
Eigen Regie en Duurzame
inzetbaarheid: 
van leren naar actie
8 november 2022

Prof. dr Annet de Lange



Agenda

1. Wat verstaan wij onder eigen regie 
duurzame inzetbaarheid precies?

2. Wat kun je hier mee als organisatie en 
als HR eindverantwoordelijke

3. Belang van actieleren van andere 
voorbeelden (inspiratie video’s)



Duurzame Inzetbaarheid?

• Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden, 
kennis en competenties op peil te houden en daarmee de opties voor
(huidig en toekomstig) werk open te houden. 

• Werkgever/Leider: voorwaarden scheppen waaronder de werknemer
zich binnen het werk kan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf
kan inzetten. 

• Overheid: met regelgeving en flankerend beleid deze processen
faciliteren.

• Sociaal Economische Raad (SER; 2009) drie specifieke elementen: 
vitaliteit, werkvermogen en employability.
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Eigen Regie? Definitie Zelfmanagement

• Zelfmanagement op het 
werk is de mate waarin 
een werkende 
zelfreflectief vermogen, 
veerkracht en adaptief 
vermogen heeft en 
zelfeffectiviteit kent om 
eigen loopbaanbehoeftes 
en -doelen te kunnen 
onderscheiden en te 
bereiken



Zelfreflectief 
vermogen

• Zelfbewust: weet wat hij of zij als zingevend ideal zelfbeeld op het werk en
prive wil en kan ontwikkelen. 

• Zelfinzicht: wie ben ik (sterke punten, interesses), wat kan en wil ik?

• (ontwikkel) doelen en strategieën onderscheiden (welke hulp kan ik
inschakelen?).

• Zelfmonitoring: ben ik goed op weg?

• Positieve interne zelfspraak/coach



Positief zelfbeeld over de tijd: mentaal tijdreizen
(Markus and Nurius, 1986)

Vroegere Zelf

•Fysiek breed actief

•Sociaal breed actief

•Cognitief gemiddeld

•Maatschappelijk positie 
kind (geen economische 
waarde)

•Sociaal centrale rol

Huidig Zelf

•Fysiek selectief actief

•Sociaal selectief actief

•Cognitief hoog presterend

•Maatschappelijk en 
economische status 
verworven

•Werk centrale rol

Toekomstig zelf: 

ideaal



https://www.mentimeter.com/s/90a76062402563d257b6981fb5d9dec3/c35c7770d2af


Zelfreflectie: voorbeeld zorgverlener met dubbele zorg
(Ward-Griffin et al., 2010; De Lange, 2019)

1: Making it work: 
beheersbare zorg

2: Working to manage: 
belastende zorg

3: Living on the edge: 
onbeheersbare en te 

belastende zorg

Overbelast en 
risico op uitval

Effectieve zelfmanagement 

Veerkracht in zowel de sport-
als arbeidscontext (zie 
bijvoorbeeld Crane, Searle, 
Kangs, Nwiran, 2019; 
Cowden, Meyer-Weitz, 2016, 
Elliot & Coker, 2008). 



Preventie: herstelvermogen startpunt

[DATUM]



Mentimeter (www.menti.com):

Op welke leeftijd neemt ons 
werkvermogen significant af?

1. 28

2. 48

3. 58

4. 68



Werkvermogen

WAI Scores
Gemiddelde WAI-scores naar leeftijd voor de jaren 2015, 2018, 2021 en 2015-2021 (N=259.611)



Werkvermogen

https://www.mentimeter.com/app/presentation/a6e3984796d025521fbfa55eb2aaba2b/092474540514


Werkvermogen

Scores naar bedrijfstak
WAI-scoreverdeling per sector (2021 vs. 2015-2021) (N=164.543)

Onderwijs 
gemiddeld 
laagste 
werkvermogen



Werkvermogen

Scores naar bedrijfstak
Gemiddelde WAI-score per sector (2020 vs. 2014-2020) (N=153.640)

16,7% scoorde in 
2020 matig, 
percentage 2021 
12,4%=

Risico op verzuim 
en uitval



Zelfmanagement: voorspeller inzetbaarheid 
(Osagie, Wielenga-Meijer, De Lange, 2019; 89 studies)
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Osagie, E.R., Wielenga-Meijer, E.G.A., & de Lange, A. H. (2019). Werkvermogen. In: W. De Lange, P. De Prins, B. Van der 
Heijden (Eds.). Canon van HRM - 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. Vakmedianet



Levensgebeurtenissen 
en levensfasen?

Significante levensgebeurtenissen (zoals 
sterfgeval, ziekte, baanverlies):

• Hebben effect op onze ervaren taakeisen 
en hulpbronnen op en buiten het werk; 

• Onze Fit met de werkomgeving; 

• Indien misfit ontstaat en minder 
hulpbronnen ervaren worden: verlaagd 
werkvermogen en motivatie om door te 
werken. 
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Wat kun je hier mee als 
organisatie en als HR 
eindverantwoordelijke?

Titel van de presentatie 19



Onderzoeksmodel
Kooij, Jansen, Dikkers & De Lange (2010)

Leeftijd

(+)Perceptie HR 

instrumenten
Indicatoren
Duurzame

inzetbaarheid

K=83 studies



Ontwikkel Behoud of Flex HRM Benut Ontzie

• Training
• Continue 

ontwikkeling 
in de functie

• Promotie

• Ergonomische 
aanpassingen

• Flexibele 
arbeidsvoorwaarden

• Prestatiebeloning

• Taakverrijking
• Participatie in 

besluitvorming
• Horizontale baan 

verandering
• Tweede loopbaan

• Extra verlof
• Sabbatical 

pensioen
• Prepensioen
• Demotie
• Vrijstelling van 

overwerk
• Parttime 

werken/deeltijd-
pensioen

Betekenisvolle Human Resource Praktijken en
achterliggende functie

(De Lange, 2019; Pak et al., 2019)

Stabiliseren 
zelfmanagement

Herstellen 
zelfmanagement

Versterken 
zelfmanagement

Versterken 
zelfmanagement

Pak, K., Kooij, D. T. A. M., De Lange, A. H., & Van Veldhoven, M. J. P. M. (2019). Human 
Resource Management and the ability, motivation and opportunity to continue working: A 
review of quantitative studies. Human Resource Management Review, 29, 336-352. 
doi:10.1016/j.hrmr.2018.07.002



Hoe te leren van elkaar 
over them eigen regie en 
Duurzame inzetbaarheid?
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Duurzame 
inzetbaarheid 
interventies?

Titel van
 d

e p
resen

tatie

Wat zijn voorbeelden van 
succesvolle Duurzame
inzetbaarheid
interventies in jullie
organisaties?

2 minuten

23



Wat is actieleren?

https://youtu.be/0yArxB-qAOg

Wat is participatief actieleren en actie-onderzoek (PALAR)?
Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen door middel van goed geïnformeerd
experimenteren. Alle betrokkenen hebben kennis over het probleem, maar niemand heeft in z’n eentje álle kennis
voor een oplossing. Samen weten we méér. Oplossingen werken alleen als ze goed in de organisatie doordacht
zijn, in samenspraak met alle betrokkenen (actieleernetwerk.nl).

Doel: gezamenlijk in actie komen met de kennis, kunde vanuit de betrokkenheid die we allemaal hebben, om 
problemen op te lossen waar we tegenaan lopen. Samen weten en kunnen we meer, samen komen we verder.

https://youtu.be/0yArxB-qAOg
https://youtu.be/0yArxB-qAOg


Fysiek fit en
vitaal

Mentaal fit  
zin(geving) 

Levensloop
financiële
planning 

Loopbaan, 
mobiliteit en
ontwikkeling



Radboud UMC 
programma
Vitaal in de 

latere
loopbaanfase

‘Vitaal en met plezier aan het werk in de latere
loopbaanfase’

-Module 1; Fysiek fit en vitaal in de latere loopbaanfase

-Module 2; Mentaal fit en vitaal in de latere loopbaanfase

-Module 3; Zin(geving) in het werk in de latere loopbaanfase

-Module 4; Leven lang leren?!

-Module 5 Financiële planning en keuzes

-Module 6  Loopbaan en mobiliteit in de latere loopbaanfase

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de 
gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en 
innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk



Welke rol kunnen sociale 
partners spelen?
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We moeten de zorg dus anders
organiseren

Daarom staat in de cao VVT de medewerker 
op één. Dit uit zich onder meer in afspraken 
over werkdruk, opleiden en ontwikkelen, 
eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid.

De grote uitdagingen vragen om wendbare organisaties, die 

medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid op de 

eerste plaats zetten. Zodat zij gezond en met plezier de beste

zorg kunnen leveren aan onze cliënten.

Nu en in de toekomst.



De VVT werkt vandaag aan morgen

Uitwerkingen CAO-VVT

€€

Regeling RVUTijdspaarfonds

Over Morgen

Versterken van
duurzame inzetbaarheid

van medewerkers.

In gesprek met en
tussen medewerkers. 

Ondersteunen van 
verandervermogen in 
organisaties.

De VVT werkt vandaag aan morgen

Het is van belang dat het besef doordringt in de sector dat we niet 

kunnen blijven doen wat we nu doen: we moeten het werk

morgen anders doen dan vandaag.

Het programma wordt medegefinancierd vanuit de subsidie Maatwerkregeling 
Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is een initiatief van 
A+O VVT, een
samenwerkingsverband
van ActiZ en 
ZorgthuisNL en
vakbonden FNV, CNV,
Nu ’91 en FBZ.



Onderdelen

(Actie)onderzoek 
Onderzoekend in 
uitwisseling met 
anderen aan het werk 
met duurzame 
inzetbaarheid

En verder… 
Nog te ontwikkelen aanbod 

gericht op ondersteuning 
en borgen van verandering, 

zoals train de trainer, leer-

en ontwikkelaanbod

Academische 

werkplaats
Verbinding tussen 
wetenschap en praktijk 
op gebied van 
duurzame inzetbaarheid

Regeling duurzame 
inzetbaarheid
Interventies om de eigen 

organisatie verder te 

brengen op gebied van 

duurzame inzetbaarheid



Onderzoek duurzame inzetbaarheid

In de VVT doen we onderzoek rondom duurzame inzetbaarheid, met als doel: 

A) Kennis over het thema duurzame inzetbaarheid beschikbaar stellen voor de 
doelgroepen bestuurder, HRM en medewerkers.

B) Onderzoeken wat de effecten zijn van het actieleren en het implementeren van 
verschillende interventies op de ervaren duurzame inzetbaarheid binnen de 
zorgorganisaties (in termen van integraliteit, kennis, houding en gedrag). 

In het project maken wij gebruik van zogenaamd participatief actieleren en actie-

onderzoek:

• Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen door middel 

van goed geïnformeerd experimenteren. Alle betrokkenen hebben kennis over het 

probleem, maar niemand heeft in z’n eentje álle kennis voor een oplossing. Samen 

weten we méér. Oplossingen werken alleen als ze goed in de organisatie doordacht 

zijn, in samenspraak met alle betrokkenen.
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4. Analyse en 
advies 

effecten 
interventies

5.Eindrapport 
en 

presentatie

1. 
Deskresearch 
en interviews 
bestuurders

2. Ontwerp 
onderzoek, DI-
quickscan en 

advies interventie-
niveau

3. 
Interventies: 
Nameting DI-

quickscan

Effecten  
interventies

Verloop en opbrengsten actieleren in bijeenkomsten 

vaststellen

4. Analyse en 
advies opbrengsten 

actieleren

5. 
Eindrapport 

en 
presentatie

1. Doelen 
vaststellen bij 

betrokken 
stakeholders

2. Actieleren: 
rolverdeling en 
eigenaarschap 
stakeholders

3. 
Bijeenkomsten: 
leeropbrengsten 

monitoren

Concreet onderzoeksdoel en effectmetingen 

interventies formuleren

Opbrengsten 
actieleren  

Onderzoekscyclus

Start

Door het actieleren op bestuurdersniveau kan van elkaar geleerd worden over relevante metingen (over de effecten van 

de in te voeren interventies versus de opbrengsten van de actieleren bijeenkomsten).

Participatief actieleren en actieonderzoek 



Persoon-Werk Fit model 
(De Lange & Van der Heijden, 2022)



Meetbaar maken Duurzame inzetbaarheid (bepaal ken- en
stuurgetallen voor relevante thema’s DI):

Zie Handreiking VHPG –
NKDI

Fitmodel (De Lange & 
Van der Heijden, 2022)

Bijvoorbeeld onderzoek
duurzame inzetbaarheid
geeft als urgent thema: 
werkdruk weer

http://nkdi.nl/handreiking-vhpg/


Leren van 
andere 
voorbeelden
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Voorbeeldmethode ‘onderzoek’: tekening



Voorbeeldmethode ‘onderzoek’: Narratief over 
ontwikkelingen bijhouden via resultaten bord en thema’s



Samenvattend

1. Wat is eigen regie en duurzame inzetbaarheid precies?

2. Wat kun je hier mee als organisatie en als HR 
eindverantwoordelijke

3. Belang van actieleren van andere voorbeelden (inspiratie 
video’s)
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