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Agenda

• Even kort voorstellen 

• Duurzame inzetbaarheid een containerbegrip?

• Langer doorwerken

• Corona
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Wie ben ik? 
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Duurzame inzetbaarheid een containerbegrip?
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Pollvraag:
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Wat verstaat u onder duurzame inzetbaarheid?

1. Werknemers zijn gedurende hun hele loopbaan vitaal, gezond en 
gemotiveerd 

2. De arbeidsdeelname van ouderen verhogen
3. Juiste dialoog tussen leidinggevende en werknemer
4. Aandacht voor bij- of herscholing van de werknemer



Duurzame inzetbaarheid een containerbegrip?
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1. Gezondheid & Vitaliteit

2. Flexibiliteit & Bekwaamheid

3. Cultuur & Leiderschap

4. Mobiliteit & Wendbaarheid



Wat levert DI beleid financieel op?
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Onderzoekscijfers
• Zieke werknemer kost ongeveer 200 euro per dag
• Ziekteverzuim daalt met 20%
• Gezonde werknemers zijn gemiddeld 18% productiever
• Gemotiveerde en betrokken werknemers zorgen voor 22% meer omzet
• Gemotiveerde medewerkers zijn loyaler en dit leidt tot 65% minder 

verloop.



Oefening 1
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Langer doorwerken (1)

• Hoe kan de werknemer gezond en vitaal de AOV op 66 jarige leeftijd 
bereiken?

• Dialoog met elkaar aangaan
• Eigenaarschap
• Kennis en vaardigheden 
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Langer doorwerken (2)

• Langer doorwerken kan, indien goed geregeld

• Maatwerk
• Gezonde leefstijl
• Leven lang leren

10



Langer doorwerken (3)

• Samen zorgen voor meer eigen regie
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• Thuiswerken
• Financiële fitheid

Corona



Pollvraag:
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Wat is uw mening?

Door corona…
1. verandert onze kijk op werk definitief
2. zien wij een significante toename in 

de productiviteit 
3. zien wij een significante afname in de 

productiviteit 
4. zal de inrichting van onze organisatie 

veranderen
5. hebben werknemers moeite met het 

sociale component



Oefening 2

14



Werken op afstand
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Aandacht voor:

• Coachen op afstand
• Effectief online samenwerken en

vergaderen
• Gefocust en productief (thuis)werken
• Leiding geven op afstand
• Online onboarding
• Sales & Acquisitie op afstand
• Projectmanagement op afstand
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Vitaliteit tijdens corona:

1. Vaste werk- en leef ritme
2. Elk uur een korte pauze
3. Naar buiten tijdens de lunch
4. Let op het eten en drinken
5. Beweging en sport moet je ook 

plannen
6. Hou contact
7. Managers zijn coaches

Tips voor werken op afstand
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Schuld leidt bij 1 op de 6 werknemers
tot verzuim

Advies voor werkgevers:
Ontwikkelen preventiebeleid, signalen 
zijn:
• Werknemers dienen een verzoek  in 

voor voorschotten 
• diefstal of fraude
• Onrust bij een latere uitbetaling van 

het salaris

Financiële fitheid



Vraag
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• Bedrijf 200 werknemers

• Gemiddeld loon per werknemer $ 25.000

• 4 van de werknemers hebben ernstige
geldzorgen

Geschatte impact per jaar?

1. $     360

2. $   3.600

3. $ 36.000



Afsluitend
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Stap 1 Definieer duurzame inzetbaarheid

Stap 2 Definieer duidelijke doelstellingen

Stap 3 Zorg voor juiste competenties bij managers

Stap 4 Inzichtelijk maken kosten-baten

Stap 5 Beginnen



Bedankt voor uw aandacht!

Dennis van de Worp

Dennis.van.de.worp@montaepartners.nl | +31 (0)6 22 797 234
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