collectief geregelde begeleiding 
bij loopbaanoriëntatie door de werkgever, maar zeggenschap over het 
ontwikkelingsbudget bij de werkende mensen. De werkgever dient te 
bewaken dat mensen te lang in hun functie blijven zitten, dat maakt 
mensen kwetsbaar. Ook eenzijdige oriëntatie op de eigen sector is riskant. 
De werkgever moet mensen de ruimte geven/of dwingen in zichzelf te 
investeren. 

Geconstateerd wordt dat de huidige prikkels niet werken. De werkgever 
onderhoudt zijn machines, maar onderhoudt hij ook zijn mensen? De 
werkgever kan werkenden faciliteren met een budget, maar dan duikt 
het dilemma op dat je de medewerkers opleidt voor de concullega. Is dat 
erg, want het werkt ook visa versa, de werkgever krijgt ook nieuw bloed 
binnen. Het faciliteren in opleidingsmogelijkheden is niet afdoende, je 
moet ook evalueren of het gelukt is. 
Aan de kant van de werknemers kan de ´gouden kooi´ van pensioen en de 
cao een belemmering zijn. Hoe krijg je mensen uit die kooi? Regionaal zie 
je wel initiatieven ontstaan, nieuwe allianties (o.a. Brainport, Eindhoven). 
Bewegingen die sociale innovatie creëren, samenwerking, omdat men met 
elkaar toch behoefte heeft aan goed personeel. Innovatie van onderop, 
vanuit noodzaak. Instituties zitten tegen hun houdbaarheidsdatum aan. 
Goede voorbeelden uitdragen helpt. 
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De deelnemers vanuit de LinkedIn discussiegroep zijn voorstanders van 
het stimuleren van loopbaanoriëntatie. Voorbeelden worden gegeven 
van persoonlijke budgetten in de Grafimedia cao, waar de stimulering 
nog een impuls kan gebruiken en van de cao Publieke Omroepen. Beide 
zijn krimpsectoren. Het beschikbare budget voor loopbaanoriëntatie bij 
de Publieke Omroepen (1x per 5 jaar) wordt wel actief gestimuleerd. 
Evaluatie van de deelnemers die een persoonlijk actieplan hebben 
opgesteld via de ‘Loopbaan APK’ laat zien dat ze na zes gesprekken 20% 
meer de regie over hun loopbaan hebben.

De reacties van ZZP’ers zijn enerzijds financieel van aard: laat de 
opdrachtgever duurzaam belonen en ZZP’ers beschouwen als 100% eigen 
medewerkers in plaats van “voor jou 10 anderen”, dan kan de ZZP’er zelf 
investeren in zijn ontwikkeling. Anderzijds zijn er reacties dat ZZP’ers juist 
door hun brede kennis en ervaring in diverse organisaties de “wandelende 
kennisbanken van ondernemend Nederland” zijn. Gepleit wordt voor 
onderlinge samenwerking en ondersteuning. 

Succes/falen levensloopregeling
Vrijwel unaniem wordt de levensloopregeling als een mislukking gezien. 
Redenen voor de mislukking waren de concurrentie met de gunstigere 
spaarloonregeling en het imago dat het een regeling was om eerder te 
stoppen met werken. 
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Succes/falen vitaliteitsregeling
Over de kansen van de vitaliteitsregeling zijn de stemmen verdeeld. 
Sommigen stellen als randvoorwaarde voor succes dat de opbouwde 
gelden ook aangewend moeten kunnen worden om eerder te stoppen met 
werken. Anderen hebben hoop, maar twijfelen over de hoogte van het 
bedrag. Lacht een hoog opgeleide niet om die € 20.000? Er wordt een 
creatief idee gelanceerd: kun je de vitaliteitsregeling niet koppelen aan de 
duur van de WW? Voor arrangementen is co-creatie nodig, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid (ook ziektekostenverzekeraars en ministeries). 
De vitaliteitsregeling moet als business model worden gezien: het totale 
plaatje bekijken. De besteding moet niet alleen gericht zijn op langer 
doorwerken, maar op een zo breed en maatschappelijk mogelijk effect, 
bijvoorbeeld ruimte maken voor jonge mensen. Hoe jonger hoe beter, dus 
direct opstarten als het kind geboren wordt. De zilvervloot terug! Vanaf je 
geboorte bruto instorten en als je op gaat nemen, kijken hoeveel belasting 
je moet betalen als je op gaat nemen. Door de overheid getroffen fiscale 
maatregelen zijn bij voorbaat  onaantrekkelijk en onbetrouwbaar, zoals het 
afschaffen van de levensloopregeling laat zien. 

Een vraag is hoe werkgevers bij kunnen dragen aan mensen die niet 
in loondienst zijn. Risico van de vitaliteitsregeling is het imago van 
bezuinigingsmaatregel. Maar wat dan wel? 

Ook de LinkedIn groep schat de slagingskans van de vitaliteitsregeling 
positief in als de gelden voor brede doelen inzetbaar zijn, de regeling voor 
een brede doelgroep openstaat en fiscaal ruim wordt gefaciliteerd. Tevens 
kan de vitaliteitsregeling bestaande regionale samenwerkingsverbanden 
van ondernemers voor integratie en duurzame inzetbaarheid ondersteunen 
bij de uitwisseling van personeel (bijv. samenwerkingsverband Het Groene 
Podium, regio Arnhem-Nijmegen).
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Koppeling ontslagvergoeding aan scholingsinspanning van de werkgever.
Alhoewel een ruime meerderheid voor deze sub-stelling is, verkiest 
vrijwel iedereen de vitaliteitsregeling boven de ontslagvergoeding. De 
ontslagvergoeding vervalt daarmee niet, maar zou voor elke werkende 
moeten gelden als storting in de vitaliteitsregeling. 

Conclusie
Van de werkgever wordt een stimulerende rol verwacht 
bij het investeren in de loopbaan. Persoonlijke budgetten 
zijn een goed middel. Wel is actieve ondersteuning 
noodzakelijk. Duurzame inzetbaarheid lijkt voor ZZP’ers 
geen issue te zijn. ZZP’ers zien ontwikkelen vooral als eigen 
verantwoordelijkheid. Er is voldoende motivatie en de ‘tucht 
van de markt’ zorgt er wel voor dat je je vakbekwaamheid 
op peil houdt. Een aantal ZZP´ers ziet het werken in diverse 
organisaties als kans om overal iets nieuws te leren. Anderen 
geven aan dat een normale betaling een randvoorwaarde is. 
De vitaliteitsregeling biedt perspectief. De hoogte van het 
bedrag, de (smalle) bestedingsdoelen en de betrouwbaarheid 
van de overheid in fiscale zin zijn bepalende elementen voor 
het succes.
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Inleiding
De kans op een baan voor het leven is steeds kleiner. Sommige beroepen 
zijn niet langer dan een bepaalde termijn gezond uit te oefenen, andere 
leiden tot een zeer smal toepasbare specialisatie (fuikfunctie), dreigen te 
verdwijnen (dead end job) of de werknemer raakt erop uitgekeken. Vaak 
grijpen we in wanneer er al sprake is van overtolligheid en gaan dan al of 
niet via sociale plannen  (vanaf 2013 Van Werk naar Werk Budget) over 
tot om- of bijscholen. 

Ook de traditionele indeling van leren, werken, rusten komt te vervallen 
en wordt vervangen door een leven dat bestaat uit transities en 
combinaties. Transitie betekent het regelmatig schakelen tussen leren, 
werken, ontspannen en zorgen. Combinatie betekent het tegelijkertijd 
combineren van werken, leren, zorgen en ontspannen. Eind vorig jaar 
werd bij de eindpresentatie van de Nationale Denktank, over het werken 
in de toekomst de nieuwste combinatie gelanceerd: de Woliday. Dit is 
een combinatie van werk en holiday. In plaats van  twee weken vakantie 
naar Bali ga je vier weken en combineert werken met vakantie: dat kost je 
slechts 10 vakantiedagen.

“geen reservaten voor ouderen”
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Het derde debat ging over de spanning tussen verplichten en verleiden. 
We roepen allen al jaren in koor dat de medewerker verantwoordelijk is 
voor zijn eigen loopbaan en voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Maar 
de praktijk is anders. De slijtage in sommige beroepen is een gegeven. 
Dit wordt al decennia lang erkend en op drie manieren aangepakt. Op 
de eerste plaats is er natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd in Arbo-
maatregelen. Waar mogelijk vindt preventie plaats. 

Maar ook kennen alle functiewaarderingssystemen toeslagen voor vies, 
zwaar, onregelmatig en eentonig werk. Er wordt als het ware extra 
afgeschreven op deze vormen van arbeid. Tot slot waren er tot voor kort 
mogelijkheden voor Functioneel Leeftijdsontslag (brandweer, politie, 
leger, ambulances), hiermee werd erkend dat je dit werk niet tot 65 kon 
volhouden. Met het verbod op leeftijdsdiscriminatie én de toename van het 
aantal ouderen in deze categorieën is deze oplossing niet meer houdbaar. 
Deze regelingen waren ook te generiek (en te genereus: wie kent niet het 
voorbeeld van de generaal die met 55 met pensioen gaat en vervolgens, 
met behoud van pensioen, een goede baan in, laten we zeggen, de Raad 
van Bestuur van TNO accepteert). 
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Een nieuw verschijnsel is de inzet op een tweede of derde loopbaan, met 
name voor deze zware beroepen. Een mooi voorbeeld is de brandweer, 
waar je na 20 jaar verplicht een ander beroep moet kiezen. Dit is het 
onderwerp van het derde debat: moet je mensen, zeker in zware beroepen, 
verplichten om voor een tweede loopbaan te kiezen of moet je ze verleiden 
om iets anders te gaan doen?

Het debat is gevoerd langs de twee stellingen:
1. Medewerkers moeten verplicht worden tot reguliere loopbaan 

oriëntatie, 
verdedigd door Kees Korevaar, Altersum Arbeidsverhouding. 

2. Medewerkers zijn te verleiden/verlokken tot reguliere 
loopbaanreflectie, 
verdedigd door Joep Bolweg, adviseur Berenschot, hoogleraar 
VU.
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Toelichting
Duurzame inzetbaarheid is een structurele voorwaarde voor een effectief 
functionerende arbeidsmarkt. Mobiliteit moet snel weer op de agenda en 
loopbaan oriëntatie is daar een essentieel onderdeel van. 
Het debat over de AOW-leeftijd heeft pijn gedaan. De vakbonden zijn 
verdeeld uit het akkoord gekomen en de arbeidsverhoudingen hebben 
schade opgelopen. De internationale en economische ontwikkelingen 
hebben beslist niet meegewerkt. Overal in Europa worden vakbonden, 
werkgeversorganisaties en politieke partijen meegesleurd in het debat 
over de betaalbaarheid van de pensioenen, de betaalbaarheid van de 
hypotheken en de betaalbaarheid van de zorg. Terecht wordt de vraag 
gesteld wie voor de crisis verantwoordelijk is, wie de rekening voor de 
financiële chaos moet betalen, hoe de rijkdom moet worden verdeeld en 
hoe de zeggenschap in de toekomst moet worden geregeld.

Het is dus geen positief klimaat om het over bedrijfsinnovatie en 
personeelsbeleid te hebben. Toch doen we dat vandaag:
•	 omdat de dynamiek van technologie en productiviteit zich nauwelijks 

laat sturen met budgettair beleid;
•	 omdat de arbeidsmarkt geen grenzen kent;
•	 omdat er een brede sociale en culturele voorhoede is die niet geboeid 

wordt door institutioneel beleid, maar eigen normen en waarden 
ontwikkelt over werk en vakmanschap. 

Werknemers moeten gestimuleerd worden aan de eigen loopbaan 
te werken en zo nodig enkele malen van werk en werkomgeving te 
veranderen (‘tweede carrière’). Zij moeten daartoe ook in staat gesteld 
worden door regelgeving, bedrijf of bedrijfstak.
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Argumenten
•	 Vakmanschap verandert snel. Scholing stelt de werknemer in staat om 

bij te blijven in het eigen vak. Maar soms is het ook nodig om geheel 
nieuwe competenties te ontwikkelen. Niet alleen andere technieken, 
maar ook een andere attitude of een vorm van ondernemerschap. 

•	 Bedrijven en sectoren kennen een steeds kortere levenscyclus. Sluiting 
van kolenmijnen was in veel Europese landen een precedent, met 
duizenden omscholers. Vijftig jaar later kijken we er niet meer van 
op als een bedrijf of een hele bedrijfstak (technologie) overbodig, 
onrendabel of marginaal wordt. 

•	 Veel banen slijten, of passen bij een fase in de levensloop. Denk 
aan banen die aan een (jonge) leeftijd verbonden zijn: prof-sporter, 
balletdanser. In de praktijk ook straatmaker of metselaar. Er zijn 
ook beroepen die op iedere leeftijd kunnen, maar die je niet te lang 
achter elkaar moet uitoefenen, zoals politieagent of onderwijzer in een 
moeilijke stadswijk. Lichamelijke en geestelijke slijtage in het vak is 
het belangrijkste argument om van tijd tot tijd naar de loopbaan en de 
toekomst te kijken (‘Kijk vijf jaar vooruit’). 

•	 We worden ouder en werken langer. Doorwerken na de zestig is heel 
goed mogelijk, maar niet in ieder beroep en niet voor iedereen op 
dezelfde manier. Arbeidsparticipatie vraagt om een personeelsbeleid, 
waarin proactief naar oplossingen gezocht wordt door het bedrijf én 
ook de werknemer.
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Veel werknemers kunnen die veranderingen aan en vinden zelf oplossingen 
die aansluiten bij hun ambitie. Met elkaar vormen zij een voorhoede, 
die ook de trend zet voor anderen. Andere werknemers kunnen dit niet 
en komen in een afhankelijke positie. Remmende factoren zijn altijd de 
gezondheid, of de mate van slijtage (‘wat kan ik nog?’). Een remmende 
factor is ook de vooropleiding. Werknemers met weinig vooropleiding 
zijn nauwelijks in staat en geïnteresseerd in (bij)scholing die kan 
leiden tot een carrière switch. Dit kan alleen doorbroken worden door 
massaal laagdrempelige scholing aan te bieden en te erkennen (EVC). 
Deze mogelijkheid dient actief gepromoot te worden bij medewerkers 
bijvoorbeeld door dit op te nemen als verplicht onderdeel van het 
functioneringsgesprek. 

Een remmende factor zijn ook cao-rechten, die niet uitdagen tot 
nieuwe loopbaan stappen, maar juist consolidatie van de bestaand 
positie belonen. Langzaam maar zeker komt er weliswaar een eind 
aan de voorrechten via het functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor 
beroepsmilitairen, brandweerlieden enz. Het is niet een breed gedragen 
scholings- of herplaatsingsinspanning die hier de motor is, maar de 
afbouw van de vroeg pensioenmogelijkheden. 
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We zien dan ook dat de veranderingshefboom op twee manieren werkt. 
De koninklijke weg is die van het eigen initiatief: je beroepsloopbaan in 
eigen hand nemen, zo nodig samen met werkgever of leidinggevende, 
maar misschien ook als ZZP´er. De andere weg is confrontatie met nieuw 
beleid. Dit verloopt nu meestal door middel van financiële dwang (‘je mag 
wel vroeger met pensioen, maar dan krijg je minder’).
Bijscholing en mobiliteit moeten financieel aantrekkelijk worden. Langer 
doorwerken moet lonend zijn en de voorzieningen die daarbij horen gratis. 
Onder die omstandigheden mag van medewerkers verwacht worden dat 
zij zich oriënteren tijdens hun loopbaan op andere mogelijkheden. Dat 
hoeft niet vrijblijvend te zijn, maar moet een vast onderdeel zijn van ieders 
functioneren.

Dr. Kees Korevaar is arbeidspsycholoog. Hij werkte lange 
tijd als adviseur voor verschillende FNV-bonden en bij de 
Universiteit van Tilburg. Korevaar promoveerde in 2000 op 
‘Strategische arbeidsvoorwaardevorming’ en publiceerde 
in 2011 het boek ‘Op eigen kracht. Arbeidsrelaties na de 
verzorgingsstaat’ bij Uitgeverij Boom Nelissen. 
Kees Korevaar werkt sinds 1 januari 2012 bij Altersum 
Arbeidsverhouding in Amersfoort. 
Korevaar@altersum.nl
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Toelichting
Duurzame inzetbaarheid is een structurele voorwaarde voor een effectief 
functionerende arbeidsmarkt. Slimme medewerkers hebben dat allang 
door. 

Argumenten
•	 Onder uiteenlopende benamingen is het op elkaar afstemmen van 

vraag en aanbod een structurele uitdaging voor iedere complexe 
en dynamische arbeidsmarkt. Onder vele noemers hebben we 
in het verleden hierop gericht arbeidsmarktbeleid gekend: actief 
arbeidsmarktbeleid, éducation permanente, life long learning, kwaliteit 
van de arbeid, mobiliteit, polyvalence, multiskilling, employability 
en natuurlijk de simpele Nederlandse vierslag scholing, bijscholing, 
omscholing en nascholing. Duurzame inzetbaarheid is het verleidende 
label anno 2012. De baan voor het leven en de werkgever voor het 
leven zijn voor velen bedrieglijke perspectieven. Mede gezien de 
noodzaak tot langer werken is niet verder blijven leren geen optie. 
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid blijft echter moeizaam wanneer 
goudgerande uitstroomregelingen en lokkend pré pensioen blijven 
bestaan. Consistentie in beleid is hier gewenst.  

•	 De individuele werknemer draagt de verantwoordelijkheid voor zijn 
persoonlijke employability.
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•	 Ambachten, vakken, beroepen en professies zijn werkzaamheden 
waarin medewerkers met een grote motivatie en beroepstrots hun 
specialisme uitoefenen. Het bij de tijd blijven is hier normaal. 
Sommige professies kennen een peperdure en lange opleidingsweg en 
vanuit een opleidingsrendement-perspectief is het gewenst dat deze 
beroepsbeoefenaars niet na een korte periode uit hun beroep stappen. 
Enthousiasmeren, sociale druk, veel opleidingsaanbod en periodieke 
toets momenten zorgen hier voor de noodzakelijke continue vak-
ontwikkeling. Geen tweede baan dus.   

•	 Duurzame inzetbaarheid en employability zijn belangrijke begrippen 
voor die functies en beroepen die onder druk staan bijvoorbeeld door 
hetzij naar het buitenland te verdwijnen, hetzij door technologie 
(bijvoorbeeld telefonisten, data entry typisten, stokers, wevers, grafici) 
overbodig worden of sterk van inhoud wijzigen. 

•	 Het probleem voor een werkgever is dat hij sommige 
functiecategorieën en specialisten graag voor langere tijd aan zich wil 
binden en dat andere skills qua afbreukrisico minder gewaardeerd 
worden. De dubbele arbeidsmarkt die zodoende ontstaat, leidt tot 
een tweesporenbeleid. Conclusie: juist voor diegene die opereren op 
de flexibele arbeidsmarkt is veel en slimme en vraaggerichte scholing 
gewenst.
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Voor de interne arbeidsmarkt zijn er vele mogelijkheden om medewerkers 
“bij de tijd te houden” en te verleiden:
1. Managers en leidinggevenden die employability op de agenda 

zetten en bespreekbaar maken in jaarlijkse beoordelings- en 
ontwikkelingsgesprekken;

2. Managers en leidinggevenden die zelf het voorbeeld geven;
3. Helden maken van diegenen die zich blijven ontwikkelen;
4. Leren van je collega’s (SBN- “sit by Nellie”);
5. Koppelen ouderen aan jongeren in primaire proces;
6. Periodieke employability keuringen;
7. Opleidingsbudgetten en scholingsdagen;
8. Persoonsgebonden opleidingsbudgetten;
9. Bonussen of skill based pay (inzetbaarheidsbonus);
10. Hogere inschaling bij multi-inzetbaarheid;
11. Voorwaarden formuleren voor salaris- of schaalverhoging;
12. Formuleren van loopbaanvooruitzichten (volgende stap);
13. Afschaffen uitstroom prikkels;
14. Soms urgentiegevoel vergroten door enige systeemdwang.

“De meeste mensen gaan bij 50 aftellen.”

Medewerkers die met plezier werken, betrokken zijn bij hun werk, redelijk 
zelfstandig kunnen opereren en op de hoogte zijn van de vakmatige 
interne en externe ontwikkelingen, komen vrijwel automatisch in 
beweging. Zij begrijpen hun situatie en hebben zelfvertrouwen dat ze er 
iets aan kunnen doen. Zo niet, dan is uitleg en problematisering van hun 
arbeidsmarktpositie management-, vakbond- en OR-taak nummer 1 (met 
als uitgangspunt statement nummer 2).

Wat hebben we al een instrumentarium! Blijkbaar krijgen we er toch 
moeilijk vat op. Geen gebrek aan geld, potten vol, maar we doen het niet.
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Wanneer komt het goed? Als managers en leidinggevenden met 
de medewerkers de dialoog aangaan. Duurzame inzetbaarheid/
multi inzetbaarheid op de agenda zetten. Een prijs uitreiken aan 
‘Ontwikkelmedewerker van het jaar´. Bonussen op basis van 
vaardigheden, hoe meer skills, hoe meer bonus. Salarisverhoging bij multi 
inzetbaarheid.
Er bestaan nog steeds heftige uitstroom prikkels en potten geld uit het 
verleden. Die uitstroomregelingen zijn nog niet overal uit het systeem 
gehaald. Als mensen leuk met elkaar werken, als de gesprekken leuk zijn, 
zit het dan met de inzetbaarheid ook goed?  
Dwang helpt niet. Verplicht twee functioneringsgesprekken met de baas 
over het thema duurzame inzetbaarheid? Werkt dat? Ik weet het niet. 
De vraag is ook: waarom doen we het niet? Niemand is tegen ‘duurzame 
inzetbaarheid’. 

Tot slot: er zit veel academische projectie in dit onderwerp. Projectie 
van academici op anderen vanuit het uitgangspunt dat mensen net zo 
inzetbaar moeten zijn als zij zijn. Maar dat zijn ze in werkelijkheid zelf ook 
niet. De meeste mensen gaan bij 50 aftellen.
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Prof. Dr. Joep F. Bolweg
Joep Bolweg is adviseur bij Berenschot en als hoogleraar 
HRM verbonden aan de Post Graduate Opleiding 
Management Consultancy van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Bolweg werkte tien jaar in het 
buitenland, daarna was hij docent aan de Fontys Hogeschool 
en hij is al meer dan 25 jaar verbonden aan Berenschot. Hij 
doorliep in zijn loopbaan de rollen van student, onderzoeker, 
docent, adviseur, hoogleraar en manager. Employability loopt 
als een rode draad door zijn loopbaan en zijn denken. Als 
adviseur houdt hij zich o.a. bezig met het samenstellen en 
begeleiden van directies en RvC’s, hij adviseert over HRM 
beleid en begeleidt reorganisatieprocessen in de profit- en 
non profit sectoren.
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Vraag: “Hoe kun je van functioneringsgesprekken een institutie maken? 
Onderbouwing van de vraag: Uit ervaring heb ik er sympathie voor, 
maar je kunt niet alles met een staatsinterventie oplossen. ‘Je kunt het 
paard naar het water brengen, maar je kunt het paard niet dwingen het 
te drinken´ (Marx).”  Waarom bestaat er voor het functioneringsgesprek 
een model? Bij  onderzoek door het IVA onder ministeriële ambtenaren 
bleek dat 30% van de functioneringsgesprekken niet werd gehouden, de 
overige 70% kon zich niet meer goed herinneringen wat er was besproken. 
Alleen de overambitieuze mensen (hooguit een kwart) herinnerden zich 
nog wat ze hadden afgesproken. Hetzelfde patroon kwam naar voren bij 
een onderzoek in de metaalsector. Enige citaten van medewerkers: ”Als 
alles goed gaat, sta je zo weer buiten”. ”Als het niet goed gaat ga je er met 
zwetende oksels in en ook weer net zo ongelukkig uit”. Dossieropbouw 
wordt bijna altijd overgeslagen, omdat je met het ontslagrecht toch geen 
stappen kunt zetten. 

Reactie uit de zaal: Er zijn veel plaatsen waar mensen boven hun 45e 
niet meer bewegen. 1,1 miljoen medewerkers zijn de afgelopen 25 jaar 
niet van baan gewisseld (onderzoek TNO). Je moet je richten op de chefs; 
betere functioneringsgesprekken, minder vrijblijvend. 
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Samenvatting door Joep Bolweg: instrumenten zijn er, maar de 
schoenlepel is nog niet gevonden. De oplossing is het gesprek tussen 
leidinggevende en medewerker. Beide inleiders zijn van mening dat de 
overheid zich er niet mee moet bemoeien. Probleem is dat medewerkers 
boven de 50 zijn begonnen met aftellen.

Vanuit de zaal wordt gesuggereerd dat versoepeling/modernisering van het 
ontslagrecht er voor gaat zorgen dat mensen veel mobieler worden. Dit 
wordt betwijfeld door Joep Bolweg “of ze nemen niet eens meer de moeite 
om met elkaar te praten”. Volgens Joep Bolweg is het ontslagrecht een 
soort mythe, iets waarvan medewerkers en leidinggevende denken dat het 
zo moeilijk is. 
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Aukje Nauta reageert met het gemis aan de psychologie. “Waarom praten 
mensen niet met elkaar? Waarom durven we elkaar niet de waarheid te 
vertellen? Pappen en nathouden.” De discussie is niet waardevrij. Het 
is paternalistisch om voor anderen in te vullen wat ze moeten vinden of 
gaan doen. Maar heel basaal zal iedereen denken: whats in it for me? 
Het ontbreekt vaak aan doorzettingskracht: wat is de impact van de 
instrumenten? Belang voor werkgevers: personeelskrapte. Waar halen we 
straks mensen vandaag? We hebben grote uitstroom en weinig instroom 
(metaal). Onder de term ‘hou ze vast’ zijn er interviews gehouden. 
Cultuur binnen de onderneming bestaat uit: betrokkenheid, vertrouwen en 
maatwerk. Cruciaal is de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. 
Gesprek aangaan om mobiliteit ter sprake te brengen of juist het 
vasthouden.

Uit onderzoek (NEA, TNO) blijkt dat in 2004 slechts 23% van de 
medewerkers wilde doorwerken na hun 65ste. In 2011 is dat gestegen tot 
45%. Blijft staan dat het merendeel nog niet wil en met de krimp in de 
arbeidsmarkt willen zowel werkgevers als werknemers niet. Een deelnemer 
poneert de stelling: “men beweegt pas bij pijn”. Met de recessie kijken 
de werkgevers er ineens anders tegenaan, ze voelen de pijn niet van het 
ontbreken van strategisch personeelsbeleid. Er is slechts een kleine groep 
succesvolle werkgevers die het wel goed doet. De grote meerderheid is 
daar helemaal niet mee bezig. Tegen de pijn wordt ingebracht dat de wil 
kan toenemen met het leuker en aantrekkelijker maken van het werk. 
De psychologische factor wordt aangevoerd “een 40-jarige manager wil 
geen vader aannemen, noch ontslaan.” We sluiten af met “cao-afspraken 
werken voor wie het niet nodig heeft.”

“Ze nemen niet eens de moeite om met 
elkaar te praten.”
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Verplicht uit functie zetten of verleiden
Het verplicht uit functie zetten vindt enige bijval. Jubilea-gratificaties 
zijn de verkeerde prikkel en het belemmert nieuw bloed. Daar wordt 
tegenin gebracht dat teveel functiewisseling leidt tot “gebrek aan collectief 
geheugen”. Als voorbeeld wordt het ministerie van EL&I genoemd, waarbij 
functiewisseling binnen twee jaar teveel onrust zou hebben gebracht. 
Een ander tegenargument is het paternalisme. Een derde brengt in dat de 
verleiding/verlokking pas werkt als de functie niet zeker is. Er wordt een 
link gelegd met gewaardeerd vakmanschap en de halfwaarde tijd van de 
functie, wat is “tijdig”?

Op LinkedIn wordt de suggestie gedaan om medewerkers systematisch 
uit te nodigen en te faciliteren voor een vijfjaarlijkse Arbeids-CheCk-
Up (ACCU). Over verplichten of verleiden lopen de meningen uiteen. 
Verplichten zou geregeld kunnen worden via de cao. Met de Arbeids-
CheCk-UP kan het gezamenlijk belang van werkgever(s), werknemer(s) 
èn overheid vorm krijgen. Voor de financiering wordt gedacht aan de O&O 
fondsen en het WW-fonds (als preventie). De organisatie en uitvoering kan 
decentraal worden georganiseerd door gecertificeerde bureaus. Hier kan 
ook gebruik worden gemaakt van een ‘ePortfolio’ voor iedere medewerker. 
Daarbij is het cruciaal, dat niet alleen naar competenties wordt gekeken, 
maar ook naar de zin en betekenis (‘de werelden’). Waarvoor is iemand 
gemotiveerd en wil hij zijn energie en arbeid inzetten? Gewaarschuwd 
wordt voor sectorale opzet, met als argument dat mobiliteit alleen maar 
kan werken over de grenzen van onze Hollandse hokjes heen.

Bevorderen doorstroom oudere medewerkers
De suggestie voor het verlagen van loonkosten voor ouderen levert een 
genuanceerd beeld op. Aan de ene kant zou demotie vanzelfsprekender 
moeten zijn, inclusief salariseffecten. Aan de andere kant verdient de 
werkgever meer op de jonge werknemer en is dan niet bereid deze 
‘meerverdienste’ op oudere leeftijd te compenseren, mocht er sprake zijn 
van verminderde productiviteit.
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Een deelnemer werpt zich op als advocaat van de duivel: we praten er al 
veertig jaar over en we kunnen er nog wel veertig jaar mee vooruit. Wat als 
we nou niet meer alleen sociaal wenselijke dingen bespreken. Wat als we 
niet meer meedoen? Stoppen met deze discussie? Wat gaat er dan mis?

Er volgt een verklaring voor het niet werken van functioneringsgesprekken: 
we zijn te laf om het gesprek aan te gaan. Afspraken werken op papier, 
voor de mensen voor wie het niet nodig is. Maar voor mensen voor wie 
het wél nodig is, kost het verschrikkelijk veel moeite om die papieren 
afspraken uit te voeren. Iedere leidinggevende herkent dat je niet met 
iedere werknemer op dezelfde manier op kunt schieten en het niet 
makkelijk is om iemand  te ontslaan. We schuiven moeilijke gesprekken 
vooruit. Het huidige ontslagrecht is prima, maar we gebruiken het als 
argument. 

Conclusie
Bijna niemand kiest voor de extremen: alleen verplichten of 
alleen verleiden. Als het erop aankomt dan is er toch een 
voorkeur voor de vrijwillige variant. Cruciaal is het gesprek 
en de vraag waarom gesprekken niet lopen. Misschien is hier 
meer systeemdrang nodig. 
De discussies over het ophogen van de pensioengerechtigde 
leeftijd naar 75 kunnen alleen door politici zijn verzonnen. 
Er bestaat een eeuwige voorkeur voor jongeren. De 
arbeidsverhoudingen zijn aan het kantelen. Er is gedoe bij de 
bonden. 
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De discussie over duurzame inzetbaarheid wordt al 30 jaar gevoerd. Er 
is een overmaat aan instrumentarium en de noodzaak is bekend, maar 
we missen nog steeds de schoenlepel, zoals Bolweg dat noemt. De 
urgentie neemt toe door globalisering en de invloed van crises, waarmee 
baanzekerheid niet meer bestaat. Mensen in beweging krijgen, vraagt 
om een goede dialoog. Die dialoog kan alleen slagen als er perspectief 
is en het accent gelegd wordt op de eigen ontwikkeling. Elke speler 
op de arbeidsmarkt kan een impuls geven. O&O fondsen kunnen meer 
gaan samenwerken met andere fondsen om intersectorale mobiliteit 
te versoepelen. Een hulpmiddel hierbij kan zijn het in beeld brengen 
van benodigde competenties en ‘schakelroutes’. Ook het stimuleren 
en faciliteren van de dialoog ligt op hun pad. De voorlopers onder de 
O&O fondsen kunnen de fondsen die nog eenzijdig op vakmanschap 
gericht zijn als lichtend voorbeeld dienen. Van de werkgever wordt ook 
een stimulerende, faciliterende rol verwacht. Een positieve ontwikkeling 
is de toename van het aantal organisaties die persoonlijke budgetten 
ter beschikking stellen. Het benutten van de budgetten vereist echter 
individuele begeleiding en dient vooral aan te sluiten op de competenties 
en leerbehoefte van de medewerker. ZZP’ers vinden het werken aan hun 
blijvende inzetbaarheid hun eigen verantwoordelijkheid. Randvoorwaarde 
is wel een duurzame beloning, waardoor ze ook in staat zijn te investeren 
in zichzelf. 
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De overheid biedt met de vitaliteitsregeling nieuwe perspectieven. 
De slaagkans van deze nieuwe regeling staat of valt met ruime 
bestedingsmogelijkheden, toegankelijkheid voor brede doelgroepen (jong 
en oud) en ruime fiscale mogelijkheden. Wel moet de overheid na het 
afschaffen van de spaarloon- en levensloopregeling betrouwbaarheid 
herwinnen.

Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de ruime aanwezigheid 
van instituties en instrumenten die zich richten op ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid, en het gedrag en de ‘psychologie’ van het 
individu. Besluiten over loopbanen en ontwikkeling worden vaak ‘aan 
de keukentafel genomen’. Individuele werknemers laten zich leiden door 
persoonlijke overwegingen en niet door macro-ontwikkelingen. Managers 
en leidinggevenden hebben bij functioneringsgesprekken meer en soms 
andere belangen dan de mobiliteit of ontwikkeling van hun medewerkers. 
Het belang van de dialoog en interactie tussen manager en medewerker 
loopt echter als een rode draad door de drie debatten heen. Mensenwerk 
dus.
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Stellingen debat 13 december 2011 
Rol O&O fondsen bij duurzaam opleiden en ontwikkelen 
 
1. O&O fondsen moeten investeren in: 

 
a. Functiegerichte scholing b. Persoonlijke ontwikkeling 

 

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 

 

2. O&O fondsen moeten scholing stimuleren door:  
 
a. Het aanbieden van collectieve opleidingen  b. Het aanbieden van persoonlijke       

 budgetten 
 

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 

 

3. O&O fondsen moeten het accent leggen op: 
 
a. Vakontwikkeling in de sector b. Breder arbeidsmarktperspectief van de 

medewerkers 
 

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 

 
4. O&O fondsen moeten het accent leggen op:  
 

a. Vakmanschap jonge medewerkers  
 

b. Employability oudere medewerkers 

 

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 

 
 
5. O&O fondsen moeten subsidie verlenen aan: 

   
a. Scholingsinspanningen van het bedrijf b. Scholing van de individuele medewerker 

 

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y 
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Met dank aan de deelnemers.

Debat: De rol van O&O fondsen in duurzaam opleiden en ontwikkelen.

Willem Kalis    SSWM   
Inleider stelling rol O&O fondsen  Stichting Scholing en Werk- 
     gelegenheid Meubel

Sonia Sjollema     NSvP
Inleider stelling individueel  

Ton de Korte    NCSI
Discussieleider 

Margreet Xavier    NCSI
Facilitator 

Mila Bouwense    NCSI
Facilitator 

Carmen de Jonge    Wissenraet van Spaendonck
Dedan Schmidt    A&O fonds Metalelektro
Joop Kools    FCB
Hans van Alebeek   FNV Formaat
Kees van Uitert    Raad voor werk en inkomen
Wouter van Ginkel   Kroon op het werk
Jos Sanders    TNO
Friso van Dijk    Syntrus Achmea
Michiel van den Heuvel   Transvorm
Vincent Knehans    Knehans Advies
Ellen Schellekens   Ellen Schellekens Consulting
Ria van ‘t Klooster   NRTO
Arie Stolk    Zilverwerk
Nico Sekeris    Matchcare
Els Dekker    Elswerkt
Danielle Mares    O&O platform
Tamara Raaijmakers   Baart Raaijmakers
Guido Welter    Randstad
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Stellingen debat 10 januari 2012  
Nieuwe arbeidsvoorwaardelijke arrangementen 
 

1. Scholing voor duurzame inzetbaarheid wordt het best gestimuleerd door: 
a. Fiscaal gestimuleerde      b. Collectieve afspraken 

individuele ontwikkelingsrekening    in cao-verband 
 

      X-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 

2. De verantwoordelijkheid voor (permanente) scholing ligt bij de: 
a. Werkgever       b. Individuele werknemer 

 

      X-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 

3. De levenslooprekening is een: 
a. Succes        b. Mislukking 

 

      X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 

4. De nieuwe vitaliteitsrekening wordt een: 
a. Succes        b. Mislukking 

 

      X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 

5. Het idee om de hoogte van de ontslagvergoeding te koppelen aan de 
scholingsinspanning van de werkgever is: 
a. Een goed idee       b. Een slecht idee 

 

      X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 
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Met dank aan de deelnemers.

Debat: Nieuwe arbeidsvoorwaardelijke arrangementen die inzetbaarheid 
bevorderen.

Hans van der Steen   AWVN
Inleider stelling organisaties

Esther Raats    PZO
Inleider stelling individuele faciliteiten

Ton de Korte    NCSI
Discussieleider 

Margreet Xavier    NCSI
Facilitator 

Mila Bouwense    NCSI
Facilitator 

Gerard van der Lith    De Unie
Linda Gronggrijp    FNV Zelfstandigen
Roel Gans     Ministerie SZW
Wouter van Ginkel   TNO
Adriaan Wirtz     ActiZ
Elvira Kas     SNS Reaal
Hans Hautvast     FNV Formaat
Jan Haven    Achmea Corporate Relations
Frans Westerman   CNV Vakmensen
Janine Keller    De Unie
Linda Bruil    Achmea
Maaike Blansjaar   Achmea
Luc Dorenbosch    TNO
Ben Sinnige    WeShare Talent
Ike Wieringa    CNV Dienstenbond
Cees Reincke    50 plus carrière
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Stellingen debat 7 februari 2012  
De tweede (of derde) loopbaan 
 

1. Het vastlopen van werknemers in ‘zware beroepen’, ‘ fuikfuncties’ of ‘ dead 
end jobs’ moet worden voorkomen door: 
a. Verplicht, tijdig, uit de functie zetten    b. Verleiden om naar ander werk te 
        kijken 

X-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 
 

2. Het vastlopen van werknemers in ‘zware beroepen’, ‘ fuikfuncties’ of ‘ dead 
end jobs’ kan worden voorkomen door: 
a. Verplichte functieroulatie     b. Investeren in employability 
 
X-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 
 

3. Het vastlopen van werknemers in ‘zware beroepen’, ‘ fuikfuncties’ of ‘ dead 
end jobs’ kan worden voorkomen door:  
a. Afsluiten van tijdelijke contracten (5-10 jaar)  b. Inhoud van het werk aanpassen 

 
X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 

 
 

4. De doorstroom en arbeidsmarktpositie van oudere werknemers kan het 
best worden bevorderd door: 
 
a. Verlagen loonkosten van ouderen    b. Reserveren specifieke functies voor  
        ouderen 
 

X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 
 
 

5. Het werken in een ‘zwaar beroep’, ‘fuikfunctie’ of ‘dead-end job’ moet 
worden beloond met: 
a. Inconveniënten/toeslagen    b. Een spaarpot voor omscholing 
 
X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y 
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Met dank aan de deelnemers.

Debat: De tweede (of derde) loopbaan.

Kees Korevaar    Altersum
Inleider stelling loopbaan oriëntatie

Joep Bolweg    Berenschot
Inleider stelling loopbaan reflectie

Ton de Korte    NCSI
Discussieleider 

Margreet Xavier    NCSI
Facilitator 

Mila Bouwense    NCSI
Facilitator 

Dian van Erp    NCSI
Facilitator

Jan Tjerk Boonstra   Conclusion
Ronald de Leij    DECP
Aukje Nauta    UVA
Quint Dozel    Meurs HRM
Glenn van den Burg   MVO Nederland
Rob Grundemann   TNO
Josje Frietman    Achmea 
Annemieke van Breugel   Achema
Peter Smits     A&O Fonds Provincies
Rien Smit    FME
Hans Koole    Hans Koole BV
Henriette Kassies   VO-raad
Dennis Boutkan    Upstream Consulting
Koos van Wensen   Hogeschool Utrecht
Helma Welten    Profhit
Brian Veerkamp    SOL 
Els Groot    Bridges & Switches Loopbaan 
     reizen
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