Duurzame inzetbaarheid
in de industrie
Hoe de KOBA-DI tool jouw (maak)bedrijf vitaler
en gezonder maakt

Waarom je deze whitepaper moet lezen
Outsourcing naar lagelonenlanden, verregaande
automatisering en de mechanisering van processen zijn momenteel dé trends in de Nederlandse (maak)industrie. De uitdaging is om de
producten die we in Nederland produceren
betaalbaar te houden. Hiervoor zijn gezonde
medewerkers nodig die plezier in hun werk hebben, met een laag ziekteverzuim en een hoge
productiviteit.

Wat kun je op de volgende pagina’s
verwachten?

Dat aanlokkelijke doel bereik je echter niet
zonder de nodige obstakels. Want hoe zorg je
er bijvoorbeeld voor dat een productiemedewerker in een betonfabriek ook na zijn vijftigste
nog gezond en vitaal naar zijn werk gaat? En hoe
stimuleer je de bereidheid van mensen om te leren, zeker wanneer ze niet dolenthousiast over
hun baan zijn? Om nog te zwijgen over schuldenproblematiek, die juist onder mensen met
praktische beroepen relatief vaak voorkomt...

Met deze whitepaper zet je de eerste stap naar
een fabrieksvloer waar iedereen met meer plezier en energie werkt.

Aan de hand van de bekende KOBA-DI tool
onderscheiden we de vier succesfactoren voor
duurzame inzetbaarheid. Vervolgens beschrijven we per factor praktische tips, toegesneden
op de industrie, waarmee je zelf aan de slag
kunt gaan.

Om directeuren, (HR-)managers en andere
betrokkenen in de industrie met deze problematiek te ondersteunen delen we in dit document
onze best practices.

Hij of zij?
Voor de leesbaarheid wordt in deze whitepaper de mannelijke vorm gebruikt bij het
benoemen van personen. Overal waar ‘hij’,
‘zijn’ of ‘hem’ staat, kun je dus ook ‘zij’ of
‘haar’ lezen.
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4 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid
De definitie van een ‘zwaar beroep’ is aan de
nodige discussie onderhevig. Toch is één ding
zeker: werken in de industrie is vaak belastend,
fysiek maar ook mentaal. Wel zijn hier uiteraard
gradaties in; voor een chemische fabriek
(lichamelijke belastingen als ademlucht en
chemische pakken) spelen weer andere uitdagingen dan in een cementfabriek (bedienen
van zware machines). Daarnaast kan het per
bedrijf verschillen of er sprake is van nachtwerk,
5-ploegendiensten of werken in koude, natte of
donkere ruimtes.
Wat de precieze situatie ook is, over het algemeen begrijpt het management in de (maak)
industrie maar al te goed het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Enerzijds
zit niemand te wachten op medewerkers die
uitvallen en in een lang hersteltraject terechtkomen. Anderzijds gunt iedere goede werkgever
zijn mensen dat ze vitaal en fit de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Meten is weten
Maar hoe krijg je grip op duurzame inzetbaarheid? De kosten baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI) geeft handvatten.
De KOBA-DI tool is een door het Nationaal
Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en
TNO ontwikkelde rekentool die direct inzicht
geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf
oplevert. Doel is dat er meer en effectiever in
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
wordt geïnvesteerd.
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In de context van deze whitepaper zijn we vooral geïnteresseerd in de verschillende elementen
die volgens de experts van het NPDI en TNO
impact hebben op duurzame inzetbaarheid.
Deze indeling in vier factoren maakt het brede
begrip duurzame inzetbaarheid namelijk behapbaarder, zodat er ook echt concrete acties
kunnen worden ondernomen. De volgende vier
domeinen worden door de KOBA-DI tool onderscheiden:

1

Gezondheid
hieronder vallen de algemene gezondheid,
fysieke eisen aan de functie en de psychi-		
sche eisen;

2

Vakkennis
hieronder vallen de aansluiting 			
van de kennis van de medewerker op het 		
werk, de bereidheid te leren en de inzet-		
baarheid;

3

Motivatie
hieronder vallen de betrokkenheid bij het 		
werk, de professionele tevredenheid en het
enthousiasme over de baan;

4

Werk-privé balans
hierbij gaat het om vragen als: is de medewerker mantelzorger, heeft hij financiële 		
problemen en heeft hij er moeite mee om
werk en privé te combineren?

Aan de hand van deze domeinen is het mogelijk
om op een gestructureerde manier aan de slag
te gaan met de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. Hoe je dat precies kunt aanpakken, lees je in de volgende paragraaf.

Menea, zet in beweging

4

Zo ga je aan de slag met duurzame inzetbaarheid!

1

Gezond gedrag stimuleren

Werken in de industrie is vaak fysiek zwaar. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers
gezonder zijn? Stimuleer ze om meer te gaan
bewegen, overtuig ze om minder te drinken en
roken en zorg dat ze gezonder gaan eten.

Actiepunten
• Beperk het aantal ongezonde snacks in 		
de bedrijfskantine
• Meld je met je bedrijf aan voor een 			
sponsorloop voor het goede doel
• Huur een vitaliteitscoach in
• Beloon het stoppen met roken, bijvoorbeeld
door middel van een cadeaubon, of maak er
een challenge van
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Medewerkers regie geven over
de eigen loopbaan

In veel industrieën worden automatisering en
mechanisering steeds verder doorgevoerd. Ook
medewerkers moeten mee met die ontwikkelingen, maar helaas zijn ze niet altijd intrinsiek
gemotiveerd. Het is belangrijk dat medewerkers
begrijpen dat regie op de eigen ontwikkeling
ook in hun eigen voordeel is.

Actiepunten
• Volg als leidinggevende een training om
effectievere beoordelingsgesprekken te
voeren
• Huur een loopbaancoach voor medewerkers
in
• Deel actuele kennis op een laagdrempelige en
aantrekkelijke manier, bijvoorbeeld door
middel van een video of een rollenspel
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Alle medewerkers bij het
bedrijf betrekken

Een slecht gemotiveerde medewerker is minder productief, doet alleen het hoognodige en
zet niet zijn beste beentje voor. Met een grote
groep mensen van dat type in je bedrijf sta je
1-0 achter. Duurzame inzetbaarheid betekent
ook dat je een ieders motivatie vergroot.
Een grote rol is hier weggelegd voor de leidinggevenden. Enerzijds is het belangrijk dat een
manager af en toe oprechte interesse toont over
hoe het met de medewerker gaat – in plaats van
op het jaarlijkse functioneringsgesprek te wachten. Ook een open en transparante communicatie van het topmanagement over het wel en wee
van het bedrijf wordt over het algemeen op prijs
gesteld. Medewerkers moeten (weer) trots zijn
voor je te werken!
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Meedenken bij privé problemen

Wanneer een deurwaarder beslag komt leggen
op een loon, weet je als werkgever dat er een
probleem is. Maar ook op andere manieren kunnen privésituaties het werk negatief beïnvloeden. Denk aan scheidingsperikelen, een zieke
partner of een gameverslaving.
Als werkgever is het niet altijd makkelijk om de
medewerker te ondersteunen bij zulke
privékwesties. Soms kun je in onderling overleg
al een oplossing verzinnen; dan gaat het vooral
om uitdagingen die zijn op te lossen door middel van minder werkuren, zorgverlof of flexibel
inroosteren.
In andere gevallen is het geven van informatie,
bijvoorbeeld over de regelingen rondom schuldhulpverlening, al nuttig. Het zelf inhuren van
externe hulp is een uiterste middel.

Actiepunten
• Bied medewerkers een loopbaanoriëntatie 		
aan
• Organiseer een zeepkistsessie over de ontwikkelingen binnen de organisatie
• Praat aan het begin van een ploeg of bij een
dagstart over er wat er de dag ervoor goed en
minder goed is gegaan
• Intranet en bedrijfsmagazines blijven nuttige
instrumenten om iedereen te betrekken
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Actiepunten
• Sta de mogelijkheid tot zorgverlof toe
• Huur een budgetcoach in (of adviseer de
medewerker over de mogelijkheden)
• Informeer over verslavingszorg (game- en
internetverslaving kunnen de werk-privé
balans evenzeer ontwrichten als drugs!)
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Over Menea

Menea is gespecialiseerd in het begeleiden van
beweging tussen mens en werk. Op het vlak van
loopbaanontwikkeling, vitaliteit en van werknaar-werk begeleiding leveren wij aantoonbaar
resultaat. Ondersteuning bij goed werkgeverschap, werkplezier en gezonde medewerkers,
daar staan wij voor.

Wat we doen
Binnen de zorg, de zakelijke en financiële dienstverlening, het onderwijs en de industrie boren
wij menselijke energie aan. We verlagen verzuimkosten en verhogen productiviteit.

Hoe wij dat doen
Onze filosofie
Wij geloven in een wereld die altijd in beweging
is. Een wereld waarin organisaties groeien en
succesvol zijn als ze meebewegen zonder hun
koers uit het oog te verliezen.
Voor deze beweging zijn gemotiveerde, blije
veerkrachtige medewerkers nodig die dagelijks werkplezier ervaren. Uiteindelijk is het de
medewerker die het vermogen heeft te kunnen
reageren op veranderende situaties; wat weer
ten goede komt aan de organisatie.

Onze innovatieve en moderne programma’s op
het gebied van loopbaanontwikkeling, verzuim
en outplacement geven jouw organisatie en
medewerkers nieuwe energie. Alles gebaseerd
op onze jarenlange, succesvolle praktijk.

030 – 602 00 00
info@menea.nl
www.menea.nl

Zodat iedereen kan genieten van een leven in
beweging. Wij helpen mensen mee te kunnen
gaan in de beweging. ook als het eens tegen zit.

Bronvermelding
<?> Zie het rapport ‘Drempels slechten’ (2020) van onderzoekers aan
de Hogeschool Utrecht, te downloaden via https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/drempels-slechten-2.
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