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Visie op duurzame inzetbaarheid

Stimuleer en faciliteer duurzame organisaties

Omarm de WERKSCAN en financier dit als een 
duurzame inzetbaarheidsinvestering

Maak werk geschikt voor mensen

Benoem de arbeidsdeskundige als 
kerndeskundige

De-medicaliseer problematisch verzuim

Gebruik een nieuw startsignaal voor de WvP

Werk vanuit passende arbeid ipv ziekmelden 



Arbeidsmarkt transparantie

SER-debat over veranderende arbeidsmarkt

Bron: SER, 24 januari 2012
Kroonlid Mirjam van Praag, hoogleraar Ondernemerschap en 

Organisatie aan de UvA, houdt de keynote met als titel: 

‘De kracht van de stille arbeidsrevolutie’.

Hoe houden we werkenden in beeld en bij de les!





WERK - VERMOGEN

……Vermogen:

- Rijkdom , economische waarde

- Paardenkrachten, energie

- Kunnen/willen (persoonlijk)
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Conceptuele model van werkvermogen

Werkvermogen

1. Gezondheid 2. Leefstijl

6. Loopbaanontwikkeling 5 Scholing/opleiding

4. Werk-prive balans

3. Werk

7. Loopbaanmobiliteit

8. Zelfredzaamheid
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Aanleiding Werkscan

Verhoging pensioenleeftijd: zware beroepen
bestaan niet, overbelaste mensen wel

Idee voor Werkscan: stelselmatige spiegel
werkenden

Noodzaak voor zelf-reflectie en zelf-regie

Coachen door een deskundige
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Doelgroep werkscan

Alle werkenden in Nederland

Loondienst, zelfstandigen met personeel en 
zelfstandigen zonder personeel

Werkzoekenden horen niet tot de doelgroep

Vervolgonderzoek naar werkscan voor
werkzoekenden



Zelfregie……....EI van Columbus?

Van Zelfreflectie naar Zelfregie

Leidt tot inzicht en realisaties

Basis voor keuzes en te ontwikkelen acties

Veranderingen die voelen als bewust en gewenst

Gevolgen worden geaccepteerd

Cyclisch proces



En….willen werkenden meedoen?

Mezelf testen …..kan dat?

Wat kan ik ermee?

Is het van mij?

Vrijwillig is belangrijk, zelfbeheer nog meer!

De praktijk moet het ons leren! (filmpje)



Onderzoeken door te doen….

Hoe maken we zichtbaar dat het effect heeft op 
het duurzaam inzetbaar zijn?

Werkt het op elk niveau? 

(gebruik symbolenkaart)

Het grootste arbeids-psychologische onderzoek 
ooit?



WERKSCAN en WAI

Vanuit branches, sectoren en werkorganisaties, 
collectieve middelen, zorgverzekeringen, 
vakbonden

Vanuit het individu en/of werkorganisatie

Parallel informatie genererend

Databestanden die input leveren aan langjarig
arbeidsmarktonderzoek

Veranderen gevoel van scheve verhouding 
verantwoordelijkheden in de markt



Hoe maken we dit mogelijk

WERKSCAN borgen als een recht

Breed bekend maken
(Sire,  PB 51,  als APP  beschikbaar stellen, 
social media, etc.)

Vitaliteitspakket minister (ESF regeling?) 



donderdag 9 februari 2012

Werkvermogen van Y-generatie slechter dan 

oudere collega's

Dit blijkt uit vitaliteitsonderzoek dat SKB deed. 

Het onderzoek werpt ook ander licht op uitkomsten 

uit de Work Ability Index (WAI).



Arbeidsdeskundige vak:

Specialisme op gebied van mens, werk en 
inkomen,

Inzicht in belastbaarheid, beleving en 
mogelijkheden van mensen en hun 
werkvermogen, afgezet tegen de belasting die 
werk nu en later met zich meebrengt,

Coachen van mensen bij bereiken van reële 
doelen op gebied van werk en inkomen. 



Hoe staat het met uw werkvermogen!

werkscan!



MEEDOEN? 

THEMA 16 AKC: 
voor training en uitvoering

IN 2012 PILOTS BIJ WERKGEVERS….

MEER INFORMATIE: 
NVVA@ARBEIDSDESKUNDIGEN.NL



www.arbeidsdeskundigen.nl


