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Uitkomsten peiling Duurzame Inzetbaarheid 
Maart 2015 

 

Aanleiding 

Duurzame inzetbaarheid is een van de pijlers van WGV Zorg en Welzijn. De vereniging vindt 

integraal gezondheidsmanagement van groot belang voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers in zorg en welzijn. Door ontgroening en vergrijzing zijn er minder jongere en 

meer oudere medewerkers beschikbaar. Zij zullen langer en anders door moeten werken. Dat vraagt 

om aandacht voor vitaliteit en effectief werken. WGV Zorg en Welzijn stimuleert gericht werken 

aan een laag ziekteverzuim, vakbekwame medewerkers en een gezonde en vitale organisatie. 

 

Voordat we onze activiteiten in 2015 vaststellen, krijgen we graag een beeld hoe leden van WGV 

Zorg en Welzijn uitvoering geven aan duurzame inzetbaarheid. We vinden het belangrijk om aan te 

sluiten bij uw behoefte; onze activiteiten staan immers ten dienste van uw organisatie. 

 

De afgelopen jaren heeft de vereniging aandacht gehad voor het belang van integraal 

gezondheidsbeleid en de ontwikkeling en implementatie van dat beleid. Lidinstellingen hebben 

instrumenten en tools aangereikt gekregen, zoals de Vitaliteitspitch, de Vitaliteitsmonitor, de 

Businesscase Vitaliteit en het Vitaliteitsgesprek.  

 

Samenvatting 

In totaal zijn 140 organisaties benaderd en zijn 85 vragenlijsten ingevuld, dit is een respons van 

61%. Met name hoofden P&O, P&O-, arbo- en opleidingsfunctionarissen (92%) hebben de 

vragenlijsten ingevuld. 

In de cirkeldiagram is te zien op welke manier de organisaties aandacht geven aan duurzame 

inzetbaarheid.  

 

 
 

Vrijwel alle organisaties (98%)  geven aan zich binnen twee jaar met duurzame inzetbaarheid te 

gaan bezig houden. De aanspreekpunten voor duurzame inzetbaarheid zijn de afdeling HR/P&O, de 

directie en het lijnmanagement.  
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Draagvlak voor duurzame inzetbaarheid – top 3 

Uit de vragenlijst komen de volgende bevorderende factoren naar voren die het draagvlak voor 

duurzame inzetbaarheid vergroten:   

 binnen mijn organisatie voelt directie/management zich verantwoordelijk voor duurzame 

inzetbaarheid 

 er is enthousiast personeel beschikbaar om duurzame inzetbaarheid uit te dragen 

 wij communiceren over duurzame inzetbaarheid 

 

Als belemmerende factoren voor draagvlak, komen de volgende factoren naar voren:  

 het ontbreken van een beleidsplan 

 het niet meten en evalueren van beleid duurzame inzetbaarheid 

 het niet planmatig werken aan beleid duurzame inzetbaarheid 

 

Van de 9 uitgevraagde factoren scoren er 4 positief (groen), 2 neutraal (oranje) en 3 negatief 

(rood). Dit betekent dat draagvlak voor duurzame inzetbaarheid aanwezig is, maar nog versterkt 

moet worden door de belemmerende factoren aan te pakken.  

 

Welke activiteiten worden van WGV Zorg en Welzijn verwacht? 

De respondenten geven aan dat ze bij kennisdeling vooral behoefte hebben aan:  

 Themabijeenkomsten / workshops (72%) 

 Hulpmiddelen beschikbaar stellen (65 %) 

 Publicaties beschikbaar stellen (62%) 

 Verbinden met adviseurs, kennisinstituten, financiers etc. (41%) 

 Lerend netwerk opzetten (40%) 

 

De onderwerpen waarover respondenten kennis willen delen en ontvangen is: 

 Thema’s als leefstijlcoaching, duurzame inzetbaarheid zonder financiën en zelfsturing en 

duurzame inzetbaarheid (62%) 

 Opzetten van beleid duurzame inzetbaarheid (52%) 

 Het meten en evalueren van duurzame inzetbaarheid (44%) 

 Communicatie over duurzame inzetbaarheid (35%) 

 Het vergroten van draagvlak in de organisatie (34%) 

 

Onderwerpen waarbij respondenten willen worden begeleid door een expert: 

 Adviesgesprek (21%) 

 Startnotitie en plan van aanpak (19%) 

 Overige (19%)  

 Ondersteunen bij inzet van meetinstrumenten (16%) 

 Visiesessie voor management (12%) 

 

Bijna de helft van de respondenten wil samen met andere organisaties een gezondheidsbevorderend 

programma aanbieden aan medewerkers die langdurig ziek zijn. Een derde van de respondenten 

heeft interesse in het stappenspel voor medewerkers.  

  


