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Voorwoord
Met trots presenteer ik u mijn masterthesis ‘Vitaal tot aan de Finish’, ter afronding van de
opleiding Executive MBA Sportmanagement bij de Wagner-Group. Het begon allemaal met
een discussie in de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Lelystad. Gezamenlijk waren
we op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen om mijzelf verder te ontwikkelen. In deze
zoektocht en na een zeer uitgebreid en inspirerend gesprek met de programmamanager
Antje Diertens ben ik in 2014 met deze MBA opleiding gestart.
Inleiders, docenten, gastsprekers op uiteenlopende locaties gaven nieuwe inzichten en
toepassingsmogelijkheden in het tot nu toe bij mij bekende sportlandschap. Hierbij werd
door reflectie, vergroten en toepassen van analytisch vermogen met een frisse en
uitdagende blik mijn visie op maatschappelijk ondernemen meerdere malen op de proef
gesteld. In de reis door China – een essentieel onderdeel van deze studie – werd de
theoretisch opgedane kennis in een voor mij totaal vreemde wereld toepasbaar gemaakt.
In de zoektocht naar een goed onderwerp voor mijn thesis moet ik nog steeds denken aan
de wijze woorden van Philip Wagner in de startbijeenkomst van ons tweede studiejaar.
“Start je zoektocht en geniet van deze ontdekkingsreis. Vervelend wordt het toch wel!”
Door een slepende blessure en met de gedachte dat als ik nu nog een functie had waarbij je
fysieke gesteldheid een onderdeel is van je presteren, hoe ik mijn beroep dan tot de leeftijd
van 67 jaar zou kunnen volhouden, was de basis van mijn studie ‘Vitaal tot aan de Finish’
gelegd. Deze master heeft me uitgedaagd kritisch te lezen en gebruik te maken van de
theoretische kennis, beoordelen en analyseren van interviews en het maken van conclusies
en aanbevelingen op basis van gehouden enquêtes.
Ik wil een aantal mensen bedanken die het slagen van mijn masterscriptie mede mogelijk
hebben gemaakt. Allereerst mijn werkgever en alle collegae van Sportbedrijf Lelystad die
alle faciliteiten voor deze studie afgelopen periode geboden hebben. Daco Woudenberg,
voor je scherpe feedback op mijn stukken en voor het delen van je kennis over duurzame
inzetbaarheid. Philip Wagner, voor je inspiratie en soms noodzakelijke spiegel. Dank ook
aan geïnterviewden en de medewerkers van de sportbedrijven die in grote aantallen hebben
deelgenomen aan mijn uitgezette enquête. Jullie hebben me allemaal meermalen flink aan
het denken gezet.
Tot slot wil ik mijn vriendin Tineke Moerland bedanken voor de bemoedigingen die ik van
haar heb gekregen. Door haar steun heb ik het volgehouden, ook toen bleek dat in de
afronding van de studie in 2016 veel meer tijd is gaan zitten dan we beiden hadden
voorzien.
Ik wens u veel leesplezier en ga ervan uit dat de sportbedrijven de aanbevelingen zullen
overnemen, waardoor veel werkers in de sport vitaal de finish zullen halen.
Lelystad, 12 juni 2016
Marcel van Dongen
E-mail: marcelvandongen1958@gmail.com
Telefoon: 06 270 91 442
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Managementsamenvatting
Het streven naar een structureel grotere bijdrage van ouderen in de sport is belangrijker
geworden door het besluit van het kabinet om de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen van
65 naar 67 jaar. Dit heeft tot gevolg dat mensen langer door moeten werken en vitaal de
finish moeten halen. Langer doorwerken zorgt ervoor dat de duurzame inzetbaarheid van
werknemers in sportorganisaties meer aandacht moet krijgen. Eén van de meetbare
aspecten van duurzame inzetbaarheid is het werkvermogen. De mogelijkheid tot een beter
en langer arbeidsleven is sterk afhankelijk van het werkvermogen van werknemers.
Langer doorwerken is voor werknemers in de sport (bij sportbedrijven) niet altijd
vanzelfsprekend. Een groot deel van de werknemers in de sport heeft namelijk lichamelijk
en geestelijk zware functies. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen welke factoren van
het werkvermogen bijdragen aan de langere inzetbaarheid van oudere werknemers bij o.a.
sportbedrijven. Inzicht in deze factoren draagt vervolgens bij aan het opzetten of
verbeteren van bestaande interventies en tot stimuleringsmaatregelen om oudere
werknemers langer inzetbaar te houden.
Uit de wetenschappelijke literatuur is gebleken dat zowel individuele als werkgerelateerde
factoren van invloed zijn op het werkvermogen. Door middel van semigestructureerde
interviews en een kwalitatief onderzoek (enquête) onder oudere werknemers bij
sportbedrijven is achterhaald welke van deze factoren een bijdrage leveren aan de langere
inzetbaarheid van deze werknemers. Daarnaast is onderzocht welke factoren volgens deze
werknemers nog meer bijdragen aan hun langere inzetbaarheid.
Oudere werknemers geven aan dat de individuele factoren gezondheid, competenties en
normen en waarden een bijdrage leveren aan hun langere inzetbaarheid.
Werkomstandigheden, werkinhoud en baaneisen als werkgerelateerde factoren dragen
volgens oudere werknemers ook bij aan hun langere inzetbaarheid. Ten slotte zijn oudere
werknemers van mening dat veranderbereidheid van de werknemer, het aangeven van
grenzen, het veranderproces, een gezond rooster en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
als aanvullende factoren ook bijdragen aan hun langere inzetbaarheid.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten adviseer ik sportbedrijven, al dan niet met
arbodiensten, om een ouderenbeleid (inclusief bijhorend opleiding- en scholingsplan) te
maken met daarin aandacht voor flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers.
Het beleid moet samen met medewerkers worden ontwikkeld en in begrijpelijke taal
structureel worden gecommuniceerd.
Werkomstandigheden in onze beroepssector zijn zwaar en moeten met het oplopen van de
leeftijd van werknemers daarom worden aangepast met een speciale aandacht voor de
arbeid-/rustverhouding. Met de toenemende eisen uit de participatiemaatschappij zou het
voor alle partijen wenselijk zijn dat er aandacht komt voor een mantelvriendelijk
personeelsbeleid.
Tot slot geef ik aan dat onze branche bestaat uit veel kleine en vooral individueel gerichte
ondernemingen die door samenwerking op alle beleidsterreinen winst kunnen boeken en op
die wijze zowel werkgevers als werknemers kunnen helpen om vitaal de finish te halen.
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
1.1
Aanleiding
Ik ben zelf een oudere werknemer, werkzaam in een functie in de sport zonder een fysieke
component in mijn functieprofiel. Als gevolg van een langdurige blessure kwam bij mij de
vraag op of het wel mogelijk is om een functie met een fysieke component in de sport, te
kunnen volhouden tot op latere leeftijd.
Bij mijn zoektocht of er in mijn vakgebied voldoende informatie voor zowel werkgevers als
werknemers beschikbaar is, constateer ik dat er veel aan onderzoek in andere sectoren,
o.a. in de gezondheidszorg (Versteeg, 2014) en (Lunteren, 2015), is gedaan maar dat er
weinig bekend is over het probleem voor oudere werknemers in de sport. Over hoeveel
mensen praten we eigenlijk? Zien werkgevers het wel als probleem? En is men wel op zoek
naar sturingselementen om de duurzaamheid1 van medewerkers te verhogen?
Grootschalig longitudinaal2 onderzoek, en in het bijzonder vakgebiedoverstijgend
onderzoek, is echter schaars. Om deze reden is de Study on Transitions in Employment,
Ability and Motivation (STREAM) in 2010 gestart (Ybema, Geuskens, & vdHeuvel, 2011).
Gegevens uit deze studie heb ik o.a. verwerkt in de hoofdstukken 2 tot en met 4.
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat recht heeft op AOW toe met ongeveer
twee miljoen en tegenover elke AOW’er staan er op dit moment (CBS, Een gezonde
levensverwachting, 2015) totaal vier werkenden. In 2040 zal dit aantal echter gedaald zijn
tot twee werkenden. Dit betekent dat minder mensen de uitgaven voor de AOW moeten
opbrengen. Terwijl de kosten van de AOW door een toegenomen levensverwachting van
ouderen in Nederland naar verwachting op zullen lopen van € 30 miljard nu, tot ongeveer €
50 miljard in 2040 (Lange A. d., 2014). De overheid heeft als oplossing voor dit vraagstuk
gekozen voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar in 2021
(Lange A. d., 2014).
Door deze maatschappelijke ontwikkelingen moeten werknemers langer gemotiveerd,
gezond en capabel door kunnen werken. Van werkgevers wordt verwacht dat zij een
personeelsbeleid opstellen dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan
ondersteunen (Lange & Heijden, 2013). Eén van de meetbare aspecten van duurzame
inzetbaarheid is naast employability en vitaliteit het werkvermogen. De mogelijkheid tot een
beter en langer arbeidsleven is sterk afhankelijk van dit werkvermogen 3 van werknemers.
Dat mijn onderwerp actueel is blijkt uit de publicatie van de heer L. de Waal, Principal
Consultant Wagner Group, bij de stichting Samenwerken aan een vitale arbeidsmarkt met
als titel ‘HRM is door haar schizofrenie de weg helemaal kwijt’ (Waal, samzon.mobi/hrm,
2016) en de uitgave en publicatie van NiDi4 in Domos met als titel ‘Langer doorwerken valt
nog niet mee’ (Henkens, Solinge, Damman, & Dingemans, 2016) dat op 24 februari jl. zelfs
het NOS-journaal haalde met het onderwerp ‘Boze zestigplussers snakken naar pensioen’
(http://nos.nl/l/2088726, 2016).

1

Het doorlopend beschikken over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om te kunnen
(blijven) functioneren in het huidige en in toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn
(Lange & Heijden, 2013).
2
Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij herhaaldelijk en steeds op dezelfde manier metingen worden
verricht om een ontwikkeling in kaart te brengen.
3
Het werkvermogen is een dynamisch aspect, dat door diverse componenten gedurende het arbeidsleven
continu aan verandering onderhevig is.
4
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).
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1.2
Probleemstelling
Door politieke besluitvorming moeten werknemers, ook in de sport, langer gemotiveerd,
gezond en capabel door kunnen werken. Van werkgevers wordt verwacht dat ze een
personeelsbeleid opstellen dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan
ondersteunen. Langer doorwerken is voor werknemers in de sport niet altijd
vanzelfsprekend. Een deel van de werknemers in de sport heeft een divers en samengesteld
takenpakket waardoor doorwerken tot op latere leeftijd om maatwerkoplossingen vraagt.
Tegelijkertijd verwacht de samenleving van de individuele werknemer meer zelfregie in het
vormgeven van de eigen loopbaan (Lange A. d., 2014).
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een sleutelwoord en wordt in bijna alle studies
genoemd. De SER (2009) verdeelt duurzame inzetbaarheid in drie meetbare aspecten:
employability, vitaliteit en werkvermogen. Deze zijn onderstaand in een model
weergegeven.

Employability
Vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid

Werkvermogen

Afbeelding 1. Meetbare aspecten van duurzame inzetbaarheid (Vuuren T. v., 2011).

Het is duidelijk dat zowel werkgevers als werknemers een rol hebben in het proces op weg
naar verdere duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Omdat zowel werkgevers als
werknemers een specifieke positie in dit proces hebben, is in onderstaande figuur
aangegeven in welke verhouding deze ten opzichte van elkaar staan. De manager is de
verbindende schakel tussen de twee doelgroepen.

Afbeelding 2. Deze geeft de visie van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) weer op
het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Kenmerkend is dat duurzame
inzetbaarheid zowel vanuit het organisatie- als medewerkersperspectief wordt bezien.
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Doel van mijn studie is door literatuuronderzoek, uitgebreide en diepgaande
expertinterviews (Baarda, 2013) (Doorewaard, 2015) en een enquête (Doorewaard, 2015)
onder oudere werknemers bij sportbedrijven te komen tot sturingselementen voor zowel
werkgevers als werknemers om vitaal tot aan de finish te komen (doorwerken tot 67 jaar)
aan de hand van onderstaand conceptueel model.

Duurzame
inzetbaarheid

Werkgevers en
hun belangen
organisaties

Werknemers en
hun belangen
organisaties

Afbeelding 3. Conceptueel model.

Toelichting op model: in deze thesis staat duurzame inzetbaarheid centraal en in het
conceptueel model is met de vette zwarte pijlen aangegeven dat zowel werkgevers als
werknemers met betrekking tot de werkcontext5, invloed hebben op de mate waarin deze
duurzame inzetbaarheid kan worden verhoogd. Het maximale rendement, de invloed en de
afhankelijkheid tussen werkgevers en werknemers wordt in de gearceerde pijl in twee
richtingen aangegeven.
1.3
Centrale onderzoeksvraag
De centrale vraag is: hoe zou de werkomgeving6 kunnen worden ingericht zodat
medewerkers met fysieke en/of psychisch zware componenten in hun functie tot hun
pensioenleeftijd kunnen doorwerken evenals welke instrumenten (richtlijnen) zouden
kunnen bijdragen om dit proces te ondersteunen?
In deze thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat hebben werkgevers en werknemers, in de werkcontext, nodig
om ‘werkers in de sport’ duurzaam inzetbaar te houden?

5

werkcontext: impliceert het openhouden van mogelijkheden voor toekomstige arbeid.

6

Werkomgeving: Gezondheid zit niet alleen van binnen. Ook de omgeving werkt eraan mee. We brengen zoveel
tijd op ons werk door dat een gezonde werkomgeving essentieel is. Een goede werkomgeving levert meer
werkplezier op. Maar ook meer werk: wie prettig aan de slag is, is productiever (https://www.arbounie.nl/gezondaan-de-slag/gezonde-werkomgeving).
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De onderzoeksvraag wordt in de thesis benaderd vanuit het perspectief van zowel
werkgevers als werknemers. Door mijn multidisciplinaire benadering worden alle onderdelen
met een brede scope belicht en kan de onderzoeksvraag worden beantwoord.
De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende drie deelvragen:
o
o
o

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Welke factoren beïnvloeden duurzame inzetbaarheid?
Welke sturingselementen voor werkgevers in de sport zouden kunnen leiden tot
employability om een ‘oudere’ werknemer door te laten werken tot 67 jaar?

1.4
Theoretische relevantie
Dit onderzoek is theoretisch relevant. Het thema is nog relatief een jong onderzoeksthema,
zeker in onze vakbranche. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de behoeften van
werkgevers en de bijhorende belangenorganisaties evenals bij ‘werkers in de sport’ over
duurzame inzetbaarheid in een ‘sportwerkomgeving’. De werkomgeving en de werkcontext
in vele studies worden door elkaar gebruikt en bijna eenduidig omschreven. In twee studies
over langer werken in de gezondheidzorg (Lunteren, 2015) en (Versteeg, 2014) zijn
richtlijnen aangegeven voor verbeteringen in deze beroepsgroep. Aan de hand van de
literatuurstudie en de beantwoording in de enquête zal onderzocht worden of tips en
richtlijnen transformeerbaar zijn naar onze doelgroep in de sport.
1.5
Begrippen
Om een goed kader van de gehanteerde begrippen in deze thesis te hebben, zijn
onderstaand de belangrijkste begrippen gedefinieerd.
Duurzame inzetbaarheid
Langer doorwerken heeft te maken met de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De
wetenschappelijke literatuur biedt diverse definities van duurzame inzetbaarheid. Eén van
de meest gebruikte definities voor duurzame inzetbaarheid is: “Het doorlopend beschikken
over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om te kunnen (blijven)
functioneren in het huidige en in toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn”
(Lange & Heijden, 2013). Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt,
evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.
Aspecten duurzame inzetbaarheid
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het er dus om dat men kan en wil werken, nu en in de
toekomst. De definitie zegt echter nog niets over wat iemand zou kunnen en willen.
Om het begrip duurzame inzetbaarheid verder te structureren hebben de SER (CBS,
Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid, 2013) en diverse andere auteurs
(Houtman, Kok, Klauw, Lammers, & Jansen, 2012) het begrip opgedeeld in vitaliteit,
werkvermogen en employability. Iemand die duurzaam inzetbaar is, is dus vitaal, heeft
voldoende werkvermogen en is ‘employabel’. Om een beter beeld te krijgen van wat het
betekent om duurzaam inzetbaar te zijn of te worden, wordt het begrip onderstaand
toegelicht.
Belang duurzame inzetbaarheid
Nu duidelijk is wat duurzame inzetbaarheid is en uit welke aspecten het bestaat, is het
belangrijk te weten waarom het investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers
belangrijk zou kunnen zijn. Het belang van duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van het
niveau waarop het wordt bekeken. Het kan gaan om het maatschappelijk niveau, het
organisatieniveau en het niveau van de medewerker.
De SER geeft aan dat het werken aan duurzame inzetbaarheid nodig is om de kosten van de
vergrijzing op te vangen, voorziene structurele tekorten op de arbeidsmarkt te
verminderen, het innoverende en mentaal vermogen van de beroepsbevolking optimaal te
benutten en het draagvlak voor de sociale zekerheid op peil te houden.
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In afbeelding 1 op pagina 7 is te zien dat duurzame inzetbaarheid afhankelijk is van drie
componenten. Onderstaand zijn deze nader uitgewerkt en toegelicht.
Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over
daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in
huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.
Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en
motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten” (Prof. dr. JJL van der Klink
(RUG), 2010).
Werkcontext
Duurzame inzetbaarheid impliceert het openhouden van mogelijkheden voor toekomstige
arbeid, zowel vanuit de medewerker (kennis, vaardigheden en competenties) als vanuit de
werkcontext (ontwikkelingsmogelijkheden en aangepaste werkomstandigheden). In dat
kader is het belangrijk dat werknemers de gelegenheid krijgen om te herstellen van de
geleverde inspanningen. (http://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaalwerken/duurzame-inzetbaarheid/duurzame-inzetbaarheid/definitie-duurzame-inzetbaarheid,
2016)
Employability
Employability is een veelgebruikte term in relatie tot duurzame inzetbaarheid en is een
complex begrip omdat het vanuit allerlei disciplines is onderzocht (zoals managementstudies, HRM, psychologie, onderwijskunde en carrièrewetenschap). Er zijn dan ook veel
definities en synoniemen van het begrip. Thijssen (zoals geciteerd in (Forrier A. &., 2003)
heeft de vele definities van employability naast elkaar gezet. Het gaat bij duurzame
inzetbaarheid dus niet alleen om het vermogen van een individu in termen van gezondheid
en bekwaamheid maar om de inzetbaarheid en de wil op een bepaald moment om
duurzaam inzetbaar te zijn.
Vitaliteit
Volgens de Sociaal Economische Raad is het begrip ‘vitaliteit’ een aspect van duurzame
inzetbaarheid. Ze definiëren vitaliteit als: “Energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar, en
door werken met een groot doorzettingsvermogen” (Lange, Schalk, & Heijden, 2013). Om
duurzaam inzetbaar te zijn, is het volgens de SER dus belangrijk om energiek, veerkrachtig,
fit en onvermoeibaar te zijn en een groot doorzettingsvermogen te hebben. Duurzame
inzetbaarheid heeft dus een gezondheidsaspect, door de SER vitaliteit genoemd, waarbij het
gaat om het vermogen – het kunnen – van de persoon.
Werkvermogen
Het werkvermogen is een dynamisch aspect, dat door diverse componenten gedurende het
arbeidsleven continu aan verandering onderhevig is. Daarnaast kan werkvermogen gezien
worden als het resultaat van de interactie tussen individuele middelen en/of capaciteiten,
werkcondities en de omgeving (Ilmarinen, 2012). Een goed behoud van werkvermogen
resulteert in een betere levenskwaliteit, betere arbeidsproductiviteit en leidt uiteindelijk tot
een meer bevredigende pensioenperiode. De mate van werkvermogen wordt volgens het
‘Huis van Werkvermogen’ enerzijds bepaald door de werkcontext die werknemers in staat
stelt om het werk uit te voeren (vierde verdieping) en anderzijds door de individuele
middelen en capaciteiten (eerste, tweede en derde verdieping) om de mogelijkheden uit de
werkcontext te benutten (Bos-Nehles & Guest, 2015) (Vuuren & Kluijtmans, Duurzame
inzetbaarheid, 2013). Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het werkvermogen
zowel bij de werkgever als werknemer ligt.
De SER omschrijft werkvermogen als: “De mate waarin men fysiek, psychisch (zoals
motivatie om te werken) en sociaal in staat is om te werken”. Iemand die duurzaam
inzetbaar is, is dus fysiek, psychisch en sociaal in staat om te werken. Werkvermogen
maakt het gezondheidsaspect wel breder en concreter. De fysieke en psychische (mentale)
component worden meegenomen als onderdeel van het gezondheidsaspect van duurzame
inzetbaarheid. De sociale component komt elders terug, omdat het daarbij gaat om een
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wisselwerking tussen de medewerker en anderen in zijn/haar omgeving. Voor het
werkvermogen zal ik gebruik maken van het model ‘Huis van Werkvermogen’. Uit de
wetenschappelijke literatuur blijkt dat diverse factoren van invloed zijn op het
werkvermogen en dat deze factoren zich prima laten weergeven in een model als
weergegeven in hoofdstuk 3.2.
In het conceptueel model worden de werkgever en werknemer aangehaald. Onderstaand
het bijhorende begrippenkader.
Werkgever (in de sport)
De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk
een natuurlijk persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de
arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd.
De arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land. In ruil voor de geleverde prestaties
onder het gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer een loon. De individuele
afspraken tussen werkgever en werknemer staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.
(Oudere) werknemer
De wetenschappelijke literatuur kent geen eenduidige definitie van ‘oudere werknemer’ en
geen eenduidige leeftijdsgrens voor ‘oud’. De definities van een oudere werknemer zijn
veelal gebaseerd op een periode waarin cognitieve, psychologische, sociale, fysieke en
maatschappelijke veranderingen plaatsvinden in het arbeidsleven. In veel onderzoeken
wordt toch de kalenderleeftijd 50 als basiscriterium gebruikt voor de definitie van een
oudere werknemer.
1.6
Aanpak en opzet thesis/leeswijzer
Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 (duurzame inzetbaarheid), hoofdstuk 3
(werkgevers en hun belangenorganisaties) en hoofdstuk 4 (de werknemers) een nadere
uitwerking gegeven van het literatuuronderzoek. Hierbij wordt in hoofdstuk 2 gebruik
gemaakt van het TNO-rapport ‘Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of
niet nemen’ (Houtman, Kok, Klauw, Lammers, Jansen, & Ginkel, 2012) en expertinterviews.
In hoofdstuk 3 (werkgevers en hun belangenorganisaties) wordt naast de gegevens uit de
literatuurstudie toegelicht waarom ik gekozen heb voor expertinterviews evenals waarom ik
een enquête onder oudere werknemers heb gehouden. Mijn onderzoek is gericht op de
werknemers en werkgevers in de sport in Nederland. Ik heb de sportbedrijven als specifieke
doelgroep genomen omdat bij deze bedrijven een ruime variëteit aan verschillende oudere
werknemers in diverse functies werkzaam is. In hoofdstuk 5 gaat het over de
onderzoeksmethodologie en worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. In hoofdstuk
6 wordt een analyse gemaakt om in hoofdstuk 7 te komen met de conclusies/aanbevelingen
en mogelijke sturingselementen. Tot slot worden in hoofdstuk 8 aan sportbedrijven
aanbevelingen gegeven om te komen tot een duurzaam ouderenbeleid. De diverse bijlagen
geven inzicht en nadere toelichting op de diverse hoofdstukken.
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Hoofdstuk 2 - Duurzame inzetbaarheid
2.1
Inleiding
In het conceptueel model is zichtbaar dat
zowel werknemers als werkgevers invloed hebben
op de duurzame inzetbaarheid. In een redactioneel artikel
(Vuuren & Kluijtmans, Duurzame inzetbaarheid, 2013)
wordt aangegeven dat de beroepsbevolking de komende
jaren drastisch zal veranderen. De grijze druk7, een
Duurzame
andere maat voor vergrijzing, zal tussen nu en 2040
inzetbaarheid
oplopen van 25 naar 37 procent. Dat betekent dat een
steeds kleiner deel van de bevolking beschikbaar is voor
werk en dat een kleiner deel actieven het geld moet
verdienen voor een steeds grotere groep inactieven.
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers speelt
een essentiële rol bij het langer doorwerken naar
de finish (pensioengerechtigde leeftijd). Echter, om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren is
het van belang om te weten wat duurzame inzetbaarheid precies inhoudt. Uit de literatuur
wordt duidelijk dat duurzame inzetbaarheid een multidimensioneel begrip is dat naar
diverse arbeidsgerelateerde determinanten en uitkomsten verwijst. ‘Duurzaam’ betekent
volgens het woordenboek8 ‘lang durend’ en ‘weinig aan slijtage en bederf onderhevig’.
Wanneer we deze vertalingen relateren aan duurzaamheid op het werk zou het begrip
duurzame inzetbaarheid kunnen verwijzen naar het tot op hoge leeftijd in staat zijn te
kunnen doorwerken zonder schade voor jezelf of de omgeving op te leveren. Deze
omschrijving legt het accent uitsluitend op de werknemer en zijn gedrag. De vraag blijft of
dit voldoende is, aangezien de werknemer niet geïsoleerd werkzaam is, maar in een sociaal
netwerk en bovendien in een bedrijfs- en maatschappelijke context.
In beleidsdiscussies wordt het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ veel gebruikt. Een
eenduidige definitie bestaat echter niet. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) geeft als omschrijving: ‘Een werknemer is duurzaam inzetbaar als
hij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd op productieve wijze actief is of kan zijn op de
arbeidsmarkt’. Een duurzaam inzetbare werknemer heeft een productiviteit die hoog genoeg
is om een baan te hebben. Daarnaast zorgt hij met zijn werkgever ervoor dat zijn
productiviteit hoog genoeg blijft. Daarnaast omschrijft het ministerie van SZW dat
werknemers duurzaam inzetbaar zijn als ze tijdens hun loopbaan voldoende investeren in
gezondheid en scholing en als ze bereid zijn van baan te veranderen (CBS, Arbeidsmarkt
Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid, 2013)
‘Duurzame inzetbaarheid’ (Mes & Groot, 2010), dat in opdracht van ZonMW is opgesteld,
kwam met de volgende omschrijving: dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over
daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden evenals over de voorwaarden beschikken om in
huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.
Om structuur te brengen in de uiteenlopende opvattingen in de literatuur over duurzame
inzetbaarheid en om een uitgangspunt te hebben voor het literatuuronderzoek is gekozen
voor de volgende omschrijving: duurzame inzetbaarheid is: ‘Het doorlopend beschikken
over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om te kunnen (blijven)
functioneren (Lange & Heijden, 2013).

7

Grijze druk: een andere maat voor vergrijzing, waarbij het gaat over de verhouding tussen de potentieel
beroepsbevolking en het aantal niet werkenden boven de 65 jaar
8
Van Dale woordenboek.
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In Nederland bestaan diverse statistieken en representatieve onderzoeken die een
inzichtelijk beeld geven van het welzijn en de arbeidsparticipatie van ouderen. Het CBS
beschikt over statistieken die de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie en het welzijn van
ouderen weergeven. In 2008 was 15 procent van de Nederlanders van 65 jaar of ouder,
terwijl in 2040 te verwachten valt dat dit aantal gestegen zal zijn tot 27 procent. De
gemiddelde pensioenleeftijd, dat wil zeggen de gemiddelde leeftijd waarop werknemers
feitelijk met pensioen gaan, was 63 jaar in 2012. Circa 80 procent van de werknemers bleek
met pensioen te zijn gegaan vóór hun 65e jaar (Lange D. A., 2014). Daarnaast wijzen
diverse onderzoeken uit dat oudere werknemers wel aangeven langer te willen doorwerken,
maar feitelijk vaak toch eerder dan de gewenste leeftijd met pensioen gaan. Uit feiten blijkt
dat oudere werknemers relatief gezien langer verzuimen en meer psychische klachten
hebben in vergelijking met hun jongere collega’s (Lange D. A., 2014).
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op of er een directe relatie is tussen leeftijd en
belastbaarheid, de levensfasen in de werkcontext, de interventiemogelijkheden om de
duurzaamheid te vergroten en waarom de term werkvermogen hierbij essentieel is. Aan de
hand van een model loopbaanlange fitheid (Nauta, Lange, & Görtz, 2010) wordt in
paragraaf 2.6 een voorbeeld van loopbaanbewust personeelsbeleid toegelicht. In paragraaf
2.7 wordt aan de hand van een recent onderzoek inzicht gegeven in de vragen: hoe gaan
oudere werknemers om met de veranderingen in de pensioenregelingen en wat zijn de
grootste uitdagingen om langer doorwerken in de praktijk te brengen? Het hoofdstuk eindigt
vervolgens met enkele conclusies.
2.2
Levensfasen in werkcontext
Omdat in deze thesis de oudere werknemer centraal staat is het van belang om te kijken of
op basis van beschikbare gegevens blijkt dat leeftijd een (mede) bepalende invloed heeft op
de werkcontext. Een indeling op leeftijd blijft altijd lastig maar onderstaande driedeling is
goed hanteerbaar (Zoetwaren.nl, 2016).
o

Oriëntatiefase (leeftijdsindicatie: < 25 jaar)
De twintiger is zijn beroepsidentiteit veelal nog aan het ontwikkelen. Ze zijn druk met
het opdoen van allerlei eerste (levens)ervaringen. Opleidingskeuzen en concrete
werkpraktijk kunnen nieuwe vragen en keuzes oproepen. Twintigers hebben nog niet
veel ervaring, waardoor soms ten onrechte gedacht wordt dat het effectief is om ze veel
hetzelfde werk te laten doen. Twintigers zijn sneller geneigd van baan te veranderen. Ze
worden het best gestimuleerd door opleiding en ontwikkeling in de breedte iets waar een
werkgever dus prima op in kan spelen.

o

Ambitiefase (leeftijdsindicatie: 25 – 50 jaar)
De dertiger tot vijftiger heeft zijn beroepsrichting definitief gekozen. Ze willen en kunnen
hard werken vooral als ze plezier in het werk hebben. Deze medewerkers willen graag
veel leren en zijn vooral op de buitenwereld gericht. Een burn-out komt in deze fase
relatief veel voor. Het is dus belangrijk om als werkgever rekening te houden met de
begrensde capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van deze medewerkers.

o

Stabilisatiefase (leeftijdsindicatie: > 50 jaar)
De vijftiger krijgt te maken met de eerste grenzen en heeft de keuze zijn beperkingen te
aanvaarden, te ondergaan of te ontwijken. Deze medewerker begrijpt meer van het
gedrag van mensen en doorziet organisatieprocessen. Ze hebben behoefte aan werk
waarbij de inzet van kennis en ervaring, organisatie- en mensenkennis en het
verwoorden van zijn eigen visie onderdeel uitmaken van het takenpakket. Ook de
vijftigplusser is opgegroeid in de tijd dat autonomie belangrijk is en waarin werk goed
met privé gecombineerd moet kunnen worden. Het hanteren van de begrensde
capaciteiten en mogelijkheden is belangrijk.
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2.3
Leeftijdgerelateerde veranderingen in belastbaarheid
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar verbanden tussen leeftijd enerzijds en
duurzame inzetbaarheid en belastbaarheid anderzijds. Onderstaand de belangrijkste
resultaten per indicator van duurzame inzetbaarheid (Lange, Schalk, & Heijden, 2013).
Indicator duurzame
inzetbaarheid
Psychologisch welzijn
(+/-)

Leeftijdsverschillen

Relevante voorbeelden

Ja

Curvilineaire relaties zijn
gevonden voor relaties
tussen leeftijd en intrinsieke
arbeidssatisfactie en
algemeen psychologisch
welzijn en positieve relaties
tussen leeftijd en
werkgerelateerde attitudes.

Employability (-)

Ja

Curvilineaire9 relaties met
positieve resultaten voor
oudere werknemers.

Vooral negatieve relaties
tussen leeftijd en met door
leidinggevende beoordeelde
‘employability’.

Voor oudere werknemer
lager beoordeelde
employability door
leidinggevende met
duidelijke effecten voor
loopbaanuitkomsten.

Employability (-)

Geldt ook voor eigen
perceptie van
‘employability’.

Belangrijk punt is dat de
oudere vaak minder
opleidingskansen krijgt.

Gezondheid (-)

Ja

Positieve relatie leeftijd en
chronische gezondheidsproblematiek. Verder
negatieve relatie leeftijd met
fysieke reserves, sensorische
functies, metabolisme en
spiermassa.

Ouderen relatief slechtere
gezondheid, minder fysieke
reserves en grotere kans op
sterfte dan jongeren.
Werkvermogen (-)

Ja
Ouderen relatief lager
werkvermogen
dan jongeren, maar
grote diversiteit in groep
ouderen (Ilmarinen, 2012)

Motivatie om langer
door te werken (-)

Ja
Negatieve relaties

9

Veel studies geven negatieve
relatie tussen
leeftijd en werkvermogen
weer.

Duidelijk dat veel
leeftijdsgerelateerde
veranderingen negatief
samenhangen met de
motivatie om door te
werken.

Curvilineaire verbanden: die verbanden waarbij de ene variabele samenhangt met de andere variabele, maar het
verband eerder de vorm van een kromme lijn heeft dan van een rechte lijn.
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Arbeidsparticipatie (-)
en pensionering (+).

Ja
Lagere relatieve
arbeidsparticipatie bij
ouderen dan bij jongeren.
Hogere leeftijd gaat samen
met grotere kans op
pensionering.

Participatie oudere
werknemers (>45 jaar) ligt
lager dan arbeidsparticipatie
van jongere vooral
mannelijke werknemers.

Tabel 1. Leeftijdsverschillen en indicatoren duurzame inzetbaarheid (Lange, Schalk, &
Heijden, 2013).
Toelichting:

+
+/-

:over het algemeen positieve relatie met leeftijd;
:over het algemeen negatieve relatie met leeftijd;
:zowel positieve als negatieve relaties met leeftijd gevonden.

Zonder geheel compleet te willen zijn kan uit de tabel worden gehaald dat oudere
werknemers:
1. Gemiddeld een relatief lagere duurzame inzetbaarheid hebben dan jongere werknemers.
2. Een lagere motivatie hebben om door te werken wanneer de pensioengerechtigde
leeftijd in zicht komt.
3. Relatief sneller uit het arbeidsproces vallen via de route van vervroegde pensionering of
arbeidsongeschiktheid, of als gevolg van psychische klachten.
4. Slechter zien, ruiken en horen en over minder fysieke kracht en snelheid beschikken.
2.4
Interventies om duurzame inzet van ouderen te bevorderen
Bij het ontwerpen van een geschikte maatregel om duurzame inzetbaarheid te bevorderen
kan een werkgever kiezen uit verschillende typen interventies. Om te beginnen kan worden
gekeken naar de focus van de interventie: curatie10, preventie11 of amplitie12.
Daarnaast kunnen interventies gericht zijn op kenmerken van de werknemer (zoals
gezondheid, werkvermogen of aanpassingen in uit te voeren werk) of op de werkgever
(zoals targets stellen voor werkgevers, bonussen voor werkgevers om ouderen aan te
stellen) of op de combinatie van werknemer en werkgever (bijvoorbeeld via op maat
gemaakte afspraken). Om structuur bij de beantwoording van de hoofdvraag te kunnen
maken kunnen interventies het best worden gegroepeerd in categorieën.
Op de werkgeversconferentie ‘De stuwende kracht van kennis en innovatie’ (NoordNederland, 2016) was een van de thema’s ‘Persoonlijke regie op je eigen loopbaan en
toekomstige skills in kaart’ en kwamen de deelnemers met voldoende ideeën en suggesties
op het gebied van loopbaan (persoonlijke ontwikkelmogelijkheden) en
arbeidsomstandigheden, die de duurzaamheid van medewerkers vergroten. Op basis van de
beschikbare literatuur (Lange, Schalk, & Heijden, 2013) heeft mijn voorkeur een verdeling
in de categorieën: loopbaan, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

10

Bij curatie gaat het om het verhogen van een lage inzetbaarheid, bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van gezondheidsklachten of verzuim.
11
Bij preventie gaat het om het voorkomen van een verminderde inzetbaarheid.
12
Met amplitie worden interventies bedoeld die gericht zijn op het bevorderen van positieve
indicatoren van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, zoals gezondheid, welbevinden
en bevlogenheid.
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2.5
Werkvermogen
Hoe goed iemand, zowel geestelijk als lichamelijk, zijn eigen werk kan doen,
wordt het werkvermogen genoemd. In Finland had men eerder dan in andere landen
te maken met een vergrijzende beroepsbevolking en is tijdig nagedacht over de te nemen
maatregelen. Uit onderzoek van de Finse professor Juhani Ilmarinen (Ilmarinen, 2012)
bleek dat werkvermogen een cruciale basisvoorwaarde is voor het welbevinden van
werknemers. Investeringen in het onderhouden en verbeteren van het werkvermogen
hebben een positief resultaat op het voorkomen van langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat werknemers langer gezond en met plezier
kunnen werken en daarna ook meer van hun pensioen kunnen genieten. Professor
Ilmarinen stelde vast dat verschillende factoren van invloed zijn op het behoud en de
ontwikkeling van het individuele werkvermogen. Hij maakte de vergelijking met een huis,
waar verschillende verdiepingen het dak dragen. Dit model wordt daarom ook wel het ‘Huis
van Werkvermogen’ genoemd.

Afbeelding. Het ‘Huis van Werkvermogen’ (Ilmarinen, 2012).
Het ‘Huis van Werkvermogen’ bestaat uit de lichamelijke en psychische gezondheid van de
werknemer en is als volgt opgebouwd. De basis is een goed werkvermogen, dat wordt
ondersteund door de competenties (de bekwaamheid van de werknemer bedoeld om een
bepaalde beroepstaak op de juiste manier uit te oefenen). Als daar de sociale en morele
normen en waarden van medewerkers aan worden toegevoegd, dragen deze bij aan een
goede organisatiecultuur. Maar ook de waarden van een werknemer zijn van invloed op het
vermogen en de bereidheid om te leren en zich verder te ontwikkelen. Als daar de
werkomstandigheden en het management in een bedrijf aan worden toegevoegd, hebben
we alle ingrediënten binnen het werkvermogen compleet. Zoals uit het figuur blijkt, hebben
ook factoren buiten de werkomgeving een directe of indirecte invloed op werkvermogen,
zoals familie, vrienden, bekenden maar ook factoren binnen de bredere sociale en politieke
omgeving. De uitdaging bij het verbeteren en het behouden van werkvermogen is dat de
verschillende lagen met elkaar in balans zijn en blijven. Werknemers en werkgevers zijn er
samen voor verantwoordelijk dat deze balans gedurende de gehele loopbaan blijft bestaan.
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Als werkvermogen (naast vitaliteit en employability als genoemd in afbeelding 1, de
probleemstelling) de grootste component is die de duurzame inzetbaarheid beïnvloedt, is
het essentieel dat deze meetbaar wordt. Een methode die daar uitermate geschikt voor is,
is de Work Ability Index (Mes & Groot, 2010). Met de WAI13 worden zeven verschillende
‘dimensies’ (gebieden) van het werkvermogen gemeten.
2.6
Model voor loopbaanfitheid
Veel onderzoekers benadrukken het belang van een integrale benadering in het beïnvloeden
van de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Vaak wordt daarbij zowel een
werknemerssalaris als een werkgeversperspectief gehanteerd om de diverse belangen te
integreren in een nieuwe aanpak. Onderstaand een voorbeeld van een loopbaanbewust
personeelsbeleid, een model voor loopbaanlange fitheid (Nauta, Lange, & Görtz, 2010). Dit
model is succesvol door de Politie Nederland ingezet als interventie om de duurzame
inzetbaarheid van hun personeel te faciliteren.
Loopbaanlange fitheid bij de Nederlandse politie

Werk
nemer

Soort leeftijd

Vakbekwaamheid

Privésituatie

Behoefte
werknemer

Wil zich
bekwamen

Wil werk en privé
flexibel
combineren

Kernvraag aan
zichzelf
Zelf
management
(preventief)

Kan ik dat?

Hoe wil ik leven?

Vakinhoudelijk leren
(verdiepen)

Privéleven
organiseren

Psychosociale
beleving
Wil jong
ogen en
wijs overkomen
Wat wil
ik?
Flexibel
opstellen

Mogelijk
probleem

Vastroesten
(functie is te
makkelijk / te
moeilijk / niet
passend)
Andere
functie
zoeken
Wil juiste
persoon op de
juiste plaats

Privé-werk
disbalans

Negatief
zelfbeeld

Werk en privé
leren combineren

Wat wil je
doen?

Hoe is het thuis?

Psychische hulp
zoeken
Wil
gemotiveerde
medewerkers
Hoe
bevalt het
hier?

Probleemaanpak
(curatief)

Werkgever
+ HRpraktijken

Behoefte
werkgever

Kernvraag aan
manager

Wil toegewijde
medewerkers
(betrokken)

Gezondheid

Neurocognitie

Wil fit
blijven

Wil zich
ontwikkelen

Hoe blijf
ik fit?
Veel
bewegen
en
gezond
eten
Lichamelijke
klachten

Wat kan ik
leren?
Breed leren;
veel bewegen

Medische
hulp
zoeken
Wil laag
ziekteverzuim
(gezond)

Hersentraining

Hoe is
het met
je
gezondheid?

Wat wil je
leren?

Verminderd
leervermogen

Wil
medewerkers
flexibel
inzetten

13

WAI-methode: De vragenlijst gaat onder andere over het werk dat iemand doet (kennis en vaardigheden), over
normen en waarden en gezondheid. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van
iemand in de eigen functie, nu en in de toekomst. Met de WAI worden zeven verschillende ‘dimensies’ (gebieden)
van het werkvermogen gemeten. Voor iedere vraag kunnen punten worden verkregen. Door de punten van alle
vragen bij elkaar op te tellen, krijg je de uiteindelijke WAI-score van een werknemer. In bijlage 7 wordt de WAIscore toegelicht.
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Management
(preventief)

Uitdagend
werk;
loopbaanmogelijkheden

Flexibele
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Bron: Nauta, De Lange & Gortz (Nauta, Lange, & Görtz, 2010)
Toelichting op het model voor loopbaanlange fitheid: Vanuit de rol van de werknemer en de
werkgever worden in kort statement vragen benoemd als: Hoe kan ik mijn privéleven
organiseren?, Hoe kan ik de werk-/privé disbalans herstellen? En hoe krijg ik toegewijde en
betrokken medewerkers? Verder wordt in het model een onderscheid gemaakt tussen
maatwerkoplossingen op individueel niveau (bijvoorbeeld een cursus volgen gericht op het
organiseren van het privéleven) en werkgeversniveau (bijvoorbeeld flexibele werktijden
aanbieden). Uitgelegd wordt dat werknemers zich bij de eerder behandelde verschillende
typen leeftijden (professionele leeftijd, leefsituatieleeftijd, enz.) verschillende diagnostische
vragen zouden moeten stellen, waardoor zij kunnen werken aan het voorkomen of oplossen
van problemen (Nauta, Lange, & Görtz, 2010).
De verschillende typen ‘leeftijden’ zijn ook gerelateerd aan verschillende behoeftes van
werkgevers, zoals de behoefte aan competente, toegewijde, gemotiveerde en gezonde
medewerkers. Om die behoeftes te kunnen managen, gaan leidinggevenden hierover
idealiter in gesprek met hun medewerkers en kunnen bedrijven zowel preventief als curatief
beleid opzetten. Dialoog en maatwerk zijn hierbij sleutelbegrippen. Diverse onderzoekers
pleiten daarom tegen een leeftijdsbewust, maar voor een loopbaanbewust personeelsbeleid
(Nauta, Lange, & Görtz, 2010)
2.7
Recent onderzoek
In het NIDI-onderzoek is de vraag gesteld hoe oudere werknemers omgaan met de
veranderingen in de pensioenregelingen en wat de grootste uitdagingen zijn om langer
doorwerken in de praktijk te brengen. Aan de deelnemers van het onderzoek vroegen ze op
welke leeftijd men verwacht daadwerkelijk met pensioen te gaan in de huidige baan en naar
de leeftijd waarop men met pensioen zou zijn gegaan als men het zelf voor het zeggen had.
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige zestigplusser aangeeft het nog niet te weten.
Zonder de pretentie te hebben compleet te zijn, zijn de meest opvallende uitkomsten:
o Minder uren werken is populairder onder mannen (27 procent) dan onder vrouwen
(17 procent).
o Een kwart van de zestigplussers geeft aan dat het binnen de organisatie waar men
werkt niet mogelijk is om minder uren te werken.
o Er is onvrede over de opeenstapeling van beleidsmaatregelen waaraan men zich
halsoverkop moet aanpassen.
o Veel zestigplussers hebben moeite hebben met de lichamelijke en geestelijke
belasting van het werk.
o Grote aantallen oudere werknemers trappen in aanloop naar hun pensioen op de rem
en willen geen extra inspanningen meer doen vooruitlopend op het daadwerkelijke
moment van uittreden.
‘Mensen met een beroep met zwaar fysiek werk moeten zich na hun vijftigste laten
omscholen. Op latere leeftijd neemt het effect van zware arbeid veel meer toe’ (Ravesteijn,
2016). Dit stelt deze gezondheidseconoom die hier onderzoek naar heeft gedaan als
onderdeel van zijn promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij gebruikte data over
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werk en gezondheid uit Nederland en Duitsland waarbij 29 jaar lang mensen werden
geobserveerd. Hij concludeert dat het gezondheidseffect van een jaar fysiek zwaar werk op
latere leeftijd vergelijkbaar is met het effect van zestien maanden ouder worden. Ravesteijn
vindt dat deze specifieke leeftijdsgroep hulp moeten krijgen met omscholing, met een
dergelijk overheidsbeleid zouden gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verkleind
kunnen worden.
In het onderzoek komt verder naar voren dat mensen met laag gewaardeerde beroepen in
Nederland drie keer zo vaak een slechte gezondheid rapporteren als mensen met hoog
gewaardeerde beroepen. Hun sterftecijfer is tweemaal zo hoog en ze raken tweemaal zo
vaak arbeidsongeschikt. Volgens de promovendus is een algemene verhoging van de AOWleeftijd daarmee nadeliger voor mensen met zware beroepen. Als zij twee jaar langer
moeten doorwerken, dan is dat een relatief groter aandeel van hun resterende verwachte
levensduur na pensionering.
Quote: “Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee
te vallen” (Henkens, Solinge, Damman, & Dingemans, 2016). In dit NIDI-onderzoek14,
gedaan onder 6.800 werknemers (55 procent mannen en 45 procent vrouwen) van 60 jaar
en ouder kwam aan het licht dat zeven op de tien oudere werknemers in dit onderzoek
minstens één door een arts vastgestelde langdurige ziekte, aandoening of handicap heeft.
Daarnaast stelde men vast dat ruim 40 procent door gezondheidsklachten in lichte (35
procent) of sterke mate (9 procent) belemmeringen heeft bij het uitvoeren van hun taken in
het werk.
2.8
Conclusie
Uit de literatuur wordt duidelijk dat beleid alleen succesvol kan worden als er sprake is van
een goede wisselwerking tussen werkgevers en werknemers. De oudere werknemer zelf
dient zijn of haar duurzame inzetbaarheid te bewaken of te bevorderen door bijvoorbeeld
een gezonde leefstijl te hanteren. Werkgevers moeten zich verantwoordelijk voelen voor de
duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel door geschikte (maatwerk) maatregelen
aan te bieden die preventie of curatie mogelijk maken. Tot slot heeft de overheid de taak
om wenselijke arbeidsvoorwaarden (zoals financiële bonussen voor werkgevers) en
wetgeving te realiseren om zowel werknemers als werkgevers te ondersteunen in het
realiseren van de duurzame inzetbaarheid.

14

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI is het nationale demografisch instituut van
Nederland. Het NIDI is opgericht in 1970 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen(KNAW) sinds 2003. Het NIDI is het enige sociaalwetenschappelijke instituut van de KNAW. Sinds
2014 is het NIDI ook geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
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Hoofdstuk 3 – De organisatiezijde (werkgevers en belangenorganisaties)
3.1

Inleiding

Werkgevers en
hun belangenorganisaties

In het conceptueel model zijn de werkgevers en hun
belangenorganisaties bewust, als ondersteuners van
duurzame inzetbaarheid gepositioneerd. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de werkcontext waar
beiden een verantwoordelijkheid voor hebben.
Werkgevers maar ook de maatschappij als geheel
hebben baat bij duurzaam inzetbare medewerkers
(Brouwer;Lange;Mei;Wessels;Koolhaas;Bultman;van der
Heijden&Klink, 2012). We weten al veel over het gezond
houden van onze beroepsbevolking maar veel
maatregelen, ook al zijn ze bewezen effectief, worden
niet of slechts beperkt toegepast.

Bij de uitwerking van dit hoofdstuk is onder andere gebruikgemaakt van het TNO-rapport
uit 2012 (Houtman, Kok, Klauw, Lammers, Jansen, & Ginkel, 2012). In het onderzoek is
onderscheid gemaakt tussen algemene maatregelen en specifiek op bepaalde risico’s
gerichte maatregelen. Algemene maatregelen waren onder andere het hebben uitgevoerd
van een RI&E15, het voeren van een verzuim- of een leefstijlbeleid. De specifieke
maatregelen zijn onderscheiden naar veiligheidsmaatregelen, ergonomische maatregelen en
psychosociale maatregelen. Het onderscheid tussen algemene en specifieke maatregelen is
van belang, omdat vooral veel algemene maatregelen wettelijk verplicht zijn. Bronnen voor
de nadere uitwerking van dit hoofdstuk zijn het onderzoeksrapport van de universiteiten
Nijmegen en Groningen in ‘Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer’
(Brouwer;Lange;Mei;Wessels;Koolhaas;Bultman;van der Heijden&Klink, 2012), de
lectoraatuitgave van Annet de Lange (Lange D. A., 2014) en de expertinterviews.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan in hoeverre werkgevers wel of geen maatregelen
nemen om de duurzaamheid te vergroten, welke rol het management hierin heeft, op welke
wijze ze kunnen worden gestimuleerd en welke aanbevelingen, suggesties en tips al uit
andere sectoren kunnen worden gebruikt, om met de conclusies te eindigen.
3.2
Waarom werkgevers effectief maatregelen wel of niet nemen?
Voor de beantwoording van een van de deelvragen is het van belang te weten welke rol de
werkgevers nu wel en niet nemen om de duurzaamheid van hun werknemers te verhogen.
In het TNO-rapport (Houtman, Kok, Klauw, Lammers, Jansen, & Ginkel, 2012) wordt op
basis van kwantitatief onderzoek bij veertig vestigingen uit diverse sectoren geconcludeerd
dat werkgevers wel of geen maatregelen treffen als er sprake is van een wettelijke
verplichting, een intrinsieke motivatie of als er financiële voordelen te behalen zijn. Het
nemen van algemene en specifieke maatregelen kan worden gestimuleerd
door het verminderen van de financiële last (bijvoorbeeld een belastingvoordeel), het
versterken van onderlinge samenwerking met branchegenoten, het thema te agenderen bij
de ondernemingsraad en het opzetten van protocollen (als voorloper voor certificering).
3.3
De rol van de bestuurder (eindverantwoordelijke) en uitvoerend management
In het rapport ‘Antwoord op stereotypen van oudere werknemers’ (Algemene Directie
Humanisering van arbeid, 2006) wordt benoemd dat het bevoegd gezag van iedere

15

RI&E: Risico Inventarisatie & Evaluatie.
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onderneming verantwoordelijk is voor de beslissingen. Ook voor de beslissingen op het
terrein van arbeid en gezondheid. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de financiële
consequenties van te treffen maatregelen. Als een bestuurder ‘niet betrokken’ is zullen er
weinig mogelijkheden zijn om in die organisatie iets voor de ‘arbeid en gezondheid’ van de
werknemers te doen. In zo’n geval moet er een uitermate zakelijke argumentatie van de
‘kosten en baten’ van alle (extra) activiteiten gedaan worden om een kans te maken dat er
iets van de grond komt. De directie en het management, in de rol van organisatieverantwoordelijke voor een onderneming, moeten eventuele maatregelen wel steunen en in
de praktijk uitvoeren. In iedere organisatie is de arbo- of veiligheidscultuur, de wijze waarop
men op elkaar let, elkaar aanspreekt, heel bepalend, maar zo’n (proactieve) aanpak begint
wel bijna altijd aan de top.
3.4
Op welke wijze kunnen werkgevers worden gestimuleerd?
In het TNO-rapport ‘Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet
nemen’ (Houtman, Kok, Klauw, Lammers, Jansen, & Ginkel, 2012) wordt o.a. aangegeven
dat beleid tot doel kan hebben om de intrinsieke motivatie van werkgevers te vergroten.
Werkgevers moeten er bewust van zijn dat de activiteiten van hun organisatie
negatieve consequenties kunnen hebben op de gezondheid van hun werknemers. Het is hun
morele taak om de werkzaamheden in en voor de organisatie veiliger en gezonder te laten
worden. Tevens blijkt zowel uit de literatuurstudie als uit de interviews met werkgevers dat
ze gevoelig zijn voor financiële prikkels.
3.5
Interventies om langer door te werken
Wanneer het werk bijvoorbeeld beter aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van
ouderen kan dit de waarde van werk voor de betreffende persoon vergroten (Lange, Schalk,
& Heijden, 2013) en ertoe bijdragen dat oudere werknemers langer inzetbaar blijven en
doorwerken (Lange & Heijden, 2013) (Lange, Schalk, & Heijden, 2013). Interventies kunnen
op meerdere manieren onderverdeeld worden. Ze kunnen gericht zijn:
o Op de gezondheid, motivatie en het werkvermogen van de persoon of op
de kenmerken van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.
o Op preventie. Bij preventie gaat het om het voorkomen van een verminderde
inzetbaarheid.
o Op het verbeteren van de organisatie als geheel of op de werksituatie van het
individu.
Bij interventies op organisatieniveau lijkt het van groot belang dat deze goed zijn ingebed in
een overkoepelend gezondheids- en personeelsbeleid. Bij interventies op persoonsniveau
lijkt het vooral van belang dat er sprake is van maatwerk, waarbij goed aangesloten wordt
op de behoeften en mogelijkheden van de persoon (Lange D. A., 2014).
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 16 is een representatief onderzoek van TNO onder
werkgevers in Nederland. Van de werkgevers in Nederland geeft 23 procent aan dat het
voor hun personele bezetting van belang is dat hun werknemers tot hun 65e doorwerken en
7 procent geeft aan dat het van belang is dat werknemers ook na hun 65e blijven werken.
Ook is de werkgevers gevraagd of zij voorzieningen of maatregelen getroffen hebben om
langer doorwerken door oudere werknemers te faciliteren. Van de bedrijven geeft 62
procent aan dat zij hiervoor geen voorzieningen hebben getroffen. Van de bedrijven met

16

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in
bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om
'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid,
evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.
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meer dan honderd werknemers, die overigens in de sport nauwelijks voorkomen, heeft 89
procent een of meer voorzieningen.
3.6
Aanbevelingen, suggesties en tips uit de diverse sectoren
Vanuit HRM17
Om een HRM-beleid goed te kunnen implementeren is dus meer nodig dan alleen goed
ontworpen HRM-activiteiten, omdat dit alleen voorgenomen beleid betreft, de activiteiten
zijn echter nog niet op de werkvloer ingevoerd. Aan de hand van een stappenplan kan HRMbeleid succesvol worden geïmplementeerd (Bos-Nehles & Guest, 2015).
Vanuit veld /praktijkonderzoek
In de studie in opdracht van het ministerie van SZW ’Langer doorwerken met beleid’ (Cuelenaere,
Dechers, Siegert, & Bruin, 2009) werden als belangrijkste kenmerken voor duurzame inzetbaarheid
vastgesteld: loopbaan- en arbeidsomstandighedenbeleid. De kern van het loopbaanbeleid is
het behoud van flexibiliteit van de medewerkers en inzetbaarheid voor de organisatie op alle
mogelijke manieren. Daarbij zijn de volgende instrumenten aansprekend en bruikbaar:
o Individuele gesprekken waarin bewustwording en inventarisatie van loopbaanwensen
plaatsvindt.
o Intern mobiliteitscentrum: loopbaanwisselingen binnen en buiten de organisatie worden
vanuit het interne mobiliteitscentrum begeleid en gerealiseerd.
Arbeidsomstandighedenbeleid
De kern van het arbeidsomstandighedenbeleid is het aanpassen van de arbeidsomstandigheden aan de belastbaarheid van de medewerkers. De instrumenten zijn onder te verdelen
in gezondheidsbeleid en aanpassingen in het werk. Enkele succesvolle instrumenten zijn:
o Gezondheidsadvies: individuele gezondheidschecks en leefstijladvies.
o Technische hulpmiddelen om de belasting van het werk te verminderen.
o Ontwerpen brugbanen: bij een brugbaan gaat het om een overgangsfunctie tussen een
belastende en een minder belastende functie waarbij de toeslag voor de belastende
functie ook stapsgewijs wordt afgebouwd.
Vanuit de gezondheidszorg
Uit de literatuurstudie en de ervaringen in de beroepsgroep gezondheidszorg (Lunteren,
2015) (Versteeg, 2014) worden de volgende werkaspecten aangegeven om oudere
werknemers te motiveren: het aanbieden van intrinsiek motiverend werk, het inzetten van
human resource instrumenten die behoud van het eigen niveau mogelijk maken,
persoonlijke ‘op maat gemaakte’ werkafspraken tussen werknemer en werkgever die
flexibiliteit voor een oudere werknemer waarborgen en ruime mogelijkheid om een leven
lang te leren gebaseerd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele medewerker.
Vanuit de re-integratiebedrijven
Op dit moment zijn er diverse jonge re-integratiebedrijven (Karnmelk, Duurzaam en energiek op de
werkvloer, 2016) die programma’s aanbieden gericht op de duurzaamheid van onze specifieke
doelgroep. Doel is om die finish op een duurzame manier te bereiken, met behoud van
werkplezier en de minste kans op uitval. Inzicht en begeleiding bieden in de bouwstenen
van vitaliteit is hierbij cruciaal. Aan de hand van vier dimensies wordt bekeken hoe de
medewerker in zijn vel zit met als einddoel: een vitale medewerker die energiek, mentaal
en emotioneel in balans is met zijn omgeving en die als onderdeel van zijn bedrijf samen
waarde creëert.

17

Human Resources Management, afgekort HRM, is een veelgebruikte term die zoiets betekent
als personeelsbeleid, (afdeling) 'personeelszaken' of 'strategisch personeelsmanagement'. Vaak echter wordt
HRM gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.
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3.7
Conclusie
Uit de analyse van de goede voorbeelden blijkt dat succesvol beleid gericht op duurzame
inzetbaarheid aan de volgende voorwaarden moet voldoen: borging en voortbestaan van
beleid, integraal geïmplementeerd beleid. De criteria voor goed beleid, zoals aandacht voor
integraal beleid, aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en breed draagvlak en
inbedding, moeten in iedere organisatie worden meegenomen. Aan de hand van mijn
literatuurverkenning heb ik de onderstaande constateringen gedaan en dit gebruik ik in mijn
interviews met de experts:
o

o
o
o

o

Er is geen inzicht in factoren die zorgen dat oudere werknemers in de sport langer
inzetbaar zijn en/of blijven. Om de werknemers hier zo goed mogelijk in te faciliteren
hebben de werkgevers inzicht nodig in factoren die van invloed zijn op de duurzame
inzetbaarheid bij oudere werknemers.
Langer doorwerken heeft te maken met de duurzame inzetbaarheid18 van werknemers.
Werkgevers zullen hiervoor de faciliteiten en middelen beschikbaar moeten stellen.
Er zijn in andere sectoren voldoende voorbeelden van succesvolle interventies die
mogelijk bruikbaar zijn in de sport.
Financiële prikkels helpen werkgevers zeker bij het opzetten van interventies en bij het
implementeren van stimuleringsmaatregelen om medewerkers duurzaam naar de finish
te leiden.
Naast besturen en directies is het van essentieel belang dat het management en de
direct leidinggevende een rol nemen in het duurzaam inzetbaar maken van
medewerkers.

Dat er nog een lange weg te gaan is bij het vinden van de juiste inrichting van een
arbeidsmarkt voor oudere werknemers in de sport blijkt uit de zeer recente uitgave en
publicatie van NiDi in Domos met als titel ‘Langer doorwerken valt nog niet mee’ (Henkens,
Solinge, Damman, & Dingemans, 2016) dat op 24 februari jl. zelfs het NOS-journaal haalde
met het onderwerp ‘Boze zestigplussers snakken naar pensioen’.

18

Duurzame inzetbaarheid: “Het doorlopend beschikken over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en
voorwaarden om te kunnen (blijven) functioneren in het huidige en in toekomstig werk, met behoud van
gezondheid en welzijn”.
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Hoofdstuk 4 – De werknemers en hun belangenorganisaties
4.1

Inleiding

Werknemers en
hun belangen
organisaties

Een goed werkvermogen draagt bij aan de duurzame
inzetbaarheid van werknemers. Dit is belangrijk omdat
we langer gaan doorwerken. Bovendien is aan het werk
blijven in passend werk de beste garantie op een
inkomen en vergroot het de kans dat je gezond van je
pensioen kunt genieten. De Work Ability Index (WAI)
meet het werkvermogen van werknemers in hun functie
(Rossum, 2012).

In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in het aantal werkers in de sportsector, de
toepasbaarheid van de WAI-score, het onderzoek STREAM en wat het betekent om ouder te
worden op het werk, om te eindigen met aanbevelingen, suggesties en tips uit een andere sector.
4.2
Werkers in de sport
In onderstaande tabel van het CBS is aangegeven op basis van geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau, ultimo 2014, hoe de werkzame bevolking in Nederland is in te delen.

Afbeelding 4. Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.

De werkzame beroepsbevolking is door het CBS ultimo 2016 bepaald op zeven miljoen
mensen (cbs.nl/StatWeb/publication, 2016). In bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat de
groep 55-65 jaar ruim tweeënhalf miljoen mensen (= 33 procent van de beroepsbevolking )
bevat. Dit ondersteunt de relevantie voor mijn onderzoek. Hoeveel mensen hiervan een
(deeltijd)baan in de sport hebben komt uit de navolgende bronnen. In de uitgave ‘De
bijdrage van de sport aan de Nederlandse economie’ (van der Meulen;Daems;Boskamp,
2012) wordt in 2006 al vastgesteld dat 130.000 mensen (100.000 voltijdbanen) werkzaam
zijn in het sportgerelateerde deel van de economie. CBS kent een verdeling van de
werkzame beroepsbevolking in doelgroepen en in de subcategorie Cultuur, Sport en
Recreatie wordt op de website van het CBS gesproken over 137.000 formatieplaatsen
(cbs.nl/StatWeb/publication, 2016). Telefonische verificatie bij onder andere het Muller
Instituut, CBS, de WOS, NOC/NSF heeft geen nieuwe gegevens opgeleverd omdat geen van
de partijen een overall voldoende inzicht heeft en slechts een klein deel van hun
werknemers in registraties bijhouden. Bij een uitsplitsing naar beroep in de werkzame
beroepsbevolking is er in de categorie sportinstructeurs sprake van 41.000 formatieplaatsen
(cbs.nl/StatWeb/publication, 2016).
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4.3

De belangenorganisatie19 van werknemers

Als werknemer heb je in Nederland veel verschillende vakbonden. De twee grootste zijn FNV
en CNV. Onder deze twee stichtingen vallen al ontzettend veel deelvakbonden. De keuze
tussen deze twee vakbonden is persoonlijk en het is lastig om daarbij een advies te geven
of de belangrijkste verschillen op een rijtje te zetten. Bij sommige bedrijven of
bedrijfstakken is een lidmaatschap bij een vakbond verplicht. Naast de FNV en CNV heb je
ook nog De Unie, de AVV en de LSVb als bekende vakbondsorganisaties.
Wat doet een vakbond?
De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen
partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kunnen
bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Daarnaast kan de vakbond
met de (vertegenwoordiger van) werkgevers onderhandelen over de werkomstandigheden
en meer in het algemeen de rechten en plichten van de werknemers. Ook treedt de
vakbond op om de belangen van leden te behartigen bij bijvoorbeeld ontslag en
reorganisatie, en kunnen vakbonden juridische bijstand en advies geven aan hun leden. Ook
komt de vakbond meer in het algemeen op voor de verdediging van de geldende
maatschappelijke waarden en normen ten aanzien van mens en arbeid. Er zijn veel
verschillende soorten vakbonden en een keuze moet je maken op basis van je gevoel en
wat anderen over de vakbond zeggen. Zo’n 25 procent van de Nederlandse werknemers
was in 2001 lid van een vakbond, in 2011 was dat nog maar 20 procent. Navraag bij
medewerkers laat zien dat de organisatiegraad in de sport nog geringer is. Eén van de
vragen in de enquête (deel arbeidsvoorwaarden) heeft hierop betrekking.
4.4
Toepasbaarheid WAI-score
In de publicatie ‘Werkvermogen en de Work Ability Index’ van Sietske van Rossem,
productmanager Stichting Blik op Werk (Rossum, 2012), wordt kort en bondig de werkwijze
uiteengezet. De WAI is de vragenlijst die het werkvermogen meet. Met de WAI-vragenlijst
maakt de werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn/haar werkvermogen. De
vragenlijst gaat onder andere over het werk dat iemand doet, kennis en vaardigheden, over
normen en waarden en gezondheid. Al die elementen bepalen het werkvermogen. Uit de
antwoorden op de vragen rolt een score: hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen.
De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van iemand in de
eigen functie, nu en in de toekomst.
Als individuele werknemer krijg je informatie of jouw werkvermogen nog aansluit bij de
functie die je hebt. Het kan een signaal zijn om in actie te komen en om iets aan je leefstijl,
je werksituatie of je loopbaan te gaan doen en om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt
wordt. Gezond en met plezier aan het werk blijven in je eigen functie of in ander werk is de
beste verzekering op een goed inkomen.
Als bedrijf kun je met de WAI een beeld vormen van het werkvermogen van werknemers in
een bepaalde functie, afdeling of bedrijfsonderdeel. De uitslagen van de WAI worden vaak
gekoppeld aan uitkomsten van andere onderzoeken, zoals de RI&E 20 of de resultaten van
tevredenheidonderzoek onder werknemers.
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Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk
omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de
belangenorganisatie. Belangenorganisaties hebben een grote rol in het maatschappelijk leven en vormen vaak
de basis voor grote maatschappelijke veranderingen, zoals in het geval van de vakbeweging het
minimumloon en de achturige werkdag.
20
RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie.
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Zo wordt uit meerdere bronnen informatie verzameld die kan worden gebruikt voor het
ontwikkelen of evalueren van beleid en voor het inzetten van interventies. Dit zijn
maatregelen die je kunt nemen op individueel niveau of voor alle werknemers van een
bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsfitness, leefstijladvies, werkplekaanpassingen,
loopbaanondersteuning en verdere scholing. Door de onderzoeken regelmatig te herhalen,
weet je hoe het werkvermogen in een organisatie zich ontwikkelt en of de ingezette
maatregelen effect hebben.
Als sector kun je met gegevens uit de WAI in combinatie met ander (preventief) onderzoek
veel informatie verzamelen. Je krijgt dan een beeld van het werkvermogen en de
gezondheidsontwikkeling van werknemers in bepaalde functies en in bepaalde bedrijven op
sectorniveau. In bijlage 7 is de score nader toegelicht.
Gezien de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse bevolking, is het van groot belang
dat mensen langer participeren in betaald werk. Om dit met beleid en bedrijfsinterventies te
bewerkstelligen, is inzicht nodig in determinanten van doorwerken. Grootschalig
multidisciplinair longitudinaal onderzoek is echter schaars. Om deze reden is STREAM 21 in
2010 gestart (Ybema, Geuskens, & vdHeuvel, 2011).
4.5
Onderzoek STREAM
STREAM is een longitudinaal onderzoek onder ruim 15.000 werknemers, zelfstandigen en
niet-werkenden van 45-64 jaar. Het doel van STREAM is om te identificeren onder welke
omstandigheden mensen (langer) doorwerken, met behoud van een goede gezondheid en
productiviteit. In dit onderzoek dat in 2010 is gestart (Ybema, Geuskens, & vdHeuvel, 2011)
worden onderwerpen als ‘werkvermogen en productiviteit’, ‘baanmobiliteit’ en
‘vroegpensioen en doorwerken’ jaarlijks onderzocht. In vervolgrapporten en publicaties
(Heuvel, Ybema, Geuskens, Wind, & Leijten, 2013). (Geuskens, Heuvel, Wind, Leijten, &
Meer, 2014) wordt de voortgang verantwoord.
Onderstaande afbeelding geeft het onderzoekmodel van STREAM weer. Volgens het
onderzoekmodel worden productiviteit en transities in arbeid beïnvloed door determinanten
op het gebied van gezondheid, werkkenmerken, kennis en vaardigheden en sociale en
financiële factoren. Dit gebeurt via de centrale verklarende variabelen in het model: het
vermogen, de motivatie en de gelegenheid om te werken. Demografische factoren
beïnvloeden zowel de determinanten als de centrale verklarende variabelen. Daarnaast kan
de invloed van de determinanten en de verklarende variabelen afhankelijk zijn van (onder
andere) leeftijd, geslacht, opleiding en werkstatus.

Afbeelding. Onderzoeksmodel STREAM (Geuskens, Heuvel, Wind, Leijten, & Meer, 2014).
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STREAM is een onderzoek van TNO waarin nauw wordt samengewerkt met het VUmc en het Erasmus MC.
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Onderstaand een samenvatting van de resultaten:
o Belemmerende factoren voor productiviteitsbehoud zijn psychische klachten,
negatieve ervaringen en een lage motivatie. Bevorderende factoren zijn psychisch
welzijn, optimisme en een hoge motivatie.
o Psychosociale werkkenmerken zijn van invloed op vervroegde uitstroom uit werk via
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en vroegpensioen. Fysieke belasting heeft geen
invloed.
o Bij oudere werknemers is een hoge mate van bevlogenheid goed voor de
gezondheid, met name de mentale gezondheid.
o Gezondheidsproblemen, en vooral psychische gezondheidsproblemen, kunnen leiden
tot een verminderd werkvermogen en tot productiviteitsverlies.
o Slechte fysieke gezondheid, een positieve attitude van de partner ten aanzien van
vroegpensioen en de financiële mogelijkheid om eerder te stoppen met werken
bevorderen een vervroegde pensionering. Werknemers die veel waardering op het
werk krijgen en meer gericht zijn op de ontwikkeling van hun kennis en
vaardigheden zijn minder geneigd om vroeger met pensioen te gaan.
4.6
Ouder worden op het werk
Zowel in de literatuur als in de praktijk wordt ‘oud zijn’ meestal gebaseerd op iemands
kalenderleeftijd, waarbij de scheidslijn, afhankelijk van de context en het type studie, kan
variëren van 40, 45 tot zelfs 75 jaar. Uit eerder onderzoek is bovendien gebleken dat ouder
worden of leeftijd geen eenduidige factor is en als een containerbegrip fungeert voor
verschillende betekenisvolle, onderliggende processen. Meer specifiek verwijst ouder
worden op het werk naar allerlei cognitieve, psychologische, sociale, fysieke en
maatschappelijke veranderingen die men ondergaat in het werk gedurende de levensloop.
Het proces van het ouder worden verloopt niet bij ieder persoon op dezelfde manier. Er is
namelijk sprake van verschillende soorten verandering en schijnbaar tegenstrijdige
processen bij het ouder worden op het werk.
Samengevat geven de eerdere resultaten voor duurzame inzetbaarheid en de verschillende
kwadranten in onderstaande afbeelding (Lange & Heijden, 2013) weer dat ouder worden
een complex begrip is en gepaard gaat met positieve veranderingen, maar ook met risico’s
in termen van belastbaarheid op het werk. Hierbij kan men leeftijd vaststellen via
kalenderleeftijd, maar is het ook mogelijk, en naar verwachting meer informatief, om de
onderliggende processen en verschillen in belastbaarheid onder ouderen te meten.
4.7
Aanbevelingen, suggesties en tips uit een andere sector
Wat ziekenhuismedewerkers nodig hebben om het werk goed en productief te kunnen doen
valt uiteen in een verscheidenheid aan uitdagingen en instrumenten om die uitdagingen aan
te gaan (Versteeg, 2014).
De meest genoemde uitdagingen zijn fysieke en mentale belasting/gesteldheid,
wisseldiensten, werk-/privébalans en ontwikkeling. De genoemde uitdagingen sluiten vooral
aan bij factoren over de werkinhoud die in de literatuur zijn gevonden. De meest genoemde
instrumenten om de uitdagingen aan te gaan zijn herstelmomenten, het team, fysieke
hulpmiddelen, de personeelsbezetting en het rooster. Hun behoeften om goed en productief
te kunnen blijven werken laten namelijk zien dat ze minder individuele factoren en juist
meer factoren op het niveau van de werkinhoud noemen. De verpleegkundigen voelen zich
wel verantwoordelijk voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid, maar er is maar een
enkeling die instrumenten als sporten en een gezonde voeding noemt om hier zelf actief
mee aan de slag te zijn of te gaan. De verpleegkundigen noemen gezondheid als belangrijke
drijfveer, in de zin dat op het moment dat ze ergens last van krijgen, ze wellicht andere
loopbaankeuzes moeten maken. De intenties van verpleegkundigen om aan hun duurzame
inzetbaarheid te werken lijken goed. Verpleegkundigen voelen zichzelf primair
verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid. Afstemming tussen de leidinggevende
en de medewerker is van groot belang om duurzaam inzetbaar te zijn. Het informele
gesprek tijdens het werk is hierin het meest waardevol.
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Met de beantwoording van de onderzoeksvraag: ‘Welke individuele en werkgerelateerde
factoren van het werkvermogen dragen bij aan een langere inzetbaarheid van oudere
werknemers in verpleeghuizen?’ (Lunteren, 2015, p. 5) is inzichtelijk geworden welke
individuele factoren van het werkvermogen voor oudere werknemers bijdragen aan hun
eigen langere inzetbaarheid. Daarnaast geeft het inzicht in welke werkgerelateerde factoren
van het werkvermogen voor deze doelgroep bijdragen aan hun eigen langere inzetbaarheid.
De oudere werknemers hebben zelf vijf factoren aangedragen die volgens hen ook bijdragen
aan de langere inzetbaarheid. De werknemer is voor de eerste twee factoren zelf
verantwoordelijk. De drie factoren die daarop volgen zijn de verantwoordelijkheid voor de
werkgever. De eerste factor is de veranderbereidheid van de werknemer. Als een
werknemer bereid is mee te veranderen, zal de werknemer de verandering als prettiger
ervaren en zal de verandering geen reden meer vormen om niet langer door te werken.
De tweede factor is het aangeven van grenzen. Als werknemers hun eigen grenzen niet aan
willen of kunnen geven, kunnen zij lichamelijk en/of geestelijk overbelast raken. De
klachten die hieruit ontstaan, kunnen hun duurzame inzetbaarheid aantasten. De derde
factor is het veranderproces. Oudere werknemers hebben vooral kritiek op deze
veranderingen. Een goede communicatie en dialoog zorgen ervoor dat oudere werknemers
weten wat er van hen verwacht wordt tijdens deze veranderingen. De vierde factor is
personeelsplanning. Een gezond rooster draagt volgens oudere werknemers ook bij aan hun
langere inzetbaarheid, omdat het hen de mogelijkheid biedt langer gezond door te kunnen
werken. De laatste werkgerelateerde factor, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, draagt
voor vrouwelijke werknemers ouder dan 57 jaar bij aan langer doorwerken.
4.8
Tot slot
Een werknemer die zichzelf niet ontplooit, kiest er dus willens en wetens vrijwillig voor om
zichzelf overbodig te laten worden (de wetmatigheid die het veroorzaakt, is immers een
bekend gegeven!) (Waal, samzon.mobi/hrm, 2016).
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Hoofdstuk 5 – Methodologische verantwoording
5.1
Inleiding
In hoofdstuk 2 is op basis van de beschikbare literatuur een beeld geschetst van alle
factoren die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid. De hoofdstukken 3 en 4 gaan
specifiek over de rol die werkgevers en werknemers hierin kunnen hebben. Omdat er een
leemte is in de wetenschappelijk beschikbare literatuur over wat werkgevers en werknemers
nodig hebben om ‘werkers in de sport’ duurzaam inzetbaar te houden, is er meer inzicht
nodig. Door experts te interviewen kan hier meer inzicht in worden verkregen.
Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
noodzakelijke wisselwerking tussen werkgevers en werknemers dient daarom ook te worden
bekeken om te kijken of er sturingselementen kunnen worden ontwikkeld die een bijdrage
leveren aan de vergroting van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast is er
weinig bekend over wat de medewerkers nu ‘echt’ willen en nodig hebben om vitaal de
eindstreep te halen. Om hier inzicht in te krijgen is een enquête onder oudere werknemers
bij sportbedrijven uitgezet.
De vraagstelling van dit onderzoek is duidelijk kwalitatief van aard. Uit de literatuur over
duurzame inzetbaarheid blijkt dat allerlei factoren van invloed kunnen zijn op de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. Omdat het in dit onderzoek niet zozeer gaat om het
achterhalen van feiten, maar veel meer om de ervaringen van mensen, past een
interpretatief kwalitatief onderzoeksontwerp het beste (Baarda, 2013). De kennis, visie, en
perceptie van de geïnterviewde experts over het onderwerp van de thesis is nagegaan met
behulp van semigestructureerde interviews. Interviews leveren kwalitatief rijkere data op
dan enquête. Het ontwerp sluit aan bij de wens van de sportbranche om inzicht te krijgen in
de behoefte van ‘werkers in de sport’ om duurzame inzetbaarheid te waarborgen.
5.2
Werkwijze
Door het afnemen van interviews wordt dieper ingegaan op de algemene onderwerpen als
duurzame inzetbaarheid, gezondheid en normen en waarden. In de diepte-interviews is
steeds geprobeerd om te achterhalen wat de basis is (kennis of feiten) van beantwoording
of dat er uitsluitend sprake is van een mening. Ook heeft een interview plaatsgevonden met
adviesbureau Lars (Karnmelk, Duurzaam en energiek op de werkvloer, 2016), dat specifieke
interventieprogramma’s heeft ontwikkeld voor oudere werknemers in de sport en met de
heer Sluizeman van het bedrijf ‘Profileer mij’ (Profileermij.nl, 2016). Ook werkgevers van
sportbedrijven hebben in een telefonisch interview aanvullende informatie over het
onderwerp gegeven. Middels semigestructureerde interviews, gebaseerd op een vooraf
samengestelde vragenlijst (bijlage 2), is aanvullende kennis verkregen die kon worden
geanalyseerd. In het kader van het onderzoek zijn aan de hand van een topiclijst, een
aantal interviews afgenomen (bijlage 1). Bij de afweging van de keuze uit de topiclijst is
gekeken naar de bijdrage die een ieder zou kunnen leveren aan de onderdelen als genoemd
in het conceptueel model (afbeelding 3 in hoofdstuk 1)
De twee interviews, die met werknemers zijn gehouden, gaven te weinig informatie om te
komen met aanbevelingen voor sportbedrijven en daarom is aanvullend onderzoek gedaan
middels een enquête/vragenlijst (bijlage 6) om extra benodigde data te verkrijgen. De
keuze om de enquête uitsluitend uit te zetten bij sportbedrijven is gebaseerd op mijn kennis
als lid van de werkgeversorganisatie Vermo en secretaris van de Vereniging Sportbedrijven
Nederland. Binnen deze bedrijven is een ruime diversiteit aan werkers in de sport met
zware fysieke en psychische componenten in hun functies. De interviews zijn opgenomen en
uitgeschreven. Vanuit de uitgeschreven teksten is een samenvatting van een aantal
uitspraken in een gespreksweergave opgesteld, die vervolgens ter goedkeuring aan de
geïnterviewden is voorgelegd. De belangrijkste uitspraken en conclusies worden in de
volgende paragraaf weergegeven.
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5.3
De interviews
De interviews zijn afgenomen op basis van een semigestructureerde 22 enquête. Dit geeft de
interviewer de mogelijkheid om door te vragen en dieper in te gaan op wat de
geïnterviewde zegt. De interviews zijn zowel face-to-face als telefonisch afgenomen.
Voorafgaand aan het interview is de deelnemer door een briefing en vragenlijst op de
hoogte gebracht van de onderwerpen die aan bod komen. Hier is bewust voor gekozen
zodat de deelnemers zich konden voorbereiden op het interview. De gehouden interviews
moeten een bijdrage leveren aan de beantwoording van de deelvragen en zijn daarom op
deze specifieke wijze opgebouwd. Essentiële onderdelen als langer doorwerken, duurzame
inzetbaarheid en competenties die in de interviews aan de orde kwamen, worden in de
bijlagen nader toegelicht.
5.4
Enquête oudere medewerkers sportbedrijven
De vragenlijst is via de directie uitgezet met het verzoek deze beschikbaar te stellen aan
oudere werknemers (eerste voorkeur) of aan medewerkers van wie vaststaat dat ze veel
lichamelijke arbeid verrichten, met het verzoek de enquête in te vullen en retour te laten
zenden aan de onderzoeker. De populatie voor dit onderzoek bestaat uit 57 werknemers bij
grote sportbedrijven in Nederland. Deze werknemers zijn, zoals uit de beantwoording van
de enquête (bijlage 5 deel algemeen) blijkt, langere tijd werkzaam in onze beroepssector en
geven op die basis een goed beeld van de doelgroep uit deze thesis. Uit de sportbedrijven
die op dit moment in Nederland bekend zijn bij de VSG 23 (Vereniging Sport en Gemeenten,
2016) is op basis van criteria zoals beheer van zwembaden, binnen- en
buitensportaccommodaties en sportstimulering gekozen welke sportbedrijven het beste in
aanmerking komen voor deelname. Een ander gehanteerd criterium was een lidmaatschap
van de werkgeversvereniging VERMO24 of de VSBN (Vereniging Sportbedrijven Nederland,
2011).
Op basis van de retour ontvangen enquête en de dataverwerking had ik behoefte aan
aanvullende interviews om dieper in te kunnen gaan op de gegeven antwoorden van de
respondenten. Hiervoor heb ik twee werknemers uitgenodigd om deel te nemen aan een
aanvullend onderzoek. Uit pragmatische redenen heb ik gekozen voor twee medewerkers
van het Sportbedrijf Lelystad. Om mogelijke belangenverstrengeling uit te sluiten (ik ben
hun werkgever) heb ik hiervoor een vragenlijst uitgewerkt (bijlage 4). In hoofdstuk 6 wordt
een analyse gemaakt van alle verkregen data om daarmee een antwoord te kunnen geven
op de hoofd- en deelvragen van de thesis ‘Vitaal tot aan de Finish’.
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Een interview met een vooraf opgestelde vragenreeks die dienst doet als rode draad voor het gesprek.

23

Vereniging Sport en Gemeente.
Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties is belangenorganisatie met een gezamenlijke cao.

24
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Hoofdstuk 6 – Analyse
6.1
Inleiding
In deze thesis is geprobeerd inzicht te krijgen welke, eventueel uit het verleden, succesvol
beproefde factoren er zijn om ouderen vitaal tot aan de finish te helpen. Ook wie, welke
methodes en welke randfactoren daarin zijn meegenomen. Aan de hand van het
conceptueel model is in de hoofdstukken 2 t/m 4 inzicht gegeven in duurzame
inzetbaarheid, de factoren die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid en de rol van
werkgevers en werknemers die in het verleden zijn toegepast. Door het afnemen van
interviews wordt dieper ingegaan op de kernvraag van deze thesis. Hiermee worden
leemtes in de literatuurstudie aangevuld en wordt door de deelnemers een vertaling van de
theorie naar de praktijk inzichtelijk gemaakt. In het kader van dit onderzoek zijn interviews
afgenomen met experts of ervaringsdeskundigen. Deze experts hebben een mening en/of
advies op het gehele of het deelgebied van de onderzoekscope. In bijlage 1 is het
curriculum vitae van de geïnterviewden vermeld.
In de volgende paragraaf treft u de algemene informatie over de sportbedrijven, de respons
van het onderzoek en algemene informatie over de medewerkers aan.
6.2
Enquête oudere werknemers sportbedrijven
Aan de directie of de afdeling personeelszaken van de sportbedrijven is verzocht een
algemeen beeld van hun organisatie te schetsen. Voor de thesis was van belang hoeveel
formatieplaatsen er bij de sportbedrijven zijn en over hoeveel medewerkers de taken zijn
verdeeld. In de uitsplitsing is gevraagd naar het aantal medewerkers met een fysieke
component in hun profiel en naar een onderverdeling naar leeftijd. De uitkomsten hiervan
zijn in de onderstaande grafiek verwerkt. Bij de sportbedrijven die deelgenomen hebben
aan het onderzoek zijn 890 formatieplaatsen en deze worden door 1.245 medewerkers
ingevuld.

medewerkers sportbedrijven (n=1245)
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Grafiek. Sportbedrijven (formatieplaatsen, medewerkers en 50-plus-medewerkers).

Hiervan wordt door de werkgevers aangegeven dat 66,7 procent een fysieke component in
het functieprofiel heeft waarbij (grote) lichamelijke inspanningen noodzakelijkheid zijn om
de functies goed te vervullen.
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Grafiek. Percentage functie met fysieke component.
Uit verdere analyse kan geconcludeerd worden dat de grootte en de aard van de
kernactiviteiten van de onderneming een relatie heeft met het aantal medewerkers met een
fysieke component. Duidelijk wordt dat naarmate de organisaties groter worden en ze naast
de primaire ‘sportfunctie’ ook vastgoedbeheer, welzijn- en onderwijstaken in hun
doelstellingen opnemen de verhouding van medewerkers met een fysieke component in hun
profiel afneemt en de diversiteit van het aantal functies toeneemt.
In de onderstaande tabel is een kwantitatieve weergave gegeven over de respons van de
enquête onder de oudere medewerkers van sportbedrijven. In bijlage 5 treft u een
uitgebreide verantwoording.
Aantal
Sportbedrijven
11

Verzonden
Enquête

Ontvangen
Enquête

57

45

Man / Vrouw
19 X
26 X

Vrouw
Man

Gemiddelde
leeftijd
55,37 jaar

Tabel. Kwantitatief overzicht ontvangen enquêtes.

Een responsscore (bijna 79 procent) is voor een onderzoeker fijn omdat hij daarmee
voldoende materiaal heeft en vergelijkingen en overzichten kan maken. Het
deelnamepercentage, ondanks het vrijwillige karakter, kan mogelijk beïnvloed zijn door de
arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en deelnemers. Alle reacties zijn verwerkt. Er is verschil
tussen het aantal dames (19 ingeleverde formulieren = 42 procent) en heren (26 stuks =
58 procent) dat heeft deelgenomen. Er is niet nader onderzocht of beantwoording naar
geslacht verschillen zouden opleveren. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55
jaar en 4 maanden. De deelnemers hebben alle vragen ingevuld en ook bij open vragen zijn
antwoorden en suggesties gegeven. De ontvangen en verwerkte gegevens zijn handmatig
geteld en in tabellen verwerkt. Met de hoge score van het aantal respondenten, die in
enquêtes volgens literatuuronderzoek, is het goed mogelijk een analyse te maken en op
basis van de beantwoording met aanbevelingen voor sportbedrijven te komen (zie
hoofdstuk 8).
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6.3
Dataverwerking enquête medewerkers
Inleiding
Onderstaand treft u een aantal uitgewerkte data aan van de ontvangen enquêtes. In bijlage
5 is de integrale verwerking toegevoegd. De deelnemers hebben alle vragen volledig
ingevuld en in de open vragen zijn nog een aantal suggesties, opmerkingen en toelichtingen
gegeven.
Algemeen.
Van de ontvangen formulieren waren er 26 door mannen ingevuld (57,8 procent) en 19
door vrouwen (42,2 procent). De gemiddelde leeftijd was 55,37 jaar. Alle deelnemers (100
procent) hadden een vaste aanstelling. Het gemiddelde aantal aanstellingsuren was 27,4
uur per week, wat inhoudt – uitgaande dat een fulltime aanstelling 36 uur is - dat er bij de
sportbedrijven veel medewerkers zijn met een kleine aanstelling (parttime baan). Het
opleidingsniveau varieerde van basisschool tot hoger beroepsonderwijs, met een grote piek
in LBO+-beroepsonderwijs. In de administratieve functies en bij leidinggevenden is het
opleidingsniveau duidelijk hoger.
Bij vragen naar de duurzame inzetbaarheid werd de deelnemers aan de hand van zes
stellingen de mogelijkheid geboden om op om een vierpuntsschaal aan te geven wat ze van
de stelling vonden. Onderstaand in een staafdiagram de uitkomsten gebaseerd op de
ontvangen en verwerkte enquêtes.

functioneren en inzetbaarheid
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mee oneens
helemaal mee oneens

Staafdiagram. Percentages op voorgelegde stellingen.
Geen enkele geënquêteerde was het helemaal oneens met de stelling ‘Ik kan gemakkelijk
voldoen aan de fysieke eisen van mijn werk’. Medewerkers hebben het goed naar hun zin bij
de huidige werkgevers en zouden, indien de noodzaak voor hen aanwezig is, ook andere
werkzaamheden willen verrichten (42 procent van de deelnemers gaf aan ook bij andere
taken bij de huidige werkgever te willen blijven werken). Slechts een klein percentage (18
procent) zou hiervoor omgeschoold willen worden.
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Op de vraag wat de medewerkers niet, wel of heel belangrijk vinden om vitaal door te
kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, kwamen de uitkomsten als in
onderstaand staafdiagram. (N=45)

arbeidsvoorwaarden
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0

Belangrijk

HEEL Belangrijk

Staafdiagram. In aantallen het belang van goede arbeidsvoorwaarden.
Een goede leidinggevende, voldoende inkomen, vaste contracten en een goede CAO zijn
voor de meeste werknemers (meer dan 75 procent heeft dit aangegeven) een belangrijke
basis om vitaal door te kunnen werken. De mogelijkheid om thuis te kunnen werken en de
afstand woon-werk vindt bijna de helft van de deelnemers niet zo van belang. 24
deelnemers zouden graag zien dat de mogelijkheden voor deeltijdwerk verder worden
vergroot.
Uw beroep
De meeste medewerkers die een enquête hadden ingevuld, waren werkzaam in de
zwembaden (lesgeven en toezicht houden), met een goede tweede plaats voor
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de accommodaties.
Veel deelnemers die de vragenlijst hadden ingevuld, hadden meer coördinerende taken
gekregen of in hun takenpakket was het administratieve deel toegenomen. Bijna alle
medewerkers hadden een zelfstandige baan (85 procent) die ze regelmatig (35 procent)
gezamenlijk uitvoerden met collegae. Er zaten bij de geënquêteerden twaalf medewerkers
(35 procent) met leidinggevende taken in hun profiel. Op de vraag ‘Hoeveel % van uw
werkzaamheden heeft een lichamelijke component?’ was de score 24 procent 25, wat inhoudt
dat een kwart van de werktijd bestaat uit fysieke activiteiten.
Functioneren en inzetbaarheid
Op de vragen over functioneren en inzetbaarheid konden de deelnemers op een vierpuntsschaal een waardeoordeel geven. Ruim 35 procent had geen moeite om aan de fysieke
en psychische eisen van de functie te voldoen, 40 procent had hier regelmatig moeite mee en

25

Medewerkers konden zelf in een percentage aangeven of hun functie fysieke componenten bezit.
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15 procent zegt eigenlijk dat hij het helemaal niet meer kan. De lichamelijke component is
hierbij vaak de doorslaggevende factor.
Opleiding en ontwikkeling
18 procent van de deelnemers aan het onderzoek wil een aanvullende opleiding of training
gaan doen. Als het gaat om het vervolg van hun loopbaan gaf 14 procent een positief
antwoord op de vraag ‘Heeft u in de laatste 2 jaar delen van uw functie door zware
arbeidsomstandigheden niet kunnen uitvoeren?’ En op de vraag ‘Verwacht u de komende
jaren delen van uw taken niet meer te kunnen doen?’ was dit 18 procent. 10 procent van de
medewerkers is bang om in de toekomst zijn werk niet meer goed te kunnen uitvoeren en 12
procent verwacht dat zijn fysieke gezondheid hem gaat hinderen bij de uitvoering van zijn
werk.
Tot slot geven de medewerkers aan gemiddeld tot 65,4 jaar te willen doorwerken maar dan
moet er wel meer aandacht en begrip komen voor:
8
32
24
4
4
16
7
10

X
X
X
X
X
X
X
X

Lichter werk (fysiek en/of psychisch)’
Minder uren of minder dagen per week werken;
Een betere arbeidsrustverhouding;
Omscholing/bijscholing;
Meer uitdaging/voldoening in het werk;
Betere gezondheid;
Extra ondersteuning van mijn werkgever;
Het aantal zorgtaken dat in de privéomgeving moet worden gedaan.

Bij de mogelijkheid om nog suggesties en aanbevelingen te geven werden de onderstaande
zaken genoemd:
o Arbobeleid moet als vast agendapunt op werkoverleg behandeld worden.
o Er moet meer aandacht komen voor het volgen van korte trainingen en bijscholingen.
o Er moeten mogelijkheden komen om (negatieve) ervaringen te delen (drie keer werd
genoemd hoe om te gaan met agressieve bezoekers).
o Het aantal zwemlessen dat achter elkaar gegeven moet worden, moet worden
teruggebracht.
o Het aantal uren dat moet worden schoongemaakt is de laatste jaren toegenomen en
maakt een te groot deel uit van het takenpakket van een zwembadmedewerker.
o Er moet meer aandacht komen voor het zware vak van zwemonderwijzers.
o De geluidsbelasting is steeds hoger geworden zodat werken zonder gehoorbescherming
eigenlijk niet meer mogelijk is.
o Pauzes moeten in een ruimte kunnen worden doorgebracht waar geen contact is met
publiek en waar geen werkzaamheden moeten worden gedaan.
o Er moet een ouderenbeleid komen met maatregelen om langer doorwerken mogelijk te
maken.
o Vakbonden moeten zachte kanten van het personeelsbeleid weer entameren ook al gaat
dat ten koste van de loonruimte.
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden zijn de onderstaande deelvragen aan de
hand van de literatuurstudie, de interviews en de enquête/vragenlijst geanalyseerd. De
centrale onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen (uitgewerkt in de paragrafen
6.3 t/m 6.5). In drie kleurblokken: literatuurstudie (lichtblauw), interviews (roze) en de
enquête (groen) is de analyse uitgewerkt om vervolgens af te sluiten met een samenvatting
waardoor de deelvraag is beantwoord.
6.4
Wat is duurzame inzetbaarheid?
Literatuur
De definitie: “Het doorlopend beschikken over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden
en voorwaarden om te kunnen (blijven) functioneren in het huidige en in toekomstig werk,
met behoud van gezondheid en welzijn” (Lange & Heijden, 2013) dekt als beste de lading
van de term duurzame inzetbaarheid.
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Interviews
De geïnterviewden kunnen zich vinden in de definitie. Wel geven drie experts aan dat
duurzame inzetbaarheid niet alleen gericht moet zijn op werk maar dat ook de thuis- en
omgevingssituatie van belang is. Een goede balans tussen werk en privé zorgt voor een
goede uitgangssituatie die bijdraagt aan duurzaam inzetbare medewerkers.
Enquête
In de enquête is het begrip duurzame inzetbaarheid niet genoemd. Wel zijn er vragen
geformuleerd over werkbelasting, gezond en veilig werken, arbeidsvoorwaarden, opleiding
en ontwikkeling. De voorlopige reacties geven geen aanwijzing dat de genoemde
omschrijving van duurzame inzetbaarheid anders zou moeten worden.
De term duurzame inzetbaarheid is vanuit alle kanten voldoende belicht en eenduidig te
interpreteren waardoor deze subvraag voldoende met deze thesis kan worden beantwoord.
6.5
Welke factoren beïnvloeden duurzame inzetbaarheid?
Literatuur
In de studie ‘Langer doorwerken met beleid’ (Cuelenaere, Dechers, Siegert, & Bruin, 2009) worden
als belangrijkste kenmerken voor duurzame inzetbaarheid genoemd: loopbaanbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Oudere werknemers hebben in
diverse onderzoeken (CBS, Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid, 2013)
(Heijden, 2014) een aantal factoren aangedragen die volgens hen ook bijdragen aan de
langere inzetbaarheid. Ze noemen de veranderbereidheid van de werknemer, het aangeven
van grenzen, het veranderproces en bijhorende communicatie, personeelsplanning en een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Ontziemaatregelen (Vuuren.T, 2016) zijn gericht
op het minder belasten van mensen. Terwijl de draagkracht van werknemers juist moet
worden vergroot (door scholing, mobiliteit en gezondheidsbevordering om een duurzame
werknemer te worden). “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, zei ik bij de
aanvaarding van mijn hoogleraarschap (Vuuren.T, 2016). In een van de publicaties van de
heer Greiner (Greiner, 2015) komt hij tot de conclusie dat interventies alleen werken als
beide partijen daar belang bij hebben. Initiatieven die uitsluitend vanuit de werkgever
komen zijn nauwelijks succesvol omdat de medewerkers dan een erg afwachtende houding
aannemen.
Interviews
Alle geïnterviewden gaven aan dat maatregelen die de duurzame inzetbaarheid vergroten,
uitsluitend kunnen slagen als deze gedragen worden door zowel werkgevers als
werknemers. De mate van beïnvloeding is afhankelijk van hoeveel aandacht wordt gegeven
aan de voorbereiding, de implementatie en de evaluatie van interventieprogramma’s. De
rol van de overheid is uitsluitend om te faciliteren en zeker niet om te sturen. De echte
verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven. Drie geïnterviewden geven aan dat een door
de overheid (eenzijdig) uitgedachte maatregel een verplichtend karakter in zich heeft, die
niet door het bedrijfsleven wordt gedragen. Dit zien ze als een toename van
administratieve last die nauwelijks effect heeft. Dat werkgevers zich verantwoordelijk
moeten voelen voor de duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel wordt door alle
experts onderschreven en door de medewerkers in de enquête bevestigd. In een van de
vragen komt de heer Greiner met de volgende quote. “De werknemer keek toe wat de
werkgever had bedacht”. Mevrouw Haar tijdens de conferentie ‘De stuwende kracht van
kennis en innovatie’ (Noord-Nederland, 2016) kwam met het navolgende statement:
‘Mensen moeten zich breed (blijven) ontwikkelen’. “Het draait steeds meer om
competenties en vaardigheden in plaats van diploma’s’. ‘Zekerheden als een vast contract
kunnen flexibiliteit en doorontwikkeling in de weg staan’.
De geïnterviewde oudere werknemers bij Sportbedrijf Lelystad vinden dat de werkgevers
meer faciliteiten moeten bieden om langer vitaal te kunnen doorwerken, maar vinden ook
dat daarbij een inspanningsverplichting bij de werknemers ligt. Vooral het plezier houden in
het werk levert een belangrijke bijdrage om het vol te kunnen houden noemen.
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Enquête
In de vragenlijst hadden de medewerkers de mogelijkheid om aan te geven op welke
onderdelen van het personeels- of arbobeleid ze vonden dat werkgevers zich extra moeten
gaan inspannen. In de bijlage is aangegeven hoe de medewerkers de enquête hebben
ingevuld.
Samengevat: loopbaanbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid
zijn essentiële pijlers en factoren die duurzaamheid van medewerkers verhogen.
Medewerkers voegen daar nog aan toe: communicatie en personeelsplanning. Ondanks dat
in de literatuur steeds wordt aangegeven dat ook een levenlang leren een bijdrage levert
om vitaal te kunnen blijven doorwerken, wordt dit niet bevestigd in de gehouden interviews.
6.6
Welke sturingselementen zijn er die leiden tot employability?
Literatuur
In de studie ‘Langer doorwerken met beleid’ (Cuelenaere, Dechers, Siegert, & Bruin, 2009) worden
als belangrijkste sturingselementen van duurzame inzetbaarheid benoemd: loopbaan-, arbeidsomstandigheden-, gezondheids- en arbeidsvoorwaardenbeleid.
Om oudere werknemers langer inzetbaar te houden en ze langer te laten doorwerken
(Lange & Heijden, 2013) (Lange, Schalk, & Heijden, 2013) moeten de interventies gericht
zijn op de gezondheid, motivatie en het werkvermogen van de persoon of op de kenmerken
van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.
Interviews
Meerdere geïnterviewden geven aan dat mentoring en coaching (het koppelen van oudere
aan jongere werknemers) de lerende component en het plezier in het werk voor beiden
kunnen verhogen. Eén expert ziet hierin ook beperking, omdat de didactische vaardigheden
en de lesstijl in de loop van de tijd zodanig zijn veranderd dat deze niet tot overeenkomsten
maar integendeel zelfs tot conflicten kunnen leiden. De drie werkgevers met wie een
interview is gehouden geven aan niet te beschikken over een personeelsbeleid met een
accent voor oudere werknemers. Ze geven aan dat ze op zoek zijn naar handvatten en
richtlijnen, het liefst verwerkt in een geaccordeerd ouderenbeleid waarin sturing wordt
gegeven hoe met oudere werknemers om te gaan. “Een leven lang leren” is een term die in
veel studies terugkomt en soms door de geïnterviewden wordt genoemd. Mogelijk komt dit
door de wijze van vraagstelling maar uit de beantwoording van de enquête komt dat niet
uitdrukkelijk naar voren.
Tijdens de literatuurstudie en op basis van de gehouden gesprekken ontstond de behoefte
om te kijken of er praktijkvoorbeelden te vinden waren van succesvolle interventies voor
het vergroten van duurzaamheid. Via de experts ben ik in contact gekomen met Lars
Karnmelk (Karnmelk, Duurzaam en energiek op de werkvloer, 2016) en de heer Sluizeman
(Profileermij.nl, 2016). Deze consultancybureaus, ondanks dat deze werkmethodes
gebruiken die niet altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderbouwing, leveren
ondersteunende informatie. Beide bureaus gaan uit van de medewerker en ze onderzoeken
vooral wat de medewerkers willen (waar zit hun intrinsieke kracht) zodat ze met behoud
van werkplezier en de minste kans op uitval aan het werk blijven.
De drie werkgevers met wie een interviewgehouden is geven aan niet te beschikken over
een personeelsbeleid met een accent voor oudere werknemers.
Enquête
Bij de beantwoording van de vragen over de werkomstandigheden blijkt dat de fysieke
werkzaamheden als zwaar worden ervaren. 48 procent van de deelnemers geeft aan dat ze
eigenlijk niet aan alle fysieke eisen van de functie meer kunnen voldoen. Ook de omgeving
waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd is belastend (omgevingsgeluid wordt
door de deelnemers als meeste genoemd als het gebied waarop aanvullend beleid en
maatregelen moeten worden genomen). Met de juiste aanpassingen zijn hiervoor wel goede
oplossingen mogelijk maar dat vraagt van beide partijen creativiteit. In de open vraag ’
Welke omstandigheden zouden moeten worden aangepast‘ worden het meest genoemd:
minder uren per dag werken en voldoende pauzes verdeeld over de werkdag, extra
ondersteuning door werkgever (hulpmiddelen, scholing en meer uitdagingen) en ruime
faciliteiten voor de toenemende zorgtaken in de privéomgeving.
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Hoofdstuk 7 – Conclusies
7.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden, gebaseerd op de bevindingen en de analyse uit de voorgaande
hoofdstukken, de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd. Om de onderzoeksvraag ‘Wat
hebben werkgevers en werknemers met betrekking tot de werkcontext, nodig om werkers
in de sport duurzaam inzetbaar te houden?’ juist en volledig te beantwoorden, is ervoor
gekozen om de eindconclusie op te splitsen in twee delen. Allereerst worden de
sturingsmogelijkheden (werkgerelateerde factoren) voor de werkgevers inzichtelijk gemaakt
om vervolgens in een volgende paragraaf de rol en mogelijkheden voor de werknemer te
benoemen.
7.2
Sturingselementen voor werkgevers
Uit de opgave van de sportbedrijven wordt duidelijk dat een groot deel (41,5 procent) van
de bij hun in dienst zijnde werknemers bestaat uit oudere werknemers (zie tabellen in
hoofdstuk 6.2) die daarbij ook nog fysieke taken moeten doen (66,7 procent). In de
gesprekken met drie werkgevers is wel duidelijk geworden dat bij sportbedrijven er nog
onvoldoende sprake is van probleemerkenning (geen geïmplementeerd ouderenbeleid) en
dat ze de problemen nog onvoldoende op het netvlies hebben. Er is daardoor geen goede
probleemeigenaar. Deze werkgevers passen adhoc maatwerk toe als een probleem zich
voordoet. Uit de literatuurstudie en uit de gehouden interviews blijkt dat er wel degelijk
kansen zijn om het gewenste (ouderen)beleid vorm te geven.
Goede werkomstandigheden, aangepast aan de werkomgeving en gericht op de taken die
de werknemers moeten uitvoeren, leveren volgens alle studies en uit praktijkervaringen een
bijdrage aan langer en gezond doorwerken. De participanten aan het onderzoek vinden dat
de werkgevers hierin een essentiële rol hebben, werknemers moeten erop kunnen
vertrouwen dat de werkgever steeds probeert – rekening houdend met de producten die
worden aangeboden – de best mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Bij de analyse
van de vragenlijst (tabel arbeidsomstandigheden) blijkt dat vooral aandacht gevraagd wordt
voor de geluidsbelasting die de medewerkers ervaren. De wens is dan ook om een betere
arbeids- en rustverhouding na langdurige lichamelijke arbeidsinspanning (vooral bij
zwembadmedewerkers). Dit werd duidelijk in de vervolginterviews met twee medewerkers.
Veranderde consumentenbehoefte is vaak de basis voor aanpassingen in gebouwde
voorzieningen en het activiteitenaanbod. Hierdoor worden er steeds aanpassingen gedaan in
de functieprofielen en werkinhoud van medewerkers. Dit is voor medewerkers niet altijd
gemakkelijk en uit onderzoek (CBS, Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid,
2013) blijkt dat oudere medewerkers veel meer moeite hebben met dit soort wijzigingen.
Zeker als nut en noodzaak niet voldoende duidelijk zijn. Een werkgever moet daarom
zorgen voor goede communicatie en dialoog zodat oudere werknemers beter weten wat er
van hen verwacht wordt tijdens deze veranderingen.
De werkinhoud is vooral voor oudere werknemers een belangrijke factor die bijdraagt als
het gaat om langer doorwerken (CBS/TNO, 2014). Uit dit onderzoek blijkt dat het essentieel
is om als werkgever steeds te zorgen voor afwisseling en keuzevrijheden in het werkpakket.
Naast deze afwisseling moeten we dan wel de oudere werknemers leren (door begeleiding)
anders om te gaan met het opgedragen takenpakket (hoe om te gaan met keuzevrijheden),
zodat ze langer inzetbaar blijven. De baaneisen die de werkgever stelt moeten aansluiten bij
de maximale inzetbaarheid van medewerkers. Ervan uitgaande dat oudere werknemers
minder fysieke belasting aankunnen, zal hiermee rekening moeten worden gehouden
(Heijden, 2014). Het goed uit kunnen voeren van je werk draagt vervolgens weer bij aan
werkplezier en het langer gezond uit kunnen voeren van je werk (Noord-Nederland, 2016).
Ondanks dat veel participanten aan het onderzoek aangeven voldoende bagage te hebben
om hun werk uit te voeren, is het essentieel dat goede en juiste (om)scholing tot op late
leeftijd wordt aangeboden. Het aanbod behoeft niet altijd een directe relatie te hebben met
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de huidige werkzaamheden maar kan ook toekomstgericht zijn. Oudere werknemers zijn
vaak, vanuit de oude traditionele verhoudingen, niet gewend om persoonlijk de regie in de
werkomgeving te nemen. Uit de literatuur, de gevoerde gesprekken, maar ook uit de
enquête komt naar voren dat de langere inzetbaarheid van oudere werknemers vergroot
kan worden als meer rekening wordt gehouden met de toename van de mantelzorgtaken.
Een dergelijk beleid draagt bij aan een betere balans voor deze groep werknemers tussen
enerzijds het werk en anderzijds de mantelzorgtaken die zij buiten het werk om uitvoeren.
Dit kan gerealiseerd worden door in een functioneringsgesprek te vragen hoe werknemers
deze combinatie ervaren. Kortom, meer aandacht voor oudere werknemers die werk- en
mantelzorgtaken combineren, door het voeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Samengevat:
Werkomstandigheden, werkinhoud en baaneisen, een passend her- en bijscholingsaanbod,
een goede personeelsplanning en een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid dragen
maximaal bij om oudere werknemers, ook in de sport, langer inzetbaar te houden.
7.3
Rol voor de werknemers
Uit het onderzoek STREAM (Heuvel, Ybema, Geuskens, Wind, & Leijten, 2013) wordt de
productiviteit van werknemers beïnvloed door de determinanten: gezondheid, werkkenmerken, kennis en vaardigheden en sociale en financiële factoren. Demografische
factoren als leeftijd, geslacht, opleidingen en werkstatus hebben daarnaast invloed op het
werkvermogen en de motivatie van individuele medewerkers. In de studie ‘Ouder worden
en duurzame inzetbaarheid op het werk’ (Lange & Heijden, 2013) wordt goed in beeld
gebracht wat de positieve en negatieve interne en externe veranderingen zijn van het ouder
worden op het werk. Hierin wordt ook duidelijk wat er kan gebeuren als werknemers niet
kunnen of willen aangeven dat ze lichamelijk en/of geestelijk overbelast raken. Bij het
oplopen van de leeftijd wordt deze kans groter en is er een reële kans op langdurige of
blijvende uitval. Als oplossing wordt aangegeven een goede communicatie en dialoog met
medewerkers en een personeelsplanning die meer en beter rekening houdt met de oudere
werknemer. In deze studie wordt door de deelnemers uit hun onderzoek aangegeven dat
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, vooral voor oudere vrouwelijke werknemers,
zeker bijdraagt bij het langer vitaal doorwerken.
Uit twee studies (Versteeg, 2014) en (Lunteren, 2015) in de gezondheidszorg blijkt dat
vooral individuele factoren als gezondheid, competenties en waarden en normen en pas in
tweede instantie factoren als werkomstandigheden en werkinhoud bijdragen aan een
langere inzetbaarheid van medewerkers. Beiden formuleerden de navolgende eindconclusie:
“Hoe ouder een medewerker wordt hoe belangrijker ze hun eigen gezondheid vinden” en
hierbij zien ze gezondheid als een verantwoordelijkheid voor zowel de organisatie als voor
de werknemer zelf.
Samengevat:
De volgende factoren dragen volgens werknemers bij aan hun langere inzetbaarheid: een
goede gezondheid, voldoende kennis en vaardigheden om hun beroep goed te kunnen
uitoefenen, hun eigen veranderbereidheid bij wisselende omstandigheden, het aangeven
van grenzen en het meer nemen van de regie. Voor oudere werknemers is het van belang,
door goede wederzijdse communicatie, ze mee te nemen in veranderingen. Oudere
werknemers hebben meer behoefte aan een goede verdeling tussen arbeid en rust en zij
hebben meer moeite met roosteraanpassingen.
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Hoofdstuk 8 – Aanbevelingen aan sportbedrijven
Binnen sportbedrijven zijn er voldoende mogelijkheden om in overleg met belangenorganisaties en medewerkers de werkomstandigheden te optimaliseren en in te spelen op
de behoefte van oudere werknemers. Deze mogelijkheden helpen werknemers om ze met
werkplezier vitaal naar de finish te helpen!
Omdat ik zelf werkgever ben bij een sportbedrijf en vele collegae uit de branche hebben
meegewerkt aan dit onderzoek heb ik de conclusies als genoemd in hoofdstuk 7 voor
sportbedrijven op microniveau vertaald en kom met de volgende aanbevelingen:
Maak een ouderenbeleid
Er is bij sportbedrijven nog altijd onvoldoende sprake van probleemerkenning en partijen
(werkgevers en werknemers) betrekken problemen onvoldoende op zichzelf. Ondanks de
wettelijke bepalingen wordt nog steeds gedacht dat de oudere medewerkers niet lang meer
op de werkvloer aanwezig zijn, terwijl dit langer zal zijn dan gedacht. Benut hun kennis en
vaardigheden door hen optimaal in te zetten (oude en nieuwe generaties kunnen van elkaar
leren). Werknemers hebben zelf een verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling,
maar kunnen ook anderen inspireren en helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Betrek ze
daarom bij het maken, ontwikkelen, realiseren en implementeren van het ouderenbeleid.
Betrek je medewerkers bij nieuwe ontwikkelingen
Veranderingen en de consequenties moeten altijd goed en helder worden gecommuniceerd,
zeker naar oudere werknemers zodat ze weten wat de organisatie van hen verwacht. Als
oudere werknemers weten wat de werkgever van hen verwacht en waarom de werkgever
dit verwacht, kunnen zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzame
inzetbaarheid. Aandacht voor deze communicatie kan zowel in het werkoverleg, interne
nieuwsbrieven of via e-mail. Transparantie over de veranderingen en verwachtingen die een
sportbedrijf heeft zal zeker bijdragen aan de langere inzetbaarheid van oudere werknemers.
Zorg voor goed opleidings- en scholingsplan
Gebleken is dat werknemers behoefte hebben aan de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden. Niet alle werknemers die deze behoefte hebben tonen hierin initiatief, omdat
zij onvoldoende op de hoogte zijn van het mogelijke leeraanbod. Deze groep werknemers
kan door middel van informatiemiddagen, die volledig in het teken staan van het leeraanbod
en het belang van initiatief nemen, op de hoogte worden gebracht van wat er mogelijk is.
Door werknemers te informeren en ze vervolgens te enthousiasmeren, is er een kans dat zij
hun eigen ontwikkeling gaan zien als een eigen verantwoordelijkheid en deze vervolgens
ook nemen. Werknemers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame
inzetbaarheid zullen om deze reden langer doorwerken.
Bij oudere werknemers is het ontwikkelen van specifieke kennis, en niet het behalen van
een diploma, het belangrijkst. Voorop staat een ondernemende en leergierige houding.
Bijkomend blijven de communicatieve en sociale vaardigheden vaak onderbelicht. In de
opleidingen ligt nog teveel de nadruk op het opdoen van kennis en minder op de
competenties en skills. Skills en competenties hebben echter een veel langere houdbaarheid
en zijn breder toepasbaar dan kennis. Nu worden medewerkers nog te veel opgeleid op
basis van de kennis van gisteren, terwijl ze met een specifiek aanbod in staat gesteld
moeten worden op basis van vaardigheden en netwerken (kennissen) zelf de kennis van
morgen te vergaren en tot zich te nemen.
Het oprichten van een ‘flex-opleidingspool’ binnen onze branche, waarin je werknemers
goedkoper en slimmer kunt opleiden, kan een goede bijdrage leveren aan het verhogen van
de specifiek gewenste competenties die de sportbedrijven heden ten dage nodig hebben. In
zo’n opleidingspool kunnen kennis en ervaringen gedeeld worden en kunnen trainingen op
basis van ruilhandel worden aangeboden. Daarnaast kan gedacht worden aan een bonusen/of subsidieregeling voor individuele werknemers die zich persoonlijk ontwikkelen
(inzetbaarheid verbeteren) of die trainingen en opleidingen willen volgen.
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Pas werkomstandigheden en werkinhoud voor oudere werknemers aan
Oudere werknemers hebben behoefte aan verandering van de werkdruk en het aantal taken
om zo langer door te kunnen werken. Het is voor werkgevers in de sport van belang om
meer inzicht te krijgen in de veranderbereidheid van oudere werknemers en welke factoren
bijdragen aan deze veranderbereidheid. Door oudere werknemers te motiveren om mee te
veranderen, bijvoorbeeld door het delen van positieve verhalen en ervaringen, is het
mogelijk om oudere werknemers in te laten zien dat een verandering niet per definitie
negatief hoeft te zijn. Een positieve omgang met veranderingen kan voor oudere
werknemers zodoende bijdragen aan langere inzetbaarheid.
Wisseldiensten, avond- en weekenddiensten worden door veel ouderen als extra belastend
ervaren, zeker naarmate ze ouder worden. In interne regelgeving kunnen aanvullende
bepalingen worden opgenomen over het aantal avonddiensten en weekeinden dat 55plussers, zestigplussers en 65-plussers nog moeten werken.
Ook hebben oudere werknemers behoefte aan een betere verhouding tussen arbeid en rust.
Verlenging van pauzes (bijvoorbeeld een lunchpauze van een uur) zal hier zeker een
bijdrage aan kunnen leveren.
Afwisseling in taken en werkzaamheden, het liefst verdeeld in wisselende
klimaatomstandigheden (warmte en geluid), met behulp van de juiste
beschermingsmiddelen (oorplastieken), zijn voor ouderen essentieel en moeten in het beleid
zijn vastgelegd.
Maak een verdeling van bovenwettelijk en leeftijdsverlof bespreekbaar
Zorg ervoor dat bovenwettelijke, leeftijdsdagen en opgebouwde overuren gespreid over het
jaar worden opgenomen en niet aan een vakantie worden geplakt zodat er een betere
verdeling over arbeid- en rusttijden ontstaat.
Mantelzorg in cao-besprekingen meenemen
Uit de literatuur maar ook uit de enquête komt naar voren dat de langere inzetbaarheid van
oudere werknemers vergroot kan worden door het invoeren van mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. Dit beleid draagt bij aan een betere balans voor deze groep werknemers
tussen enerzijds het werk en anderzijds de mantelzorgtaken die zij buiten het werk om
uitvoeren. Dit kan gerealiseerd worden door in een functioneringsgesprek te vragen hoe
werknemers deze combinatie ervaren. Kortom, meer aandacht voor oudere werknemers die
werk en mantelzorgtaken combineren door het voeren van mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid.
Organiseer samenwerking tussen branchepartners
Kennis delen is noodzaak. Dit vraagt om samenwerking tussen sportbedrijven onderling en
tussen ondernemers en kennisinstellingen. Deze samenwerking zou niet alleen gericht
moeten zijn op het uitwisselen van bestaande kennis, maar ook op gezamenlijk
experimenteren om zodoende tot nieuwe kennis en oplossingen te komen.
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Bijlage 1 Lijst van geïnterviewden
Naam
De heer Greiner

Mevrouw A. Haar

Mevrouw G. Jonkman Janssen

De heer L. Karnmelk

De heer T. Sluizeman

De heer M. van de Water

Mevrouw P. Kruk

De heer T. Teeuwen

Toelichting / Omschrijving
De heer Greiner is hoofdredacteur van de OA-reeks
(Greiner, 2015), oud-directeur van de stichting IVIO,
oud-gedeputeerde van de provincie Flevoland en is nu
voorzitter van diverse instellingen o.a. de BKL,
onderwijsinstelling Eduvier en De
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.
Mevrouw Haar is DGA van De Nieuwlande Groep
(Nieuwlande groep, 2016), een adviesbureau voor
integraal management, gecertificeerd
ontwikkelingsinstrument van de SI Persoonlijke Stijl en
Motivatie en TriMetrix-methode en o.a. voorzitter/
Rijksbesturen van het Drents Archief
Mevrouw Jonkman was o.a. wethouder en
burgemeester en is op dit moment vicevoorzitter van
Stichting Triade, een grote instelling in de
gezondheidszorg, voorzitter van culturele stichting De
Kubus en de Raad van Commissarissen van het
Sportbedrijf Lelystad.
De heer Karnmelk (Karnmelk, Duurzaam en energiek
op de werkvloer, 2016) is ervaringsdeskundige in het
werken in de sport en is eigenaar van het adviesbureau
LARS, een bureau dat werkgevers adviseert in het
kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
De heer Sluizeman is (mede)oprichter van het bedrijf
ProfileerMij (Profileermij.nl, 2016). Dit bureau
bestaande uit jonge ondernemers probeert, met een
geheel andere opzet, medewerkers in hun kracht te
plaatsen door op geheel eigen wijze een profilering van
hun cv te maken. In het kader van deze thesis is een
combinatie met de oudere werknemers uitgewerkt en is
voor Sportbedrijf Lelystad een opzet gemaakt. In de
aanbevelingen worden de resultaten hiervan
meegenomen.
De heer Van de Water is hoofd van een exploitatiegroep
Exploitatie van Sportbedrijf Lelystad. Hij is
verantwoordelijk voor de onderdelen binnensport,
zwembaden en sport & bewegen. Hij geeft leiding aan
ongeveer veertig uitvoerende medewerkers werkzaam
in de sport.
Mevrouw Kruk is hoofd van de exploitatiegroep
Dienstverlening en controller en daarnaast o.a.
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de
automatisering en horeca-exploitantie. Mevrouw Kruk
werkt al sinds de oprichting (2009) voor Sportbedrijf
Lelystad
Directeur/bestuurder van Stichting Sport & Welzijn
Ridderkerk. Sport & Welzijn is verantwoordelijk voor
het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het
gebied van sport, recreatie, cultuur, veiligheid en
welzijn. Dit doen ze zelfstandig en in opdracht van de
gemeente. Het uitgangspunt hierbij is altijd: ‘Iedereen
kan meedoen!’
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De heer M. Dolsta

De heer P. van Diggelen

De heer H. Hennevelt

Directeur/bestuurder van Sportbedrijf Smallingerland –
Drachten. Sportbedrijf Drachten is een allround
organisatie op het gebied van sport & bewegen,
evenementen en binnen- & buitensportaccommodaties
en is gevestigd in Drachten. De organisatie exploiteert
zwemcentrum De Welle, sportcomplex Fennepark,
sporthal De Drait, sportzaal De Wiken en sportcentrum
Drachten. Daarnaast verzorgt Sportbedrijf Drachten de
verhuur van de gymzalen en vervult het een
prominente en proactieve rol in het aanjagen en
uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid in de
gemeente.
Zwemonderwijzer bij Sportbedrijf Lelystad. Deze
medewerker is na de verwerking van de vragen en de
analyse gevraagd om deze gezamenlijk door te nemen
en nog van toelichting te voorzien. Op basis van zijn
deelname aan mijn onderzoek heeft hij een reactie aan
dagblad Trouw gezonden die op 30 april is
gepubliceerd.
Sporthalbeheerder bij Sportbedrijf Lelystad. Deze
medewerker heeft geholpen bij de pilot voor het
samenstellen van de enquête voor de medewerkers en
heeft de uitkomsten en analyse in een interview
toegelicht.
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Bijlage 2 Introductie (experts)interviews
Inleiding
Als onderdeel van mijn masterthesis MBA Sportmanagement ‘ Vitaal tot aan de finish’ wil ik
antwoord geven op de volgende vraag:
Wat hebben werkgevers en werknemers in de werkcontext nodig om
‘werkers in de sport’ duurzaam inzetbaar te houden?
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat recht heeft op AOW namelijk toe met
ongeveer 2 miljoen en tegenover elke AOW’er staan in totaal 4 werkenden. In 2040 zal dit
aantal echter gedaald zijn tot 2 werkenden. Dit betekent dat minder mensen de uitgaven
voor de AOW moeten opbrengen. Terwijl de kosten van de AOW door een toegenomen
levensverwachting van ouderen in Nederland naar verwachting op zullen lopen van € 30
miljard nu, tot ongeveer € 50 miljard in 2040. De overheid heeft als oplossing voor dit
vraagstuk gekozen voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67
jaar in 2021.
Door deze maatschappelijke ontwikkelingen moeten werknemers langer gemotiveerd,
gezond en capabel door kunnen werken en wordt van werkgevers verwacht dat zij
personeelsbeleid opstellen dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan
ondersteunen. Langer doorwerken is voor werknemers niet altijd vanzelfsprekend. Een
groot deel van de werknemers heeft namelijk lichamelijk en geestelijk zware functies. Dit
betekent, zowel voor de werkgever als werknemer, dat ze moeten gaan zorgen voor ‘
duurzame inzetbaarheid’. Tegelijkertijd verwacht de samenleving van de individuele
werknemer meer zelfregie in het vormgeven van de eigen loopbaan.
Mijn onderzoeksvraag wordt in mijn thesis benaderd vanuit het perspectief van de
werkgevers en werknemers maar ook van ‘ ouderen’ die door werkervaring en specifieke
algemene kennis nog succesvol bijdragen aan maatschappelijke en
ondernemersdoelstellingen. Voor mij bent u een van die experts. Ik ben daarom ook blij dat
u een bijdrage aan mijn onderzoek wilt leveren.
Algemene informatie
Het interview zal gemiddeld 45 minuten tot één uur duren. In het interview zullen
voornamelijk open vragen gesteld worden. Deze vragen zijn niet alleen te beantwoorden
met ‘ja’ of ‘nee’, maar deze vragen geven u de mogelijkheid aan te geven wat u belangrijk
vindt als het gaat om langer doorwerken.
Bij het interview zal ik u vragen of ik het interview op mag nemen, zodat ik het gesprek uit
kan werken op papier. De interviews worden anoniem afgenomen en krijgen een code. Dit
betekent dat de specifieke antwoorden die u heeft gegeven in de interviews niet letterlijk
worden verwerkt in mijn eindthesis. Indien ik een uitspraak van u wens te citeren zal ik
daar vooraf toestemming voor vragen.
Ondanks dat ik uw gegevens anoniem zal verwerken wil ik u verzoeken bijgevoegde
informatielijst in te vullen voorafgaande aan het interview en mee te nemen.
Mocht u naar aanleiding van het interview nog vragen hebben kunt u met mij zowel per
email als telefonisch contact opnemen op de navolgende wijze: per mail via
marcelvandongen1958@gmail.com of telefonisch op telefoonnummer: 06 270 91 442
Ik dank u bij voorbaat nogmaals voor uw medewerking.
Lelystad, februari 2016
Marcel van Dongen

49
Masterthesis ‘Vitaal tot aan de Finish’

Bijlage 3 Voorbereidingsformulier interviews
Introductie
o Voorstellen;
o Onderwerp en doel onderzoek;
o Uw deelname (reden voor keuze);
o Doel interview (geen goede of foute antwoorden, geen informatie nodig over de inhoud
van eventueel aanwezige klachten);
o Duur interview;
o Garantie anonimiteit; goedkeuring gebruik uitspraken en opname interview;
o Rechten participant;
o Vragen vooraf.
Kenmerken oudere werknemer Sportbedrijf
o Geslacht
o Leeftijd
o Functie
o Aantal jaren werkzaam voor deze werkgever (ook rechtsvoorgangers)
o Aantal uren per week werkzaam bij deze werkgever
Langer doorwerken
Het besluit van het huidige kabinet om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen heeft tot
gevolg dat werknemers langer door moeten werken. Ook voor werknemers in de sport is dit
aan de orde.
o
o
o

Welke gedachte heeft u bij het idee dat u langer door zal moeten werken?
Denkt u dat het voor u mogelijk is om tot de nieuwe pensioenleeftijd (maximaal 67 jaar)
te kunnen blijven werken in de sport (en bij dit sportbedrijf)?
Wat is voor u belangrijk om langer door te kunnen werken?

Werkvermogen
De gezondheid van een werknemer speelt een belangrijke rol bij langer doorwerken. De
mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te
voeren wordt het werkvermogen genoemd.
Heeft u op dit moment last van klachten die ervoor zorgen dat u uw werk niet goed
meer kunt uitvoeren?
Indien ja:
Wat zou u zelf kunnen doen om uw werk zonder deze klachten uit te voeren? Wat zou uw
werkgever kunnen doen om het werk zonder deze klachten uit te voeren?
o

o

Heeft u op dit moment zorgen dat werkbelemmerende klachten zich in de toekomst voor
kunnen doen?

De sport verandert. Dit vraagt om een andere werkwijze van werknemers in de sport.
o

Denkt u er wel eens over na of deze veranderingen in de sportwerkomgeving? Kunnen
deze veranderingen zorgen voor andere klachten?
Indien ja: welke klachten verwacht u en waarom?
Indien nee: waarom verwacht u geen klachten?

Langer gezond doorwerken betekent in dit interview: doorwerken tot 67 zonder klachten die
ervoor zorgen dat u uw werk niet goed meer kunt doen.
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Werkgerelateerde factoren
De volgende vragen hebben betrekking op uw werk en uw mening over uw werk.
Werkomstandigheden
Bij werkomstandigheden kunt u denken aan werkdruk, aantal uren, beschikbare materialen
om uw werk uit te voeren, aantal en duur pauzes etc.
o
o

Hoe belangrijk zijn de werkomstandigheden volgens u bij langer gezond doorwerken?
Welke specifieke werkomstandigheden vindt u hierbij belangrijk?
Heeft u behoefte aan verandering van de werkomstandigheden die ervoor zorgen dat u
nu en in de toekomst langer gezond door kunt werken?

Werkinhoud betreft de inhoud van het werk, oftewel het takenpakket. Dit takenpakket kan
per functie verschillen.
o
o

Zijn er taken binnen uw functie die u als belastend en/of belemmerend ervaart om
langer gezond door te werken?
Heeft u behoefte aan een verandering van uw takenpakket, zodat u uw werk langer
gezond uit kan voeren?
Indien ja: wat moet er volgens u veranderd worden?
Wie is hier volgens u verantwoordelijk voor en waarom?

Baaneisen
Baaneisen zijn de eisen die uw werk aan u stelt. Het zijn eisen waarvan gezegd wordt dat u
aan deze eisen voldoet, u uw werk goed en gezond kunt uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is
het hebben van een bepaald diploma, certificaat of competenties.
o Vindt u dat met uw vooropleiding goed bent opgeleid om uw werk gezond en veilig te
kunnen uitvoeren? Ja of Nee?
o Vindt u dat u uw werk goed doet?
Waaruit blijkt dit?
o Heeft u behoefte aan verandering van de baaneisen (zoals bijscholing etc.), zodat u uw
werk langer gezond uit kan voeren?
Indien ja, wat moet er volgens u veranderd worden?
Wie is hier volgens u verantwoordelijk voor en waarom?
Individueel gerelateerde factoren
De volgende vragen hebben betrekking op u als individu en uw mening.
Gezondheid
o
o

o

In hoeverre vindt u uw eigen gezondheid belangrijk bij het uitvoeren van uw werk?
Welke aspecten van uw gezondheid vindt u hierbij belangrijk?
In hoeverre vindt u uw eigen gezondheid belangrijk als u straks langer door moet
werken?
Welke aspecten van uw gezondheid vindt u hierbij belangrijk? Zijn deze anders voor
de toekomst? Waarom?
Heeft u behoefte aan het stimuleren van uw eigen gezondheid, zodat u langer gezond
door kunt werken?
Indien ja, wat is hiervoor nodig? Waarom?
Indien ja, wie is hiervoor verantwoordelijk en waarom?
Indien nee, waarom niet?

De sport en het werken in de sport veranderen en zal de komende jaren ook blijven
veranderen.
o
o
o

Hoe ervaart u deze veranderingen als oudere werknemer?
In welke mate hebben deze veranderingen volgens u effect op hoe energiek u bent in
het werk?
Verandert uw motivatie voor het werk door deze veranderingen?
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o

Verandert uw veerkracht in het werk (de kracht om met dagelijkse problemen en
uitdagingen om te gaan) door deze veranderingen?

Competenties
Competenties van werknemers worden bepaald door hun kennis en vaardigheden. Deze
competenties kunnen zowel opgedaan zijn door opleiding als ervaring.
o
o
o
o

Welke rol spelen uw eigen vaardigheden als u langer gezond door wilt werken?
Welke rol speelt uw eigen kennis als u langer gezond door wilt werken?
Heeft u behoefte aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, zodat u langer
gezond door kan werken?
Heeft u al eens aangegeven bij uw werkgever dat u graag uw kennis en/of vaardigheden
zou willen verbeteren/vergroten?
Indien ja, wat waren toen de mogelijkheden?

Normen en waarden
Normen en waarden hebben betrekking op de houding en motivatie van een werknemer ten
aanzien van het werk.
o
o
o
o
o

Met wat voor houding gaat u naar uw werk?
Hoe belangrijk is deze houding voor u als het gaat om langer gezond door te werken?
Hoe gemotiveerd bent u om uw werk uit te voeren?
Hoe belangrijk is deze motivatie voor u als het gaat om langer gezond door te werken?
In hoeverre speelt uw privésituatie een rol bij het langer gezond doorwerken?
Kunt u hiervan een voorbeeld(situatie) geven?

Langere inzetbaarheid
o
o
o
o
o

Welke opleidingen en/of workshops biedt u als werkgever aan, die bijdragen aan de
langere inzetbaarheid van werknemers?
Waarom is voor deze opleidingen en/of workshops gekozen?
Is er ook loopbaanbegeleiding mogelijk? In hoeverre draagt deze loopbaanbegeleiding
bij aan de langere inzetbaarheid van werknemers?
Is deze loopbaanbegeleiding anders voor 50+-werknemers?
Wat zou de academie volgens u nog meer aan kunnen bieden om ervoor te zorgen dat
opleidingen en/of workshops bijdragen aan de langere inzetbaarheid van werknemers?
Waarom (vindt u dit belangrijk)?

Leeftijd en scholing
o Zijn er verschillende opleidingen en/of workshops voor verschillende
leeftijdscategorieën?
Indien ja, waarom is dit zo?
Indien nee, waarom is dit niet zo?
o Hoe zit het met de vraag naar opleidingen en/of workshops voor 50+-werknemers?
Wie doet deze aanvraag? Kortom bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
o Biedt uw bedrijf opleidingen en/of workshops aan specifiek voor 50+-werknemers?
Indien ja, kunt u mij wat meer vertellen over deze workshops en/of opleidingen?
Zijn deze workshops ook gericht op de langere inzetbaarheid van deze groep
werknemers? Indien nee, waarom niet?
Waar is de inhoud van deze opleidingen en/of workshops op gericht?
o Is er een maximale leeftijd waarop je een opleiding en/of workshop mag volgen?
Indien ja, waarom?
Indien nee, waarom ?
Opleidingsvraag
o Wat zijn de meest voorkomende opleidingsvragen vanuit 50+-werknemers in uw
onderneming?
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o

Wat zijn volgens uw ervaring, redenen waarom 50+-werknemers (toch) afzien van een
opleiding en/of workshop?

Opleidingsproces
o Hoe worden werknemers op de hoogte gebracht welke opleidingen en/of workshops er
voor hen mogelijk zijn?
o Kunt u mij misschien uitleggen hoe zo’n opleiding en/of workshopaanvraag precies in
zijn werk gaat?
o Waar houden jullie rekening mee bij het aanbieden van een opleiding en/of workshop?
Aan welke voorwaarden moeten werknemers voldoen?
Aanvullende factoren
o Wat is voor u nog meer van belang om gezond, dus zonder werkbelemmerende klachten
door te werken tot de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd?
o Wat kunt u zelf nog meer doen om ervoor te zorgen dat u langer gezond uw eigen werk
kan blijven uitvoeren?
o Wat kan uw werkgever (Sportbedrijf) nog meer voor u doen om ervoor te zorgen dat u
langer gezond uw eigen werk kan blijven uitvoeren?
o Ben ik naar uw idee nog iets vergeten te vragen?
o Wilt u zelf nog iets toevoegen?
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Bijlage 4 Uitnodiging deelname enquête
Beste werknemer,
Door middel van deze begeleidende brief wil ik u vragen of u wilt deelnemen aan een
interview voor mijn afstudeeronderzoek. Uw deelname aan dit interview biedt voor
Sportbedrijven inzicht in welke factoren u als werknemer bepalend vindt bij langer
doorwerken, nu de pensioenleeftijd is verhoogd. Daarnaast helpt u mij met het verzamelen
van gegevens voor mijn afstudeeronderzoek bij de Wagnergroup.
Het interview zal gemiddeld 45 minuten tot één uur duren. In het interview zullen
voornamelijk open vragen gesteld worden. Deze vragen zijn niet alleen te beantwoorden
met ‘ja’ of ‘nee’, maar deze vragen geven u de mogelijkheid aan te geven wat u belangrijk
vindt als het gaat om langer doorwerken.
Het interview zal gaan over de volgende onderwerpen:
1. Langer doorwerken in de sport door de verhoogde pensioenleeftijd.
2. Uw gezondheid en de mate waarin u lichamelijk en geestelijk in staat bent om uw werk
uit te voeren.
3. Factoren die volgens u van invloed zijn op langer doorwerken.
Het interview zal door mij, Marcel van Dongen, worden afgenomen. De deelname aan het
interview is geheel vrijwillig. Daarnaast wordt in overleg met u en de directeur een prettige
tijd en omgeving gekozen om het interview af te nemen.
Het interview zal plaatsvinden op uw eigen locatie. Bij het interview zal ik u vragen of ik het
interview op mag nemen, zodat ik het gesprek uit kan werken op papier. De interviews
worden anoniem afgenomen en krijgen een code. Dit betekent dat de specifieke antwoorden
die u heeft gegeven in de interviews niet worden doorgegeven aan uw werkgever.
Nadat uw directeur/ leidinggevende u op de hoogte heeft gesteld van uw deelname en u op
deze uitnodiging ingaat, zal ik in overleg met de directeur een afspraak met u maken.
Ik wil u alvast vriendelijk bedanken.
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, dan kunt u mij zowel per
e-mail als telefonisch bereiken.
E-mail: marcelvandongen1958@gmail.com en telefoonnummer: 06 270 91 442.

Met vriendelijke groet,
Marcel van Dongen
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Bijlage 5 Overzicht ontvangen deelnameformulieren
Naam
Sportbedrijf
Sportbedrijf
Lelystad

Sportbedrijf
Drachten

Verzonden
vragen
lijsten
5

1
1
5

Stichting
Sport &
Welzijn
Ridderkerk

5

Sportbedrijf
Gouda

5

Sportief
Capelle
Sportbedrijf
Amstelveen

5

Sportstichting
Geleen

5

SRO
Amersfoort
Accres
Apeldoorn
Sportbedrijf
Deventer

5

Sportbedrijf
Leeuwarden

5

Totaal

Ontvangen
vragen
lijsten
1
1
1
1
1

5

5
5

57

Man /
Vrouw

Gemiddel
de leeftijd

Functie

V
M
V
M
V

62
63
64
57
53

Toezicht/schoonmaker
Zwemonderwijzer
Receptie/administratie
Zwemonderwijzer
Zwemonderwijzer

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M
V
V
M
V
V
M
M
M
M
V

59
46
64
42
63
26
62
61
64
62
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M
M
M
V
V
V
M
M
V
M
M
M
M

62
52
65
60
57
57
52
50
27
64
51
58
53

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M
V
V
V
V
M
M
V
V
M
M
V
V
V

63
57
51
63
61
58
59
56
55
47
38
48
45
50

1

M

60

T.b.v. testen en
ontwikkelfase
Info-/baliemedewerkster
Instructeur
Horecamedewerkster
Zwemonderwijzer
Zakelijk leider
Klussendienst
Sporthalbeheerder
Ass. zwemonderwijzer
Zwemonderwijzeres /
coördinator
preventiemedewerker
Financieel controller
Zweminstructeur
Baliemedewerkster
Interieurverzorgster
Sporthalbeheerder
Sporthalbeheerder
Sporthalbeheerder
Med. Accommodaties
Teamleider Sportfacility
Manager facilitair beheer
Coördinator talenten
Coördinator
talentontwikkeling
Sportleider
Managementassistente
Medewerkster HRM
Unitcoördinator zwembad
Receptiemedewerkster
Preventiemedewerker
Sporthalbeheerder
Allround zwemdocent
Zwemdocent
Beleidsmedewerker
Facilitair medewerker
Coördinator receptie
Coördinator kwaliteit
Beheerder sporthal/
kassamedewerkster
zwembad
Coördinator technisch
onderhoud
Coördinator beheer

1
45

M
19 V
26 M

65
55,37

Tabel. Kwantitatief overzicht enquête.
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Bijlage 6 Enquête en verwerking gegevens deelnemers uit sportbedrijven
Toelichting.
De vragenlijst was in aanleg groter maar is bijgewerkt op die vragen waarvan een score te
registeren was. Het aantal deelnemers dat een vragenlijst heeft ingevuld, was 45.
Onderstaand een verwerking in aantallen.
Algemeen
a. Wat is uw geslacht?
b. Wat is uw leeftijd?

26 Man
Gemiddeld

Dienstverband bij deze werkgever
a. Aard van uw aanstelling?

0 Tijdelijk

Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week?

27,4 uur /week

b. Werkt u in ploegendienst?
c. Werkt u ’s avonds (19.00 - 23.00), nachts
en in het weekend?

19 Ja,gewoonlijk 8 Ja, soms 18 Nee

d. Waar is uw werkplek?

36
9
0

Eén vaste locatie
Meerdere locaties
Vanuit huis

39 Ja
30 Alleen
13 Ja

6 Nee
15 Gezamenlijk
32 Nee

Uw beroep
a. Werkt u zelfstandig of samen met uw collega’s
b. Doet u uw taken gezamenlijk of alleen?
c. Heeft u leidinggevende taken?
d. Hoeveel % van uw werkzaamheden heeft een
zwaar lichamelijke component?

19 Vrouw
55,37 Jaar
45 Vast

0 Oproep

19 Ja,gewoonlijk 8 Ja, soms 18 Nee

Gemiddeld 24 %

Uw werkomstandigheden
Ja, regelmatig Soms
a. Moet u werk doen met specifieke risico’s?
20
20
b. Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten?
15
16
c. Maakt u gebruik van hulpmiddelen?
15
16
d. Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
22
17
e. Doet u werk waarbij u repeterende bewegingen moet maken?
18
19
f. Is er op uw werkplek veel omgevingsgeluid?
25
13
g. Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
34
5
h. Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
25
18
i. Kunt u zelf uw werktempo regelen?
30
10
j. Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
30
10
Heeft u beschermingsmiddelen?
Gebruikt u altijd deze beschermingsmiddelen?

26 Ja
35 Ja

Uw werkbelasting
a. Moet u erg snel werken?
b. Moet u heel veel werk doen?
c. Is uw werk emotioneel veeleisend?
d. Vereist uw werk intensief nadenken?
e. Vergt uw werk dat u er uw aandacht bijhoudt?
f. Vergt uw werk veel aandacht van u?

Nooit Soms Vaak
2
26
14
2
26
14
4
19
20
1
4
28
0
4
6
0
3
17

Nee
5
14
14
6
8
7
6
2
5
5

19 Nee
10 Nee
Altijd
3
3
2
12
35
25
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Klanten en collega’s
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent Helemaal
met onderstaande uitspraken
mee oneens
a. Mijn leidinggevende heeft aandacht
voor het welzijn van zijn medewerkers.
b. Mijn leidinggevende besteedt aandacht
aan wat ik zeg.
c. Mijn collega’s hebben persoonlijke
belangstelling voor me.
d. Mijn collega’s zijn vriendelijk.
Arbo (maatregelen)
Vindt u het nodig dat uw bedrijf
maatregelen neemt ten aanzien van
de volgende zaken
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Werkdruk
Werkstress
Emotioneel zwaar werk
Lichamelijk zwaar werk
Geluid
Intimidatie, agressie of geweld
Gevaarlijke stoffen
Veiligheid, bedrijfsongevallen
Bacteriën, schimmels etc.

Veilig en gezond werken
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent
met onderstaande uitspraken
a. Op mijn werk krijgen medewerkers
informatie over veilig en gezond werken.
b. Mijn collega’s houden zich aan regels
over veilig en gezond werken.
c. Ik spreek mijn collega’s erop aan om
veilig te werken.
d. Ik krijg te horen wanneer ik onveilig
of ongezond werk.
Functioneren en inzetbaarheid
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent
met onderstaande uitspraken.
a. Ik kan gemakkelijk voldoen aan de
fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
b. Ik kan gemakkelijk voldoen aan de
psychische eisen die mijn werk aan
mij stelt.
c. Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan
bij mijn huidige of andere werkgever
kunnen vinden.
d. Ik zou bij mijn huidige werkgever blijven
werken ook al zou ik daarvoor een
andere taak moeten uitvoeren.
e. Ik zou, omdat het me allemaal te zwaar
wordt, graag een andere functie willen
hebben.

Mee
oneens

Mee
eens

Helemaal NvT
mee eens

1

5

30

10

0

1

8

18

18

0

0
0

20
12

21
29

4
4

0
0

Geen
Wel nodig!
maatregelen Genomen
nodig
maatregelen
zijn alleen
onvoldoende
21
20
18
23
18
24
16
23
30
13
23
18
26
18
22
21
22
23
Helemaal
mee eens

Niet mee
eens/niet
oneens

Wel nodig!
Er zijn
nog geen
maatregelen
genomen
4
4
3
6
2
4
1
2
0
Niet mee Helemaal
eens
niet mee
eens

21

14

4

6

6

18

17

4

16

18

7

4

4

35

5

1

Helemaal
mee oneens
10
3

Mee
oneens

Mee
eens

Helemaal
mee eens

12

13

10

8

31

3

10

25

8

2

20

5

16

4

3

15

23

4
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f.

Ik zou graag omgeschoold willen worden

Arbeidsvoorwaarden
Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten
van een baan?
a. Interessant werk.
b. Mogelijkheid om te leren.
c. Goede leidinggevende.
d. Goed salaris.
e. Goede werkzekerheid.
f. Mogelijkheid voor deeltijdwerk.
g. Mogelijkheid om werktijden te bepalen.
h. Mogelijkheid om thuis te werken.
i. Reistijd/afstand naar werk.
j. Een vast contract.
k. Bestaan van goede CAO.
l. Personeelsvertegenwoordiging (OR).

30
Niet
belangrijk
3
3
3
8
3
12
4
20
24
5
2
6

7
Belangrijk
7
12
11
5
11
24
11
15
11
7
10
30

5

3

Heel
belangrijk
35
30
31
32
31
9
26
10
10
33
33
10

Opleiding en ontwikkeling
a. Bent u binnen uw bedrijf de laatste
2 jaar van functie veranderd?
b. Is uw functie de laatste 2 jaar uitgebreid?
c. Heeft u in de laatste 2 jaar promotie gemaakt?

Ja

Nee

12
32
5

33
13
40

d. Heeft u in de laatste 2 jaar delen van uw functie,
door zware arbeidsomstandigheden, niet kunnen
uitvoeren?
8
33
e. Verwacht u de komende jaren delen van uw
taken niet meer te kunnen doen?
18
27
f. Hoe sluiten uw kennis en vaardigheden
aan bij uw huidige werk?
12 X : Ik heb minder kennis en vaardigheden
dan ik nodig heb voor mijn werk.
25 X : Het sluit goed aan.
8 X :Ik heb meer vaardigheden dan ik nodig heb voor mijn werk.
g. Stimuleert uw leidinggevende de ontwikkeling
van uw kennis en vaardigheden?

h. Heeft u de laatste 2 jaar een opleiding gedaan?
i. Heeft u op dit moment behoefte aan
een opleiding/ training of bijscholing?
j. Mist u nieuwe kennis of vaardigheden
om uw werk op de juiste wijze te kunnen
uitvoeren?
Uw verdere loopbaan
a. Loopt u risico uw baan te verliezen?
b. Heeft u last van fysieke ongemakken om
uw functie goed te kunnen uitvoeren?
c. Bent u bang in de toekomst uw werk
niet meer goed te kunnen uitvoeren?

28 Nee

12 Ja,
beperkt

30 Ja

15 Nee

15 Ja

30 Nee

15 Ja

30 Nee

2 Ja

43 Nee

15 Ja

30 Nee

15 Ja

30 Nee

5 Ja,
in grote
mate
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d. Verwacht u dat uw fysieke gezondheid u in de
toekomst gaat hinderen bij de uitvoering
van uw werk?
e. Verwacht u dat uw psychische gezondheid u in de
toekomst gaat hinderen bij de uitvoering
van uw werk?
f. Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
g. Tot welke leeftijd denkt u – lichamelijk en geestelijk –
in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten?
Onder
4
24
0
1
1
4
6
2

welke
X
X
X
X
X
X
X
X

16 Ja

29 Nee

8 Ja

37 Nee

Gemiddeld 65,4 Jaar
Gemiddeld 63 Jaar

omstandigheden zou u tot een hogere leeftijd willen doorwerken? (max. 2)
Lichter werk (fysiek en/of psychisch)
Minder uren of minder dagen per week werken
Omscholing/bijscholing
Meer uitdaging/voldoening in het werk
Betere gezondheid
Extra ondersteuning van mijn werkgever
Minder zorgtaken in mijn privé-omgeving
Wil eerder stoppen

Bij de mogelijkheid om opmerkingen te vermelden zijn de onderstaande suggesties gedaan:
Arbobeleid op iedere vergadering, meer aandacht voor agressietrainingen, valbescherming
op alle daken, minder zwemlessen achter elkaar geven, schoonmaaktaken nemen door
gedrag van publiek toe en meer aandacht voor het zware vak van zwemonderwijzer.
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Bijlage 7 WAI-vragenlijst en -score
Score van WAI-vragenlijst
In de WAI-vragenlijst staan vragen die de lichamelijke en psychische eisen van het werk in
kaart brengen. Ook eigen gezondheidstoestand, vitaliteit en het prestatievermogen.
Met deze vragen zijn zeven verschillende dimensies belicht, die met werk en in relatie met
de persoon te maken hebben. Per dimensie is er een score. Hoe eerlijker men de vragenlijst
invult, hoe beter inzicht men krijgt. Met dat inzicht kan een werknemer gericht aan de slag.
De werkgever stelt de middelen en tijd ter beschikking, zodat het bedrijf medewerkers in
dienst heeft, die gezond en met plezier hun werk uitoefenen. En dat draagt bij aan de
loyaliteit en productiviteit. De som van de scores op alle vragen bepaalt de uiteindelijke
WAI-score. Die score kan variëren van 7 (laag werkvermogen) tot 49 punten (hoog
werkvermogen).
Puntenverdeling over de 7 dimensies van de WAI
Kenmerken werk (vormt samen met dimensie 3 één dimensie)

geen punten

Huidige werkvermogen vergeleken met beste werkvermogen

0-10 punten

Werkvermogen in relatie tot de eisen van het werk

2-10 punten

Aantal huidige aandoeningen

1-7 punten

Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen

1-6 punten

Ziekteverzuim gedurende de afgelopen 12 maanden

1-5 punten

Eigen prognose werkvermogen over 2 jaar

1, 4, 7 punten

Vitaliteit

1-4 punten

WAI-score

7-49 punten

De WAI-score geeft de medewerker inzicht en een inschatting hoe goed hij of zij in staat is
om het werk, zowel lichamelijk als geestelijk, uit te voeren.
Waardevol is de voorspellende waarde op de inzetbaarheid van een werknemer in de nabije
toekomst. Daar kan men op inspelen, om uitval of verminderde inzetbaarheid te
voorkomen.
Afhankelijk van het aantal punten valt je score in een van de volgende klassen:
WAI-score
7 tot en met 27

Kwalificatie werkvermogen
Slecht werkvermogen

28 tot en met 36

Het is voor de werknemer
noodzakelijk om
nader onderzoek te doen om
dreigende langdurige
uitval te voorkomen.
Matig werkvermogen

Doel interventies
Herstel van
werkvermogen > curatief

Verbetering van
werkvermogen > curatief

De werknemer ervaart
knelpunten die het
idee geven het werk minder
goed aan te kunnen.
Deze punten kunnen op
termijn een
reden vormen om uit te
vallen. Het is belangrijk
na te gaan hoe het
werkvermogen kan
worden versterkt.
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37 tot en met 43

Goed werkvermogen

44 tot en met 49

De werknemer ervaart geen
problemen. Het
ondersteunen van het
huidige werkvermogen
kan ervoor zorgen dat het
werkvermogen ook
in de toekomst op peil blijft
of nog verbetert.
Uitstekend werkvermogen

Ondersteuning van
werkvermogen
>preventief

Behoud van
werkvermogen >
preventief

De werknemer ervaart geen
problemen. Er is
geen directe aanleiding tot
acties. Focus ligt op
activiteiten om het
uitstekende werkvermogen.
in stand te houden.
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