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1. Inleiding 

1.1 Samenvatting aanpak 

In de cao provincies 2012–2015 is afgesproken een quick scan Duurzame inzetbaarheid te doen 

en op basis daarvan afspraken te maken over noodzakelijke aanvullende maatregelen in de 

volgende cao. In de cao 2016 hebben de cao-partijen het belang van duurzame inzetbaarheid 

onderstreept en afgesproken de studie op 1 juli 2016 op te leveren. Deze rapportage is het 

resultaat.  

Het A&O-fonds Provincies heeft voor de quick scan een paritaire werkgroep Duurzame 

inzetbaarheid in het leven geroepen. In eerste instantie is aan de provincies gevraagd wat zij 

hebben gedaan met de aanbevelingen van de Commissie Verdult - Van der Wind uit 20081 en 

wat daarvan het effect is. Toen de paritaire werkgroep de resultaten onder de loep nam, 

concludeerde de werkgroep dat de vragen over de aanbevelingen destijds passend waren, maar 

dat er de afgelopen jaren andere en meer ontwikkelingen en maatregelen zijn geweest en 

worden voorzien. Dit was reden om te besluiten op dit punt paritair aanvullende informatie uit 

te vragen bij de provincies. Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd, waarvoor de 

paritaire werkgroep haar dank uitspreekt richting de provincies.  

De leden van de paritaire werkgroep hebben vanuit hun expertise de veelheid aan opgehaalde 

gegevens ingedikt naar negentien thema’s en deze thema’s vervolgens vertaald naar elf 

(deel)aanbevelingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid voor de cao-tafel. De 

werkgroep hanteert daarbij de volgende, brede definitie van duurzame inzetbaarheid:  

Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als een combinatie van 

werkvermogen, employability en vitaliteit die het mogelijk maakt productief deel te nemen aan 

(betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd.2 

1.2 Leeswijzer 

De rapportage begint in hoofdstuk 2 met de aanbevelingen voor de cao-tafel. In het vervolg van 

de rapportage staat hoe de paritaire werkgroep tot deze aanbevelingen is gekomen. 

 

In hoofdstuk 3 komt de achtergrond van de quick scan aan de orde. 

 

Hoofdstuk 4 schetst de uitgewerkte aanpak van de quick scan. In dit hoofdstuk staat ook een 

toelichting op de gehanteerde definitie van duurzame inzetbaarheid. Tot slot krijgen de respons 

en de verwerking van de gegevens, die de uitvraag onder de provincies heeft opgeleverd, 

aandacht. 

 

Hoofdstuk 5 geeft de bevindingen weer van de werkgroep op basis van de gegevens van de 

uitvraag onder de provincies en de expertise van de werkgroepleden. Deze bevindingen hebben 

samen geleid tot de in hoofdstuk 2 genoemde aanbevelingen.  

                                           
1 ‘Als je springt doet de trampoline zijn werk. Werken bij de provincie is meer dan gewoon je werk doen.’ 
Rapport commissie Verdult – van der Wind, oktober 2008 
2 De paritaire werkgroep vindt overigens dat duurzame inzetbaarheid niet stopt op het formele moment van pensioen. 
Het is van belang dat medewerkers zich duurzaam inzetbaar voelen als ze binnenkomen in een organisatie, in de jaren 
dat ze er werken en als ze de organisatie verlaten, wat kan zijn op pensioengerechtigde leeftijd, maar ook later. De 
definitie wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2. 
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2. Aanbevelingen voor de cao-tafel 

2.1 Rode draad vanuit bevindingen paritaire werkroep Duurzame inzetbaarheid 

‘Sprongkracht versterken’. Deze titel heeft de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid heel 

bewust gekozen voor deze rapportage. De commissie Verdult – Van der Wind bracht in 2008 de 

trampoline en de springer in als metafoor in haar advies voor ontwikkeling en verbreding van 

inzetbaarheid van medewerkers bij de provincies. Op 27 mei 2016 kwam deze metafoor in een 

verder uitgewerkte versie aan de orde tijdens de paritaire werkconferentie Sociale zekerheid 

(zie kader). 

 

Uitleg metafoor training, trampoline, atleet en vangnet  

‘De Training’ is het voorbereiden op de baan na deze baan. Een goede training zorgt ervoor dat 

de medewerker altijd fit is. Deze is hierdoor altijd goed voorbereid op mogelijke veranderingen 

in de werkomgeving en er gaan geen kansen verloren als de medewerker wil of moet uitkijken 

naar een andere functie.  

 

‘De Trampoline’ zijn de door de werkgever geboden faciliteiten die ervoor zorgen dat de 

medewerker een goede sprong kan maken naar een andere baan. Het gaat hierbij dus om de 

randvoorwaarden die nodig zijn om deze overstap succesvol te kunnen maken.  

 

‘De atleet’ voert op de trampoline bij de wedstrijd zijn oefening uit. ‘De atleet’ is dus de 

medewerker die op zoek is naar een nieuwe baan. Met een goede training die aan de sprong 

vooraf is gegaan is de kans op blessures klein maar de atleet is uiteindelijk zelf 

verantwoordelijk voor een goede en succesvolle uitvoering van de oefening.  

 

‘Het vangnet’ zorgt ervoor dat de medewerker een zachte landing maakt als zijn sprong naar 

een nieuwe baan, ondanks de juiste training een goede trampoline en zijn volledige inzet voor 

een mooie sprong, onverhoopt niet lukt. 

 

 

Met ‘Sprongkracht versterken’ wil de paritaire werkgroep benadrukken dat voor duurzame 

inzetbaarheid herhaalde actie is vereist van werkgever én werknemer, om met de juiste afzet, 

beweging en richting het bereik te vergroten. In de volgende paragraaf staan aanbevelingen 

voor acties die de sprongkracht kunnen versterken. Allereerst komt een aantal hoofdlijnen in de 

bevindingen van de quick scan aan de orde, als kader voor de aanbevelingen. Een uitgebreide 

beschrijving van de bevindingen staat in hoofdstuk 5. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

- De quick scan betrof drie elementen van duurzame inzetbaarheid: werkvermogen, 

employability en vitaliteit. Over employability is het meest ingebracht; dat is het meest 

vertrouwde element. Vitaliteit is een thema in opkomst (denk bijvoorbeeld aan: ‘Zitten is 

het nieuwe roken’). Werkvermogen krijgt ook een grotere rol gezien het tempo van 

veranderingen, verschuiving van aandacht van verzuim naar preventie en de beoogde 

inclusieve arbeidsmarkt. De paritaire werkgroep benadrukt dat zowel werkvermogen, als 

employability en vitaliteit onderdeel uit horen te maken van het goede gesprek tussen 

werkgever en werknemer, omdat ze relevant zijn voor duurzame inzetbaarheid. 

- Werkgever, leidinggevende en medewerker dragen samen actief verantwoordelijkheid 

voor duurzame inzetbaarheid. 

- Het goede gesprek tussen leidinggevende wordt als randvoorwaarde gezien voor 

duurzame inzetbaarheid. Dit is de plek voor vitamine A van aandacht, bespreking van wat 

speelt (inclusief organisatieontwikkeling en wat dat met zich meebrengt) en 

maatwerkafspraken. Dit gesprek moet met regelmaat gevoerd worden. Medewerkers 

hebben behoefte te weten met welke (organisatie)ontwikkelingen zij rekening moeten 

houden. Strategische personeelsplanning is een instrument dat hiervoor input biedt. 

Medewerkers inzetten op hun talenten en regelruimte bieden draagt bij aan duurzame 

inzetbaarheid. 

- Elke levensfase brengt bepaalde vormen van belasting met zich mee. Soms zijn 

medewerkers daardoor beperkter belastbaar. Het goede gesprek hierover, vitamine A en 

zo nodig maatwerkoplossingen zijn relevant voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. 

- Het lijkt verstandig naar mogelijkheden voor maatwerkoplossingen te kijken vanuit de 

intentie van duurzame inzetbaarheid. Het blijkt dat er al meer mogelijk is dan wordt 

gedacht. De suggestie is: wacht niet, ga aan de slag. Mindset is belangrijker dan regels, 

procedures of instrumenten. Waar wel (aanpassing van) regelgeving nodig blijkt te zijn, is 

de wens: regel alleen het ‘wat’ in de cao en laat het ‘hoe’ over aan de individuele 

provincies. Voor instrumenten geldt: sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. 

- Het A&O-fonds provincies wordt opgeroepen om meer bekendheid te geven aan zijn 

instrumenten. Het fonds wordt gezien als partner die vraaggestuurd vanuit de provincies 

een rol kan nemen in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten (in brede zin) en 

kennisdeling. 

- Een aantal gebruikte termen lijkt sleets te worden of kent een negatieve associatie: denk 

aan de term duurzame inzetbaarheid zelf, functie of demotie. De vraag is of er nieuwe 

terminologie gevonden kan worden die meer aansluit bij de positieve, meer dynamische 

insteek die past bij de intentie van duurzame inzetbaarheid: mee kunnen bewegen met 

veranderingen. Win-win voor werkgever en werknemer. 

- Succes lijkt te worden bepaald door gevoel van urgentie, randvoorwaarden die geregeld 

zijn en zichtbare resultaten. 

2.2 De aanbevelingen 

Naar aanleiding van de quick scan wil de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid het 

volgende meegeven als input voor duurzame inzetbaarheid voor de cao provincies 2017 en 

verder. Daarbij benadrukt de werkgroep dat een aantal andere thema’s die van belang zijn voor 

duurzame inzetbaarheid worden ingebracht via andere paritaire werkgroepen (zie paragraaf 

4.3/bijlage 4). 
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A. Benadruk in de cao de noodzaak om verandering in mindset te realiseren ten 

behoeve van duurzame inzetbaarheid en benoem daarvoor een aantal 

uitgangspunten.  

De eerste vijf aanbevelingen betreffen niet zozeer cao-maatregelen. Ze gaan meer om het 

benadrukken van een benodigde verandering in mindset en daarmee ook aanpak om duurzame 

inzetbaarheid te realiseren. Dit is in lijn met wat is benoemd in de voorgaande paragraaf en in 

de cao provincies 2016:  

‘Werkgevers, medewerkers en leidinggevenden zijn samen verantwoordelijk voor beleid, 

activiteiten en instrumenten, waardoor alle medewerkers langer productief, gezond, 

gemotiveerd en betrokken blijven en zelf verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de eigen 

loopbaan.’ 

A1 Bevestig dat duurzame inzetbaarheid hoog op de prioriteitenlijst van werkgevers en 

vakbonden staat. De wereld waarin de provincies werken verandert. Die veranderingen 

vragen werkgever en werknemer mee te kunnen bewegen. Het verdient in alle opzichten 

de voorkeur voor werkgever en werknemer om hier gezamenlijk bij stil te staan en keuzes 

te maken die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid. Het betreft een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Het goede gesprek, aandacht (vitamine A), inzet en maatwerk zijn 

hierbij kernwoorden. Investeren aan de voorkant voorkomt kosten in de breedste zin van 

het woord. Medewerkers inzetten op hun talenten en regelruimte bieden draagt bij aan 

duurzame inzetbaarheid. 

A2 Benadruk dat werkgevers, werknemers en leidinggevenden een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, in het verlengde 

van de tekst van de cao provincies 2016. 

A3 Betitel Strategische personeelsplanning (SPP) als belangrijk instrument om te bepalen wat 

nodig is voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Benadruk dat het van belang is 

met medewerkers in gesprek te gaan over (organisatie)ontwikkelingen. Daarmee krijgt 

SPP betekenis en kunnen medewerkers een vertaalslag naar hun persoonlijke situatie 

maken. 
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A4 Geef aan dat binnen de contouren van de cao provincies al veel maatwerk mogelijk is met 

het oog op duurzame inzetbaarheid. Benadruk dat duurzame inzetbaarheid standaard 

onderwerp dient te zijn in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker en dat dát 

de plek is om afspraken te maken. 

 

A5 Roep provincies op om invulling te geven aan algemene activiteiten die vitaliteit 

bevorderen als een vitaliteitsscan of vitaliteitsweek. De paritaire werkgroep gaat ervan uit 

dat als het belang ingezien wordt, er lokaal ook middelen gevonden kunnen worden. 

Overweeg om vitaliteit als doel toe te voegen aan het individueel keuzebudget (IKB). 

B. Geef opdracht voor de ontwikkeling van een aantal instrumenten voor 

versterking van duurzame inzetbaarheid, die in de quick scan als wens naar 

voren zijn gekomen. Geef het A&O-fonds Provincies daarbij een gepaste rol 

gezien zijn functie voor de provincies en mogelijkheden om daar invulling aan te 

geven. 

B1 Wensen voor instrumenten (in brede zin): 

- herintroductie ervaringsprofiel/eerder verworven competenties (EVP/EVC); 

- de ontwikkeling/introductie van vitaliteitsproducten als e-learning, vitaliteitsscan; 

- de ontwikkeling/introductie van een aanbod om bij belangrijke life events snel inzicht te 

krijgen in relevante (financiële) zaken als basis voor het maken van persoonlijke 

keuzes; 

- onderzoek naar de mogelijkheden om de filosofie van duurzame inzetbaarheid te 

versterken met nieuwe, bijpassende taal. 

 

B2 Wensen met betrekking tot het A&O-fonds Provincies: 

- een prominente plek in het (ontwikkelen van) vraaggestuurd aanbod rond duurzame 

inzetbaarheid voor de provincies; 

- investering in het bekend maken van het bestaande aanbod van het fonds zodat het 

optimaal benut wordt; 

- een rol in het opsporen en zorg dragen voor uitwisseling van ervaringen en best 

practices via bijvoorbeeld masterclasses; 

- versterking van de samenwerking met A&O-fonds Gemeenten en A&O-fonds 

Waterschappen.  

 

C. Onderzoek voor een aantal gesignaleerde punten of de CAP aanpassingen 

behoeft in relatie tot duurzame inzetbaarheid en breng deze zo nodig in in de 

volgende cao-ronde.  

 

C1 (Gepercipieerde) drempels voor mobiliteit tussen lagere overheden 

In de quick scan is het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen overheden genoemd als 

drempel voor een medewerker om over te stappen naar een andere overheidssector. De 

paritaire werkgroep kan op dit moment niet beoordelen of de beelden hierover van 

medewerkers kloppen, maar het is niet wenselijk dat mobiliteit hierdoor stagneert.  

- Onderzoek nader of er feitelijke drempels bestaan of dat de genoemde drempels 

gepercipieerde drempels zijn. Het is aan de werkgroep Beoordelen, belonen, 

competentiemanagement en functiewaardering (BBCF) om dit mee te nemen. 
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- De werkgroep acht het van belang allereerst via voorlichting een realistisch beeld te 

schetsen van de (gepercipieerde) verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van de 

diverse lagere overheden. Ervaringen vanuit lokale initiatieven kunnen daarbij 

gebruikt worden.  

- Daarnaast roept de werkgroep op om de lijn van de harmonisatie van 

arbeidsvoorwaarden bij de lagere overheden via het overleg over de cao van de 

toekomst voort te zetten, om mobiliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid te 

vergemakkelijken.  

- De werkgroep stelt voor bij het overleg over de cao van de toekomst de optie in te 

brengen om opgebouwde rechten, als dienstjaren, mee te nemen bij een overstap 

tussen lagere overheden.  

 

C2 Belemmeringen om flexibel om te gaan met functies/aanstellingen t.b.v. mobiliteit 

In de quick scan komt een wens naar voren om flexibeler om te kunnen gaan met 

functies/aanstellingen ten behoeve van mobiliteit. Onder mobiliteit verstaat de paritaire 

werkgroep: beweging naar ander werk/andere werkzaamheden. De werkgroep constateert 

dat er binnen de kaders van de cao provincies juist veel mogelijk is. De werkgroep roept 

de cao-partijen daarom op om de mogelijkheden die de cao (artikel B5 en B6) biedt voor 

aanstelling in algemene dienst (AAD) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen ten 

behoeve van mobiliteit/duurzame inzetbaarheid. En om de cao in de praktijk vorm te 

geven met behulp van de ervaringen van lopende, lokale initiatieven. Het A&O-fonds 

Provincies kan daarbij een ondersteunende rol spelen. 

Toch is in de paritaire werkgroep ook gesproken over de vraag of (interne) mobiliteit 

beperkt wordt door het huidige systeem van functiegebouw, AAD, functie, inschaling, 

beoordelen en belonen. Er zijn uiteenlopende beelden. Het lijkt de werkgroep verstandig 

het systeem niet onnodig aan te passen. De paritaire werkgroep doet daarom de 

aanbeveling dit vraagstuk nader te onderzoeken, ook in relatie tot de lopende initiatieven: 

waar is behoefte aan en welke mogelijkheden biedt het huidige systeem daar al dan niet 

voor. Het onderzoek is bedoeld om - zo nodig - gerichte suggesties op te leveren voor 

aanpassing van het systeem om te bespreken in de volgende cao-ronde. Het is aan de 

werkgroep Beoordelen, belonen, competentiemanagement en functiewaardering (BBCF) 

om deze onderzoeksaanbeveling mee te nemen. 

 

C3 Levensfasegericht personeelsbeleid 

Elke levensfase brengt bepaalde vormen van belasting met zich mee. Soms zijn 

medewerkers daardoor beperkter belastbaar. Het goede gesprek hierover, vitamine A en 

zo nodig maatwerkoplossingen zijn relevant voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.  

Het lijkt goed om zicht te hebben op mogelijkheden van levensfasebewust 

personeelsbeleid en wat daar eventueel voor geregeld moet worden op cao-niveau. Er 

gebeurt al van alles op dat vlak, ook zonder cao-afspraken. Inspiratie kan gevonden 

worden bij de vele voorbeelden bij gemeenten.  

De paritaire werkgroep stelt voor het A&O-Fonds Provincies te vragen informatie op te 

halen rond levensfasebewust personeelsbeleid om te bepalen wat hiervoor in de cao van 

de toekomst geregeld moet worden.  
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Specifiek is in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid aandacht gevraagd voor 

de vrijstelling van continudiensten in de nacht. Deze is nu sec gebonden aan leeftijd. Is 

deze meer toekomstbestendig te maken, passend bij de tijdgeest (denk ook aan het 

opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd)? Bijvoorbeeld door belasting/belastbaarheid 

erbij te betrekken.  

De paritaire werkgroep doet de aanbeveling daar onderzoek naar te doen en –indien van 

toepassing- een voorstel voor aanpassing in te brengen in de volgende cao-ronde.  

 

C4 Inzetbaarheidspaspoort 

Het is handig als medewerkers kunnen aantonen wat zij hebben gedaan om hun 

inzetbaarheid te versterken. De paritaire werkgroep doet de aanbeveling hiertoe een 

inzetbaarheidspaspoort te ontwikkelen en de opdracht hiervoor te geven aan het A&O-

fonds Provincies. Onderdeel van de opdracht is te onderzoeken of en, zo ja, hoe het 

mogelijk is een vorm van incidentele beloning te koppelen aan het inzetbaarheids-

paspoort. Mogelijk kunnen ambtsjubilea hiernaar worden omgebogen, zodat ze aansluiten 

op de tijdgeest. Afhankelijk van het resultaat kan een voorstel worden voorgelegd in de 

volgende cao-ronde. 

2.3 Link tussen aanbevelingen en bevindingen 

In hoofdstuk 5 staan de bevindingen van de quick scan. Die geven een nader beeld van wat 

leeft rond duurzame inzetbaarheid bij de provincies. Zij vormen de basis onder de 

aanbevelingen. In de tabel op de volgende pagina staat de link tussen de aanbevelingen en de 

belangrijkste bevindingen die daartoe geleid hebben. 

 

Aanbeveling (in paar kernwoorden) Bevindingen 

A1 Duurzame inzetbaarheid als prioriteit 5.1, 5.2 

A2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 5.1, 5.2 

A3 Belang strategische personeelsplanning 5.4, 5.5, 5.6 

A4 Binnen CAO veel maatwerk mogelijk Vrijwel allemaal  

A5 Stimuleer activiteiten t.b.v. vitaliteit 5.16, 5.18 

B1 Ontwikkeling gewenste producten 5.9, 5.16, 5.17 

B2 Prominente rol A&O-fonds Provincies 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.16, 

5.17, 5.19 

C1 Drempels mobiliteit wegnemen 5.7, 5.10 

C2 Check flexibiliteit AAD/functie 5.13, 5.14 

C3 Onderzoek mogelijkheden levensfasebewust 

personeelsbeleid 

5.17, 5.18 

C4 Ontwikkel duurzaamheidspaspoort  5.10 

 

Een aantal bevindingen komt niet aan de orde in bovenstaande tabel (5.11, 5.12 en 5.15). Dit 

betreft bevindingen rond thema’s die bij andere paritaire werkgroepen zijn belegd (zie ook 

hoofdstuk 4.3). De voorzitter van de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid zal deze 

thema’s doorspelen. Het is aan de andere werkgroepen om dit verder op te pakken. 

In zijn algemeenheid is het beeld dat de bevindingen uit de quick scan Duurzame Inzetbaarheid 

de bevindingen van andere paritaire werkgroepen ondersteunen.  

Een overzicht staat in bijlage 4. 
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3 Achtergrond 

In de cao provincies 2012 – 2015, artikel 3f, staat het volgende over duurzame inzetbaarheid: 

Partijen hechten veel belang aan vergroting van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Dat is ook de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het Persoonlijk Ontwikkelbudget 

(POB) in 2013: partijen onderschrijven nog steeds de doelstellingen van het POB3, maar waren 

het niet eens over het instrument (het persoonlijke budget). Daarom gaan partijen gezamenlijk 

werken aan een nieuwe, bredere regeling ter bevordering van loopbaan en mobiliteit van de 

werknemers. Zij gaan via een quick scan vóór 1 februari 2015 in beeld brengen wat provincies 

hebben gedaan met de aanbevelingen van de toenmalige Commissie van Wijzen en wat daarvan 

het effect is. Op basis daarvan maken zij medio 2015 afspraken over noodzakelijke aanvullende 

maatregelen in de volgende cao. Daaronder begrepen maatregelen ter verdere stimulering van 

de mobiliteit in het kader van het loopbaanbeleid en in het VWNW-traject. Het A&O-fonds 

provincies zal een belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen bij de inspanningen ter 

vergroting van de duurzame inzetbaarheid. 

De heer van der Mast (IPO), de heer Smits en mevrouw Bergman (A&O-fonds Provincies) 

hebben een voorstel gedaan voor de aanpak en uitvoering van genoemde quick scan in twee 

fases: 

- Fase 1: onderzoek (1-meting uitvoering aanbevelingen) en analyse van de aangeleverde 

gegevens; 

- Fase 2: suggesties voor noodzakelijke aanvullende maatregelen m.b.t. duurzame 

inzetbaarheid, als input voor de volgende cao. 

Het algemeen bestuur van A&O-fonds Provincies heeft dit voorstel in juni 2015 vastgesteld. 

Het A&O-fonds Provincies heeft de rapportage van fase 1 eind 2015 opgeleverd. Voorliggend 

advies betreft het resultaat van fase 2: input rond duurzame inzetbaarheid voor de cao 

provincies 2017 en verder. Het sluit aan bij wat in de cao provincies 2016 is opgenomen over 

duurzame inzetbaarheid:  

De sector provincies vindt duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid binnen of buiten de sector 

twee belangrijke prioriteiten. Werkgevers, medewerkers en leidinggevenden zijn samen 

verantwoordelijk voor beleid, activiteiten en instrumenten, waardoor alle medewerkers langer 

productief, gezond, gemotiveerd en betrokken blijven en zelf verantwoordelijkheid (kunnen) 

nemen voor de eigen loopbaan.  

De studie duurzame inzetbaarheid moet uiterlijk 1 juli 2016 afgerond zijn.  

In de cao 2012-2015 zijn 2 pilots generatiepact afgesproken. Het generatiepact is een 

instrument dat kan worden ingezet om te zorgen dat medewerkers langer duurzaam inzetbaar 

zijn. Ook voor andere generaties kan het nodig zijn om tijdelijk minder te werken.  

Partijen ondersteunen daarom ook initiatieven van andere provincies met betrekking tot 

duurzame inzetbaarheid, zoals de verkenning in Overijssel waar oog is voor alle generaties. 

Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid zijn altijd maatwerk, afhankelijk van de lokale 

situatie.  

                                           
3 Bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers en zeggenschap  van de werknemer over en 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen loopbaan. 
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4 Aanpak 

4.1 Fase 2 quick scan: aanvullende uitvraag om informatie 

Als aangegeven is eind 2015 de rapportage van de quick scan door het A&O-fonds Provincies 

opgeleverd. Het concept is in oktober 2015 besproken in de paritaire werkgroep duurzame 

inzetbaarheid (zie bijlage 1 voor samenstelling werkgroep). De context waarin we als sector 

werken sinds het verschijnen van het rapport en aanbevelingen van Verdult en Van der Wind in 

2008, is aanzienlijk veranderd (zie kader). Dat kwam naar voren zowel uit de reacties bij het 

aanbieden van de stand van zaken vanuit de provincies, als in de paritaire werkgroep.  

De context in 2008 versus 2016 

 Toen het rapport van de commissie Verdult – Van der Wind werd uitgebracht bestond er 

een ander beeld van de toekomst dan nu het geval is. De vergrijzing en ontgroening zijn 

harder gegaan dan destijds verwacht. De grote uittocht is uitgebleven en zo zijn er meer 

zaken die anders gelopen zijn dan verwacht. Een en ander onderstreept het belang van 

aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Ontwikkelingen/trends die van invloed zijn op de 

urgentie om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid zijn onder andere: 

 Taakstelling provincies 

 Krimp sector Provincies: vergrijzing en ontgroening 

 Continu veranderende taken en rollen (door andere taakverdeling en rolopvatting 

overheden; uitbesteding; digitalisering/automatisering) 

 Omgevingsdiensten 

 Meer aandacht voor interne mobiliteit 

 Aanstelling in algemene dienst 

 Keuzepensioen 

 Verhoging AOW-leeftijd, ofwel: langer doorwerken 

 Verkorten WW 

 Initiatief wetsvoorstel “Normalisatie rechtspositie ambtenaren” 

 Maatschappelijke discussie over “Eén of twee jaar loondoorbetaling bij ziekte” 

 Het Nieuwe Werken 

 In zijn algemeenheid: wat de VUCA-wereld van organisaties en medewerkers vraagt: een 

wereld die ‘Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous’ is.  

De paritaire werkgroep concludeert dat de vragen van de nulmeting over de aanbevelingen 

destijds passend waren, maar dat er de afgelopen jaren andere en meer ontwikkelingen en 

maatregelen zijn geweest en worden voorzien. Dit was reden om te besluiten op dit punt 

aanvullende informatie uit te vragen bij de provincies. De paritaire werkgroep heeft hiertoe een 

vragenlijst opgesteld (zie bijlage 2) en uitgezet onder zowel hoofden P&O als 

ondernemingsraden en GO’s (Georganiseerd Overleg) van de provincies.  

4.2 Gehanteerde definitie duurzame inzetbaarheid 

De paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid vat duurzame inzetbaarheid breed op, conform 

de volgende definitie: 
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Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als een combinatie van 

werkvermogen, employability en vitaliteit die het mogelijk maakt productief deel te nemen aan 

(betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

In deze definitie hebben we de meer statische definitie van duurzame inzetbaarheid van TNO4 

gecombineerd met de drie elementen voor duurzame inzetbaarheid van de Sociaal Economische 

Raad: werkvermogen, employability en vitaliteit. In onderstaand kader staat een toelichting op 

deze elementen en de samenhang ertussen. In de optiek van de werkgroep doet de nieuwe 

definitie meer recht aan de gewenste dynamiek die duurzame inzetbaarheid met zich 

meebrengt, als wendbaarheid, mobiliteit, zin in werk van medewerkers. De werkgroep SPA 

heeft deze definitie besproken en onderschreven. 

Werkvermogen, employability en vitaliteit, toegelicht door hoogleraar Van Vuuren 

”Volgens de Sociaal-Economische Raad (2009) in zijn advies Een kwestie van gezond verstand: 

breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie 

elementen: vitaliteit, werkvermogen en employability (zie onderstaand figuur). Vitaliteit staat 

volgens Schaufeli en Bakker (2007) voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door 

kunnen werken en met een groot doorzettingsvermogen. Werkvermogen is de mate waarin 

men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen et al., 2005). 

Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en 

functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of 

sector (De Vries et al., 2001, Van Vuuren, 2011). 

 

Om gezond en productief aan het werk te zijn en het plezier in het werk te houden is het nodig 

om over een goed werkvermogen te beschikken zodat men kan deelnemen aan de arbeid 

(Jehoel-Gijsbers, 2010). Stel dat men arbeidsongeschikt is, dan is arbeidsparticipatie minder 

goed mogelijk. Maar om deel te nemen is het niet voldoende om gezond te zijn. Daarvoor moet 

ook de employability in orde zijn, zodat men ook productief kan zijn. Zo is voor te stellen dat 

iemands gezondheid prima is, maar dat het werk dat zij deed niet meer bestaat en zij er 

daarom toch niet in slaagt om aan het werk te blijven. En ten slotte kan er sprake zijn van een 

goed werkvermogen en een goede employability, maar een tekort aan vitaliteit. En dan lukt het 

ook minder om gezond en productief aan het werk te zijn en het plezier in het werk te houden. 

Kortom, wil men duurzaam inzetbaar zijn, dan is het zowel nodig om te beschikken over een 

goed werkvermogen, een grote employability en een hoge vitaliteit.” 

Uit: Oratie ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ van Tinka van Vuuren, hoogleraar Strategic Human Resource 
management, in het bijzonder met betrekking tot vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit (16-09-2011) 

                                           
4 In de rapportage van fase 1 van de quick scan Duurzame inzetbaarheid staat de suggestie om de definitie van TNO te 
hanteren voor fase 2. Deze luidt: ‘Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als het vermogen om 
gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd’. 
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4.3 Toelichting op respons en verwerking gegevens uitvraag 

Van de twaalf provincies hebben elf hoofden P&O, zeven ondernemingsraden en zes GO’s 

gereageerd op de vragenlijst (waarvan drie ondernemingsraden en GO’s gezamenlijk). Een 

overzicht hiervan is te vinden in bijlage 3.  

De antwoorden geven een beeld van wat speelt/nodig is rond duurzame inzetbaarheid. Een 

veelheid aan thema’s en mogelijkheden wordt benoemd. Beleid, acties en instrumenten voor 

strategische personeelsplanning, mobiliteit en ontwikkeling, ingezet naar aanleiding van de 

aanbevelingen van Verdult en Van der Wind, staan in de top 3 voor een vervolg. Nieuw 

genoemde thema’s zijn bijvoorbeeld flexibiliteit, talentmanagement, vitaliteit en 

levensfasebewust personeelsbeleid. Duurzame inzetbaarheid lijkt te fungeren als een kapstok. 

Er komen ook onderwerpen naar voren die in andere cao-werkgroepen zijn belegd. Zo werd in 

relatie tot duurzame inzetbaarheid aandacht gevraagd voor: de positie van medewerkers in de 

flexibele schil (paritaire werkgroep flexibele arbeidsrelaties); tijd- en plaatsonafhankelijk werken 

(paritaire werkgroep TPOW5), inzetbaarheidsbudget (werkgroep sociale zekerheid); 

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, (heroriëntatie op) functiegebouw, beoordelen en 

belonen, talentmanagement (paritaire werkgroep BBCF6). Hiermee wordt de samenhang van de 

verschillende deelstudies bevestigd. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage 4. De voorzitter 

van de werkgroep Duurzame inzetbaarheid brengt de betreffende punten in bij de genoemde 

werkgroepen. Voor duurzame inzetbaarheid is van belang dat ook deze punten vervolg krijgen. 

Als gezegd: de extra uitvraag heeft veel en diverse gegevens opgeleverd rond wat speelt/nodig 

is rond duurzame inzetbaarheid. Het is belangrijk op te merken dat de vragenlijst was bedoeld 

om input op te halen voor de cao. Een aantal vragen gold als opmaat daartoe. Deze rapportage 

biedt geen verslag van de resultaten van de vragenlijst op zichzelf7. De paritaire werkgroep 

(met de daarin vertegenwoordigde expertise) heeft er die punten uitgehaald die relevantie 

hebben voor de input voor de cao. Die bevindingen komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 

De bevindingen betreffen soms duurzame inzetbaarheid in zijn algemeenheid. Soms gaan ze 

over een of twee van de hiervoor toegelichte kenmerken: werkvermogen, workability en 

vitaliteit. Het schema op de volgende pagina geeft een overzicht van de thema’s die naar voren 

zijn gekomen en de samenhang hiervan met de genoemde kenmerken. 

Opvallend is dat de aandacht met name uitgaat naar zaken die te maken hebben met 

employability. Dit verrast de werkgroep niet. Werkvermogen speelt zich deels in het 

privédomein af (mensen die niet werkzaam zijn) en komt bij werkgevers vooral in zicht in 

relatie tot slecht functioneren/verzuim. Werkvermogen zal naar het oordeel van de werkgroep 

echter meer aandacht gaan vragen gezien het tempo van veranderingen en de verschuiving van 

aandacht van verzuim naar preventie en de opgave om medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een baan te bieden (Participatiewet/Wet banenafspraak). Het goede en tijdige 

gesprek speelt daarbij een belangrijke rol om knelpunten en kansen te benoemen en bij te 

sturen. Maar ook het nemen van maatregelen als het niet in overleg lukt, is van belang.  

Vitaliteit is een relatief nieuwe insteek die vooral lijkt te spelen in relatie tot employability.  

In het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker 

verdienen zowel werkvermogen als employability en vitaliteit aandacht.  

                                           
5 Werkgroep TPOW: tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
6 Werkgroep BBCF: beoordelen, belonen, competentiemanagement en functiewaardering 
7 Het A&O-fonds Provincies beschikt over een totaaloverzicht van de opgehaalde gegevens. 
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Kenmerk duurzame 

inzetbaarheid8 

 

Thema 

Werk-

vermogen 

Workability Vitaliteit (deels) voor 

andere 

werkgroep 

Pagina-

nummer 

1. Omslag in denken: van 

volgen naar voorsorteren, 

iedereen aan zet 

x x x  15 

2. Het goede gesprek: de 

basis voor duurzame 

inzetbaarheid 

x x x  16 

3. Cao algemene kaders, 

ruimte voor lokaal maat-

werk, ervaringen delen 

x x x  16 

4. Strategische 

personeelsplanning… 

 x   17 

5. Veranderende 

arbeidsmarkt: betekenis…  

 x   17 

6. Mobiliteit stimuleren…  x   18 

7. Mobiliteitsdrempels 

verlagen 

 x  Werkgroep 

BBCF9 

20 

8. Talentmanagement…  x  Werkgroep 

BBCF 

21 

9. (Blijvend) ontwikkelen 

en ontwikkeling 

aantoonbaar maken 

 x   22 

10. (Blijvend) ontwikkelen 

en ontwikkeling 

aantoonbaar maken 

x x x  22 

11. Persoonlijk  

ontwikkelbudget/ 

inzetbaarheidsbudget 

x x x Werkgroep 

Sociale 

zekerheid 

23 

12. Flexibele schil  x  Werkgroep 

Flexibele 

arbeidsrelaties 

24 

13. … aanstelling in 

algemene dienst 

x x x  24 

14. … functie x x x  26 

15. Heroriëntatie op 

functiegebouw, 

beoordelen, belonen 

 x  Werkgroep 

BBCF 

26 

16. Van ziekteverzuim-

beleid naar integraal 

gezondheidsbeleid 

x x x  26 

17. Levensfasebewust 

personeelsbeleid 

x x x  27 

18. Keuzevrijheid in 

arbeidsvoorwaarden… 

x x x Werkgroep 

TPOW10 

30 

19. Producten en rol A&O-

fonds Provincies 

x x x  30 

                                           
8 Als er bij elk van de drie kenmerken een kruisje staat, acht de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid dit thema 
in zijn algemeenheid van belang. 
9 Werkgroep BBCF: beoordelen, belonen, competentiemanagement en functiewaardering  
10 Werkgroep TPOW: tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
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5 Bevindingen 

5.1 Omslag in denken: van volgen naar voorsorteren, iedereen aan zet 

Een van de vragen van de uitgezette vragenlijst luidt: Als je ziet wat er op de provincies 

afkomt, wat zijn dan volgens jou de grootste uitdagingen voor jullie provincie/de sector in de 

komende jaren in relatie tot van duurzame inzetbaarheid? Als we de antwoorden samenvatten 

komt de uitdaging neer op: als werkgever, als leidinggevende en als medewerker goed kunnen 

meebewegen met de voortdurende veranderingen die – lijkt het steeds sneller - op ons 

afkomen. Dat vraagt een omslag in denken: in plaats van afwachten, vraagt dit voorsorteren, 

tijdig keuzes maken die passen bij de ontwikkelingen en actie ondernemen. Denk aan een 

nieuwe rol, een nieuwe taak voor een medewerker, misschien gepositioneerd bij een andere 

overheidslaag/organisatie, een opleiding. Keuzes in samenhang met wat de maatschappelijke 

opgave van ons vraagt. Zowel werkgever, leidinggevende als werknemer hebben hierin hun 

verantwoordelijkheid. Hoe voed je dit besef? Hoe vertaal je dit naar actie? 

Strategische personeelsplanning is een instrument dat helpt een beeld te krijgen van wat op ons 

afkomt en wat dat vraagt (zie paragraaf 5.4). Het tijdig delen van verwachte ontwikkelingen 

buiten en binnen de organisatie en het voorsorteren hierop verkleint het gevoel van 

bedreiging/weerstand en creëert (daardoor) kansen. Het belang van communicatie wordt 

benadrukt in de antwoorden op de vragen. 
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5.2 Het goede gesprek: de basis voor duurzame inzetbaarheid 

Zowel werkgever als werknemer hebben belang bij en verantwoordelijkheid voor duurzame 

inzetbaarheid. Het komt samen als belangrijk onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en 

medewerker: wat speelt er, wat is nodig om mee te kunnen bewegen (in de breedste zin van 

het woord), wat vraagt dat van de organisatie, van mij en van jou, wat spreken we af? Dit 

maakt maatwerk mogelijk. Met de nodige dynamiek: elk gesprek biedt de mogelijkheid voor 

herijking. Niet alleen in het kader van de formele personele jaarcyclus, maar met regelmaat. De 

manier waarop dit gesprek gevoerd wordt, is van belang. Daarbij is vitamine A (van aandacht) 

een belangrijke motiverende factor.  

‘Het eenvoudigweg meer aandacht schenken aan medewerkers doet al wonderen. Het belang 

van ‘vitamine A’ kan niet worden onderschat. En die aandacht moet vooral oprecht zijn. Spreek 

met medewerkers, vraag naar hun zorgen, naar hun thuissituatie, naar de manier waarop ze 

zichzelf denken te kunnen ontwikkelen, enzovoorts’, aldus Tinka van Vuuren bijzonder 

hoogleraar Vitaliteitsmanagement.11  

 

5.3 Cao alleen algemene kaders, ruimte voor lokaal maatwerk, ervaringen delen 

Veel van wat de provincies in de afgelopen jaren hebben gedaan voor duurzame inzetbaarheid 

betrof autonoom beleid, maatwerk dat past bij de betreffende provincie. Ook voor de komende 

periode is de wens gedeeld om in de cao alleen algemene kaders af te spreken, die lokaal 

maatwerk mogelijk maken.  

                                           
11 http://managementscope.nl/magazine/artikel/848-tinka-van-vuuren-werkgevers-moeten-iets-doen-aan-de-vitaliteit-
van-medewerkers 

  

http://managementscope.nl/magazine/artikel/848-tinka-van-vuuren-werkgevers-moeten-iets-doen-aan-de-vitaliteit-van-medewerkers
http://managementscope.nl/magazine/artikel/848-tinka-van-vuuren-werkgevers-moeten-iets-doen-aan-de-vitaliteit-van-medewerkers
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Tegelijkertijd is er behoefte om ervaringen te delen (best practices) om ze eventueel breder te 

kunnen toepassen. Het A&O-fonds Provincies zou hier een prominente rol in kunnen spelen. Het 

fonds heeft in 2015 een aantal masterclasses verzorgd die volgens de antwoorden op de 

vragenlijst gewaardeerd werden. 

5.4 Strategische personeelsplanning (SPP) als randvoorwaarde  

De hoofden P&O van de helft van de provincies heeft SPP in de top 3 geplaatst van de meest 

succesvolle activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van Verdult en Van der Wind. De 

werkgroep beveelt aan hiermee door te gaan. SPP helpt uit het hier en nu te stappen en wat 

verder vooruit te kijken en te plannen. SPP creëert gelegenheid om op provincieniveau bewust 

stil te staan bij ontwikkelingen rondom en in de organisatie, de betekenis daarvan voor wat je 

aan menskracht nodig hebt en de vertaalslag naar de medewerkers die je in huis hebt. Een 

aantal algemene relevante ontwikkelingen staat in het kader op pagina 11. Maar denk om het 

concreter te maken bijvoorbeeld aan zaken als de verschuiving van de jeugdzorg van provincies 

naar gemeenten of de invloed van digitalisering/robotisering op bedrijfsvoering. Omdat er nogal 

wat in beweging is, hebben provincies alle reden om tijd vrij te maken voor SPP. 

SPP is een randvoorwaarde om goed invulling te kunnen geven aan duurzame inzetbaarheid: 

het helpt bewuste, onderbouwde keuzes te maken. Alleen SPP is onvoldoende, je moet bewust 

iets doen met de resultaten: vertalen in een actieplan en dit ook uitvoeren. Hier ligt een rol voor 

leidinggevenden. P&O kan hierbij faciliteren, adviseren en een rol spelen in de algemene 

communicatie rond SPP. Het belang van communicatie rond (organisatie)ontwikkelingen en de 

betekenis ervan werd benadrukt in de quick scan (zie ook paragraaf 5.1). 

5.5 Veranderende arbeidsmarkt: betekenis voor specifieke beroepsgroepen?  

Een concreet voorbeeld dat werd genoemd om bij stil te staan in het kader van SPP/duurzame 

inzetbaarheid is de vraag of bepaald soort werk verdwijnt en wat er dan over blijft? Alleen 

hooggekwalificeerd en letterlijk handwerk, daar tussenin niets? Je ziet bijvoorbeeld al grotere 

zelfwerkzaamheid van burgers als het gaat om juridische of notariële werkzaamheden. Ook hier 

geldt dat het van belang is medewerkers tijdig mee te nemen12. Dan zijn ze gemotiveerder om 

actie te ondernemen. 

De gezamenlijke A&O Fondsen van provincies, gemeenten en waterschappen voeren in 2016 

een arbeidsmarktanalyse uit naar kwetsbare groepen13. De arbeidsmarktanalyse geeft meer 

helderheid over de stand van zaken en verwachte ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid voor 

kwetsbare groepen zal het centrale thema zijn voor het gezamenlijke beleidsplan 2017-2019. 

Beoogd is dat dit leidt tot een gedifferentieerd aanbod voor betrokkenen.  

Een ervaringsprofiel/zicht op eerder verworven competenties kan juist voor kwetsbare 

doelgroepen van belang zijn. Zie hiervoor verder de tekst over EVP/EVC in paragraaf 5.9.  

  

                                           
12 Ontwikkelingen gaan vaak veel sneller dan wij ons kunnen voorstellen. Een mooi voorbeeld geeft dit filmpje over 
mobiele telefoons:  https://www.youtube.com/watch?v=x7yDtJ0DrkU 
13 Medewerkers waarvan de huidige functie op termijn dreigt te verdwijnen als gevolg van automatisering of 
verandering van werkprocessen of waarvan de functie zich zodanig ontwikkelt dat de kwalificaties van de medewerkers 
hierbij niet meer aansluiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7yDtJ0DrkU
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5.6 Mobiliteit stimuleren, veel ideeën 

Onder mobiliteit verstaat de paritaire werkgroep: beweging naar ander werk/andere 

werkzaamheden. Dat die beweging van belang is, komt steeds helderder in beeld. Mobiliteit 

werkt ondersteunend aan duurzame inzetbaarheid. In de antwoorden op de vragenlijsten zijn 

allerlei punten benoemd die de mobiliteit kunnen bevorderen. 

- In zijn algemeenheid wordt in de beantwoording van de vragenlijst aangegeven dat de 

provincies flexibele inzetbare medewerkers nodig hebben. Onder andere wordt 

aangegeven dat flexibiliteit en leervermogen extra aandacht verdienen bij werving en 

selectie. 

- Mobiliteitswensen/-kansen standaard onderdeel maken van de gesprekken tussen 

leidinggevende en medewerker. Talenten hier expliciet bij betrekken (zie ook paragraaf 

5.8). 

- Versterken interne mobiliteit. Denk na over hoe je het werk aanbiedt, mensen laat 

kennismaken met ander werk. Hoe stem je vraag en aanbod (talent in beeld?) op elkaar 

af? Wie komt wanneer voor welke klus in aanmerking? Helpt een 

marktplaats/klussenmarkt of een 3/5/7-jaar-model? Onderzoek bij capaciteitsvragen eerst 

de mogelijkheid van interne kandidaten voor je gaat inhuren. Personeel van buiten is niet 

per definitie beter. Bied daarbij mogelijkheden voor ontwikkeling. Er kan verrassend intern 

talent zijn. Het wervend karakter van interne werving is van belang; je moet goed 

nadenken over hoe je dat gaat doen. Niet alleen snel low profile intern werven voor je 

extern gaat. Als je interne mobiliteit serieus neemt, moet je dit ook goed regelen. Het ligt 

meer voor de hand om over interne mobiliteit goede afspraken te maken op lokaal niveau 

dan om dit via de cao regelen. 

- Mogelijkheid duale carrièrelijn, leiderschapsontwikkeling. Notie van de werkgroep: Kompas 

2020 vraagt om een netwerkorganisatie, met een kleinere rol voor leidinggevenden en 

een grotere rol voor specialisten/generalisten op hoog niveau, die ook vaker het gezicht 

naar buiten zijn. Dit is een punt van aandacht voor SPP en een mogelijk onderwerp van 

gesprek binnen de Interprovinciale Contactgroep Personeel (ICP): arbeidsvoorwaardelijk; 

betekenis voor leidinggevenden en bestuur. De ene provincie is hier verder in dan de 

andere. Ervaringen delen is zinvol. 

- Samenwerking aangaan tussen sectoren/in regionaal verband om de kans op mobiliteit op 

de (interne) arbeidsmarkt te vergroten. Hier zijn positieve ervaringen mee die gedeeld 

kunnen worden. De helft van de provincies geeft in de antwoorden op de vragenlijst aan 

dat het samenwerken binnen een regionaal netwerk (detachering, uitwisseling, stage) ten 

goede komt aan de mobiliteit van medewerkers (top 3). Elkaar kennen en mogelijkheden 

bieden blijkt positief te werken. 

- Een optie is een target te bepalen voor mobiliteit, ook voor leidinggevenden. Dit kan een 

stimulans zijn, maar ook negatief uitwerken door onzekerheid die een target met zich mee 

brengt. Ook hier lijkt het goed ervaringen uit te wisselen. Het A&O-fonds zou hier een rol 

bij kunnen spelen. 
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- Omgeving creëren waarin medewerkers worden uitgedaagd met positieve prikkels.  

Denk aan:  

. taak of functie op een passend niveau (veiligheid); 

. beloning voor overstap (ook als deze horizontaal is); 

. bevestigen dat deze stap bijdraagt aan iemands duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld 

met een duurzaamheidspaspoort, zie paragraaf 5.10); 

. Door met het doen van deze stap (tijdelijk invullen klus, functie) geen rechten te 

verspelen.  

Bewegen moet worden beloond in plaats van een gevoel van onzekerheid/onveiligheid 

opleveren. 

 

- Mobiliteitsfaciliteiten bieden aan iedereen. Zaken als Meester in je werk van het A&O-

fonds Provincies, loopbaancoaching (inclusief ‘APK’), een stage, een opleiding kunnen 

medewerkers helpen te bepalen wat ze kunnen en willen en wat nodig is dit te bereiken. 

Een inzetbaarheidsbudget (zie paragraaf 5.11) kan hierbij ondersteunend zijn, omdat dit 

maatwerk mogelijk maakt en een steun in de rug vormt voor het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan. 

- Terugkeergarantie. Dit onderwerp is destijds bij het opstellen van het sectoraal VWNW-

beleid besproken. Daar zijn toen geen sectorale afspraken over gemaakt. Enerzijds kan 

een terugkeergarantie medewerkers een dermate gevoel van veiligheid geven dat ze 

durven te bewegen. Anderzijds geeft dit het risico dat een werknemer er niet echt voor 

gaat. Op zichzelf is met een terugkeergarantie niet terugkeer naar het oude werk 

gegarandeerd. 

- Deel best practices, digitaal en/of fysiek, bijvoorbeeld via A&O-fonds Provincies. 
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5.7 Mobiliteitsdrempels verlagen 

In de antwoorden op de vragenlijsten werd bij meerdere onderwerpen belang gehecht aan het 

drempels wegnemen voor mobiliteit. 

Bijvoorbeeld door harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van de diverse overheidslagen, zodat 

daar geen belemmering zit voor een overstap. Enerzijds lijken de verschillen in 

arbeidsvoorwaarden op zichzelf mee te vallen. Dat roept de vraag op of de drempel misschien 

meer tussen de oren zit dan werkelijk bestaat en of deze (gepercipieerde) drempel met 

informatie te slechten is. Anderzijds bestaat het beeld dat er een verschil in inschaling is: 

hetzelfde werk binnen de verschillende overheidslagen wordt verschillend gewaardeerd. Als dit 

klopt, kan het wel een drempel voor overstap zijn. De paritaire werkgroep Duurzame 

inzetbaarheid geeft dit mee als onderzoekspunt voor de werkgroep Beoordelen, belonen, 

competentiemanagement en functiewaardering: hoe verhouden zich de functiegebouwen en 

inschalingen van de functies van de verschillende overheidslagen? 

Zaken als opgebouwde rechten en ambtsjubilea kunnen mobiliteitsdrempels opwerpen. In 

zekere zin belonen we daarmee immobiliteit. Oplossing kan zijn dat een medewerker wat hij 

heeft opgebouwd kan meenemen naar een andere organisatie (zoals pensioen14).  

Werken met overheidsdienstjaren zou bijvoorbeeld de overstapdrempel verlagen. Het kunnen 

meenemen van opgebouwde rechten is een punt dat meegenomen kan worden op weg naar de 

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van lagere overheden. 

In de paritaire werkgroep is gesproken over de vraag of ambtsjubilea nog passend zijn bij de 

huidige tijdgeest. Ze lijken stil zitten te belonen, waar beweeglijkheid van belang is voor 

duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd kan een medewerker in al die jaren heel veel 

verschillende werkzaamheden op zich hebben genomen, steeds waar nodig meebewogen 

hebben en zo een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan (de continuïteit van) de 

organisatie. Dat verdient waardering.  

De bedragen die zijn gekoppeld aan ambtsjubilea zijn niet zo hoog dat ze op zichzelf een 

stimulans zijn om lang in dienst te blijven en daarmee disfunctioneel gedrag bevorderen. Maar 

de uitstraling van ambtsjubilea lijkt contrair aan wat we beogen met duurzame inzetbaarheid. 

In de paritaire werkgroep is daarom besproken of ambtsjubilea kunnen worden omgebogen 

naar een beloningsvorm die gekoppeld is aan iets als een inzetbaarheidspaspoort of –spaarkaart 

(zie paragraaf 5.10). Overigens blijkt dat de regelingen voor ambtsjubilea bij de provincies 

uiteenlopen. Dit zal meegenomen moeten worden in de uitwerking.  

5.8 Talentmanagement ondersteunt duurzame inzetbaarheid 

In zijn algemeenheid wordt in de antwoorden op de vragenlijsten benoemd dat inzet van de 

talenten van medewerkers duurzame inzetbaarheid bevordert. Onder andere wordt 

aangegeven:  

- focus op talenten in plaats van competenties;  

- talentgericht werken verder faciliteren; 

- flexibel en integraal talenten inzetten voor bijvoorbeeld opgaven/programma’s in plaats 

van in eerste instantie kijken naar functies. 

                                           
14 Sectoralisering pensioen (toekomstig onderwerp van gesprek naar aanleiding van rapport werkgroep Borstlap, IBO 
pensioenen en advies Van de Donk) zou in die zin juist drempels opwerpen. 
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Inzet van talenten heeft een positieve uitwerking op belasting en belastbaarheid. Het geeft 

vitaliteit en werkenergie (zie ook paragraaf 5.16). Het A&O-fonds Provincies biedt al 

instrumenten. Denk aan Meester in je werk; deze website biedt medewerkers antwoord op de 

vraag: waar zitten mijn talenten, welk werk sluit daarop aan? Dit wordt gezien als iets om op te 

blijven inzetten. De invullers van de vragenlijst roepen het A&O-fonds Provincies op zijn 

instrumenten meer bekendheid te geven. Deze instrumenten ondersteunen talentmanagement. 

Maar de basis ligt in de expliciete keuze om in te zetten op talentmanagement en dit in het 

dagelijks werk vorm te geven.  

5.9 (Blijvend) ontwikkelen en ontwikkeling aantoonbaar maken 

In de antwoorden op de vragenlijst wordt duidelijk dat we hechten aan blijvend ontwikkelen. 

Ook op dit punt is een verandering van houding en gedrag nodig. Een leven lang leren wordt 

het nieuwe uitgangspunt, met focus op talentmanagement. En gericht op toegevoegde waarde 

van het individu voor de organisatie en/of daarbuiten, niet alleen voor een specifieke functie. 

Dit is van belang voor brede inzetbaarheid. Ook hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid 

voor werkgever en werknemer. 

Op dit moment gaat relatief veel aandacht van de provincies uit naar opleidingen en trainingen. 

Maar er worden ook andere zaken genoemd als intervisie, functieroulatie. Uit onderzoek blijkt 

dat mensen het beste leren als ze in hun dagelijkse werkpraktijk met de leerstof aan de slag 

gaan (learning on the job).  

Het A&O-fonds Provincies stelt al een aantal instrumenten beschikbaar die ontwikkeling 

ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan e-learning en Meester in je werk. Als eerder aangegeven 

verdient de communicatie rond deze instrumenten aandacht.  

Maar een rol voor het fonds wordt ook gezien voor het delen van best practices. Deze rol is nog 

te verbreden door de samenwerking met de andere A&O-fondsen te versterken: informatie 

delen, mee kunnen doen met elkaars activiteiten. Als voorbeeld: rond de Participatiewet hebben 

IPO, VNG en Unie van Waterschappen netwerkbijeenkomsten gehouden. Neveneffect: opbouw 

netwerk, elkaar leren kennen in de regio via landelijke bijeenkomsten.  

Vraag is hoe een medewerker zijn investering in zijn ontwikkeling, in brede inzetbaarheid 

zichtbaar/aantoonbaar maakt. 

In de antwoorden op de vragenlijst wordt aandacht gevraagd voor het sectoraal regelen van 

een faciliteit voor een ervaringsprofiel/eerder verworven competenties (EVP/EVC). Als 

randvoorwaarden worden hierbij genoemd: beschikbaarheid tijd en externe begeleiding; aanbod 

faciliteit door werkgever. Op een eerder moment is er een aanbod geweest op dit gebied van 

het A&O-fonds Provincies. Drie provincies hebben destijds meegedaan, met name voor 

medewerkers met een Mbo-opleiding (secretarieel/administratief) was dit een succes. Op dit 

moment is er geen aanbod. Het is een optie dit opnieuw aan te bieden. 
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5.10 Inzetbaarheidspaspoort, te koppelen aan incidentele beloning? 

Idee uit de paritaire werkgroep is de invoering van een inzetbaarheidspaspoort/-spaarkaart 

waarin is opgenomen wat een medewerker heeft gedaan om zijn inzetbaarheid te bevorderen15. 

Beeld is dat daarbij een link gelegd kan worden naar talentmanagement/Meester in je werk. Dit 

paspoort zou gekoppeld kunnen worden aan een vorm van incidentele beloning voor gewenst 

gedrag. Over deze incidentele beloning zou afgesproken kunnen worden dat die niet tot 

uitkering als onderdeel van het salaris komt, maar door de medewerker in te zetten is voor een 

investering in duurzame inzetbaarheid. Een en ander moet worden bezien in samenhang met 

het idee voor een inzetbaarheidsbudget (zie paragraaf 5.11).  

In de optiek van de werkgroep is het een goed idee om na te gaan of ambtsjubilea kunnen 

worden omgebogen naar deze incidentele beloningsvorm gekoppeld aan een 

inzetbaarheidspaspoort/–spaarkaart (zie paragraaf 5.7). Op die manier kun je jaren van inzet 

en flexibiliteit benoemen (vitamine A!) en waarderen met een uitstraling die past bij duurzame 

inzetbaarheid. 

                                           
15 Zie bijvoorbeeld: http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-
onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent 

http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent
http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent
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Het idee van het duurzaam inzetbaarheidspaspoort en bijbehorende incidentele beloning vraagt 

nadere uitwerking. Vragen die boven kwamen bij de werkgroep: 

- Hoe geef je een dergelijk paspoort vorm (waarmee vul je het bijvoorbeeld)? Soort eerder 

verworven competenties (en inzet van talent) op het gebied van duurzame inzetbaarheid? 

- Hoe verhoudt de incidentele beloning zich tot het idee voor een inzetbaarheidsbudget? Is 

het te koppelen? 

- Hoe verhoudt het zich tot opleidingsbudget? 

- Wat zijn bronnen voor de incidentele beloning? 

- Wat zijn bestedingsdoelen in het kader van duurzame inzetbaarheid? 

- Hoe zijn ambtsjubilea hiernaar om te bouwen (gezien ook de diversiteit in de regelingen)? 

- Wat doe je ermee als iemand uit dienst gaat? 

De ontwikkeling van een dergelijk duurzaamheidspaspoort kan het A&O-fonds Provincies op zich 

nemen. Het idee van de koppeling van incidentele beloning aan een dergelijk 

duurzaamheidspaspoort heeft relevantie voor de werkgroep beoordelen, belonen, 

competentiemanagement en functiewaardering. 

5.11 Persoonlijk ontwikkelbudget / inzetbaarheidsbudget  voor werkgroep sociale zekerheid 

De provincies kenden in de periode 2010-2012 een persoonlijk ontwikkelbudget (POB). Met 

name vanuit ondernemingsraad en georganiseerd overleg wordt gevraagd om een vervolg. De 

cao provincies 2012-2015 zegt daarover: 

Partijen hechten veel belang aan vergroting van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Dat is ook de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het Persoonlijk Ontwikkelbudget 

(POB) in 2013: partijen onderschrijven nog steeds de doelstellingen van het POB16, maar waren 

het niet eens over het instrument (het persoonlijke budget). Daarom gaan partijen gezamenlijk 

werken aan een nieuwe, bredere regeling ter bevordering van loopbaan en mobiliteit van de 

werknemers. 

Duurzame inzetbaarheid is de eerste pijler van sociale zekerheid. Het introduceren van een 

budget waarmee medewerkers verantwoordelijk worden voor activiteiten om de eigen 

duurzame inzetbaarheid te versterken zou passend zijn. Er kan hierbij worden gekeken naar de 

waterschappen hoe zij dat hebben geregeld (ook in het kader van harmonisatie van de cao’s). 

Het POB was met name gericht op ontwikkelen. Het inzetbaarheidsbudget dat hier wordt 

bedoeld kent een verbrede focus. Het betreft bijvoorbeeld ook vitaliteit en de balans tussen 

werk en privé. 

De paritaire werkgroep signaleert hierbij drie belangrijke aandachtspunten:  

- de ervaring in diverse sectoren maakt helder dat het budget voldoende substantieel moet 

zijn wil het medewerkers een goede mogelijkheid bieden hun duurzame inzetbaarheid te 

versterken; 

- het is wenselijk dat de medewerker dit zo gewenst per direct kan inzetten en niet eerst 

een bedrag moet ‘sparen’ (voorschot kunnen nemen, lenen) dan wel mee kan nemen als 

hij uit dienst gaat en het bedrag niet op is; 

- het regime van de Belastingdienst moet ruimte bieden om budget in te zetten voor 

duurzame inzetbaarheid in plaats van belemmeren (zoals bij het POB het geval was). 

                                           
16 Bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers en zeggenschap van de werknemer over en 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen loopbaan.   
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5.12 Flexibele schil: inzet flexibele medewerkers?  voor paritaire werkgroep flexibele 

arbeidsrelaties 

In de antwoorden op de vragenlijsten wordt aandacht gevraagd voor de positie van 

medewerkers in de flexibele schil, met name bij langdurige inhuur. Denk aan 

arbeidsvoorwaarden als rechten voor uitzendkrachten en payrollmedewerkers op deelname in 

contracten met ziektekostenverzekeringen (dit kan desgewenst worden meegenomen bij de 

eerstvolgende aanbesteding). Bovendien is er een kleine groep vaste medewerkers bij wie 

inwerken en verantwoordelijkheid belegd is. 

We geven dit als aandachtspunt mee aan de paritaire werkgroep flexibele arbeidsrelaties. Het 

onderzoek flexibele arbeidsrelaties loopt nu. Het onderzoek geeft een beeld van de inhuur. 

Arbeidsvoorwaarden komen ook aan de orde.  

In de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid is gesproken over de wenselijkheid flexibel 

werk juist ook met eigen medewerkers in te vullen in het kader van duurzame inzetbaarheid.  

De flexibele schil wordt vaak direct gekoppeld aan inhuur (op tijdelijk budget). Ook de eerste 

alinea van deze paragraaf wekt die suggestie. Maar dat hoeft niet. Denkbaar is zelfs dat je in 

het kader van duurzame inzetbaarheid flexibel werk zoveel mogelijk laat invullen door eigen 

medewerkers en voor routinematig werk inhuurt.  

Aan de orde kwam dat de inrichting van het financiële en het formatiesysteem bij provincies nu 

nog een bottleneck kan zijn die aandacht behoeft. De werkgroep doet een appèl op provincies 

waar dit speelt om inzet van eigen medewerkers op tijdelijke/flexibele klussen mogelijk te 

maken. Er zijn bruikbare voorbeelden, bijvoorbeeld bij de provincie Gelderland. 

5.13 Mogelijkheden binnen aanstelling in algemene dienst (AAD) 

In de beantwoording van de vragen wordt aandacht gevraagd voor aanstelling in algemene 

dienst (AAD).  

Dit staat over AAD in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 2016: 

Artikel B.1 Aanstelling  

1. De ambtenaar wordt aangesteld in dienst van de provincie.  

Artikel B.5 Algemene dienst  

De ambtenaar wordt steeds voor een periode van in de regel ten minste drie jaar en 

maximaal vijf jaar in een functie benoemd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.  

In artikel B6 worden andere functie of werkzaamheden toegelicht.17 

In de praktijk worden medewerkers in een functie benoemd, zonder dat expliciet na verloop van 

tijd wordt stilgestaan bij artikel B5 en B6. 

Enerzijds lijkt dat duidelijk en geeft het medewerkers een gevoel van veiligheid. Anderzijds kun 

je zeggen dat een striktere toepassing van AAD beter past bij breed inzetbare mensen die 

gemakkelijk schuiven over taken en dat we hier meer op moeten inzetten. Hoe dan ook is 

transparantie over hoe de organisatie AAD inzet van belang. 

                                           
17 De toelichting uit de CAP 2016 op deze artikelen staat in bijlage 5. 
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In de optiek van de paritaire werkgroep is het goed dat leidinggevende en medewerker naast 

het jaarlijkse persoonlijke werk- en ontwikkelplan ook een keer per drie tot vijf jaar uitgebreid 

stil staan bij de ontwikkeling van de organisatie, van het werk en van de medewerker en de 

match ertussen. Terugblik en vooruitblik. Een moment voor leidinggevende en medewerker om 

samen, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, te evalueren of de medewerker nog wel op 

de goede plek zit en eventuele acties te bepalen. Informatie vanuit strategische 

personeelsplanning (zie paragraaf 5.4) vormt hiervoor goede input.  

De talenten van de medewerker worden bij voorkeur maximaal betrokken bij te maken keuzes 

(vergelijk met paragraaf 5.8). Het resultaat van het gesprek kan actie zijn, maar ook de 

conclusie dat de match voor de komende periode prima is en er geen directe actie nodig is. Het 

voordeel van de aanstelling in algemene dienst bij de provincies is dat deze de mogelijkheid 

met zich meebrengt om eens in de paar jaar nieuwe afspraken te maken. 

Dit uitgebreide gesprek mag niet in de weg staan dat leidinggevende en medewerker met 

regelmaat even stil staan bij de vraag of de match tussen organisatie, werk en medewerker nog 

bestaat. Let wel:  

De mogelijkheid van AAD bestaat al in de CAP, maar is mogelijk niet altijd bekend, begrepen 

en/of benut. Een heldere toelichting op het begrip AAD en het (consequent) toepassen ervan 

acht de werkgroep van belang (aanbeveling voor cao). De vraag is hoe dat het beste zijn 

invulling zou kunnen krijgen. Zijn er bruikbare best practices bij provincies en gemeenten? Het 

A&O-fonds Provincies kan een rol spelen bij het opsporen en delen hiervan. 

Onderwerp van gesprek voor de cao-tafel: hoe kun je ‘Werken in algemene dienst’ zo bekend 

maken en vorm geven dat je daadwerkelijk mobiliteit/duurzame inzetbaarheid realiseert? Welke 

rol kan het A&O-fonds Provincies daarbij spelen? 
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5.14 Mogelijkheden binnen functie 

In de antwoorden op de vragenlijst wordt de suggestie gedaan een andere betekenis te geven 

aan het woord functie: niet taakgericht, maar opgavegericht beschrijven. Kompas 2020 vraagt 

opgavegericht te werken. Beeld is dat functies in hun huidige vorm daarvoor te statisch zijn. 

Maar hoe vul je het anders, opgavegericht in? Een taakgerichte functie geeft medewerkers 

terecht of onterecht een gevoel van zekerheid. Een opgavegerichte insteek vraagt een andere 

mindset, voor medewerkers en managers. Voor brede inzetbaarheid is dit van belang. Iedereen 

volgt op dit moment de ontwikkelingen in Gelderland, waar gestart is met een andere manier 

van werken. Dit geeft een beeld van hoe het zou kunnen en wat dat met zich meebrengt.  

In de quick scan werd ter overweging meegegeven of het wenselijk is een ander woord te 

kiezen dan functie, gezien de associaties die het woord functie heeft. De CAP 2016 definieert 

‘functie’ als volgt: samenstel van werkzaamheden dat de ambtenaar is opgedragen. In de optiek 

van de paritaire werkgroep biedt deze definitie voldoende ruimte voor een invulling in lijn met 

duurzame inzetbaarheid.  

5.15 Heroriëntatie op functiegebouw, beoordelen, belonen voor paritaire werkgroep BBCF 

In de beantwoording van de vragenlijst komt naar voren dat functiegebouw, de functies met 

bijbehorende competenties, de personele jaarcyclus/het beoordelings- en beloningssysteem als 

beperkend worden ervaren in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Ze staan de benodigde 

flexibiliteit en dynamiek in de weg. De verantwoordelijkheid voor de heroriëntatie hierop ligt bij 

de paritaire werkgroep BBCF. Maar vanuit de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid 

wordt het belang hiervan onderschreven.  

Enkele noties die de paritaire werkgroep voor de heroriëntatie wil meegeven18:  

- beoordelen moet gaan over totaal beeld in plaats van alleen het werkresultaat;  

- het is wenselijk inzet van talenten te stimuleren;  

- houding en gedrag die duurzame inzetbaarheid bevorderen wil je ook (kunnen) belonen 

(zie ook paragraaf 5.10 over inzetbaarheidspaspoort).  

- als zaken die duurzame inzetbaarheid bevorderen positief in de aandacht staan, bevordert 

dit bijpassende keuzes door medewerkers. 

In de paritaire werkgroep is gesproken over de vraag of (interne) mobiliteit beperkt wordt door 

het huidige systeem van functiegebouw, functie, inschaling, aanstelling in algemene dienst, 

beoordelen en belonen. Er zijn uiteenlopende beelden. Het lijkt de werkgroep verstandig het 

systeem niet onnodig aan te passen. Zij doet daarom de aanbeveling dit vraagstuk nader te 

onderzoeken: waar is behoefte aan en welke mogelijkheden biedt het huidige systeem daar al 

dan niet voor. Het onderzoek is bedoeld om – zo nodig - gerichte suggesties op te leveren voor 

aanpassing van het systeem om te bespreken aan de CAO-tafel. 

5.16 Verschuiving van aandacht van ziekteverzuimbeleid naar integraal gezondheidsbeleid  

In de antwoorden op de vragenlijst is gezondheid en vitaliteit een veelgenoemd thema. Vitaliteit 

van medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. De insteek is 

dan niet zo zeer terugdringen van ziekteverzuim, maar zorg dragen voor vitaliteit (preventie in 

plaats van curatie).  

                                           
18 Zie ook paragraaf 5.6, zevende aandachtsstreepje. 
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Bij zorg voor vitaliteit is aandacht voor de bravo-aspecten van belang: bewegen, roken, alcohol, 

voeding en ontspanning. En aandacht voor de balans tussen belasting en belastbaarheid, 

waaronder werkdruk en werkstress.  

Vitaliteit -in de zin van integrale aandacht voor gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling- en 

de balans tussen belasting en belastbaarheid zijn belangrijke gespreksonderwerpen tussen 

leidinggevende en medewerker (vitamine A, zie ook paragraaf 5.2). Daarmee zet je in op 

gezonde medewerkers en voorkom je ziekteverzuim. 

Ook hier ligt een gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. In de antwoorden op de 

vragenlijst werden veel ideeën genoemd om aandacht te vragen voor vitaliteit op het werk. De 

werkgever kan: 

- werknemers informeren (e-learning, vitaliteitsweek); 

- een vitaliteitsscan19 aanbieden (maakt tijdig bijsturen mogelijk); 

- een gezond aanbod organiseren in het bedrijfsrestaurant;  

- regelcapaciteit bevorderen, bijvoorbeeld door thuiswerken mogelijk te maken; 

- vitaliteit stimuleren met zaken als een vitaliteitsweek, fit-pilot, een 

medewerkersgezondheidsbudget of het opnemen van vitaliteit in de werkkostenregeling. 

Dit is iets om op het niveau van de provincies vorm te geven, zodat maatwerk mogelijk is. Bij 

de medewerker ligt uiteraard de verantwoordelijkheid om te investeren in zijn eigen vitaliteit, 

mede met behulp van het aanbod van de werkgever. 

 

Het A&O-fonds Provincies en specifiek ook de arbo-werkgroep kunnen een rol hebben in het 

delen van best practices of het bekend maken/ontwikkelen van ‘vitaliteitsproducten’ als  

e-learning en vitaliteitsscan. 

Genoemde optie voor de cao-tafel: roep provincies op tot het invulling geven aan activiteiten 

die vitaliteit bevorderen. Het vermoeden van de paritaire werkgroep is dat het benodigde lokale 

middelen wel gevonden worden als het belang van vitaliteit wordt ingezien. 

Op dit moment loopt de evaluatie van het individueel keuzebudget. Suggestie van de paritaire 

werkgroep is om in overweging te nemen om doelen op het gebied van vitaliteit toe te voegen 

aan het individueel keuzebudget (IKB)20. Dit vergroot de keuzevrijheid en draagt bij aan 

duurzame inzetbaarheid. Een en ander met inachtneming van fiscale mogelijkheden en 

beperkingen. 

Overigens kunnen ook maatregelen in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid bijdragen 

aan blijvende vitaliteit van medewerkers (zie paragraaf 5.17). 

5.17 Levensfasebewust personeelsbeleid voor maatwerk 

In de antwoorden op de vragenlijst werden generatiepact, generatiegerichte arbeids-

voorwaarden en levensfasebewust personeelsbeleid veelvuldig genoemd.  

  

                                           
19 De waterschappen kennen bijvoorbeeld een vitaliteitsscan. Zie: 
http://medewerker.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Scan-Vitaal-in-je-werk 
20 Deze optie vraagt verkenning in samenhang met het eventueel in te stellen inzetbaarheidsbudget, om dubbeling te 
voorkomen. Zie ook paragraaf 5.11 over persoonlijk ontwikkelbudget / inzetbaarheidsbudget. 

http://medewerker.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Scan-Vitaal-in-je-werk
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Associatie bij generatiepact is: uitstroom ouderen, instroom jongeren. Bij gemeenten komt het 

generatiepact tot nu toe vooral ten goede aan minder werken door ouderen en heeft het 

beperkte invloed op instroom van jongeren21.  

Opmerkelijk is dat veel genoemd werd dat er niet alleen specifiek aandacht zou moeten zijn 

voor aanpassing in de arbeidsomstandigheden van ouderen. Enerzijds moeten mensen langer 

doorwerken, terwijl hun belastbaarheid gemiddeld genomen afneemt. Anderzijds kunnen tijdens 

elke levensfase de omstandigheden zo zijn dat aanpassingen in het werk van belang zijn om 

(duurzaam) inzetbaar te blijven (denk aan zorg voor kinderen of mantelzorg). Van de 

genoemde termen sluit levensfasebewust personeelsbeleid hier het meest bij aan. De 

persoonlijke situatie van medewerkers die samenhangt met zijn levensfase vraagt om de 

mogelijkheid voor maatwerk: flexibiliteit in bijvoorbeeld aantal uren, zwaarte functie, soort 

werkzaamheden of locatie22. Met daarna de mogelijkheid terug te keren op eerder niveau 

zonder dat sprake is van afrekening of verspelen van rechten.  

 

Een goede werkprivé balans is van belang. Voor het combineren van arbeid en zorg is het 

meeste geregeld in de Wet arbeid en zorg. Genoemd werd dat de cao niet moet knellen, maar 

ruimte geven. Het individueel keuzebudget (IKB) biedt medewerkers al enkele mogelijkheden 

om zelf bewuste keuzes te maken rond tijd en geld (denk aan koop of verkoop van verlof). 

Wellicht is dit uit te breiden, zodat de regelruimte van medewerkers toeneemt (zie ook 

paragraaf 5.18). 

Life events als de aankoop van een huis, een scheiding, kinderen die gaan studeren of een 

overlijden hebben financiële gevolgen. Dit zijn zaken die moeilijk te overzien zijn. We hebben ze 

niet dagelijks bij de hand. Maar verkeerde keuzes kunnen enorme impact hebben, ook op de 

inzetbaarheid van een medewerker. De paritaire werkgroep stelt daarom de ontwikkeling/ 

introductie van een aanbod dat het mogelijk maakt om bij belangrijke life events snel inzicht te 

krijgen in relevante (financiële) zaken als basis voor het maken van persoonlijke keuzes. 

Het gaat altijd om maatwerk. Het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker 

(inclusief de eerder genoemde vitamine A van aandacht) is van belang om te bepalen wat 

nodig/wenselijk is (zie ook paragraaf 5.2). 

 

Het A&O-fonds Provincies kan een rol spelen in kennisdeling (masterclasses; het delen van best 

practices) of productontwikkeling (genoemd is een cursus financieel inzicht gekoppeld aan 

financiële mijlpalen (bij levensgebeurtenissen zoals trouwen, huis kopen, overlijden partner, 

pensionering, naar voorbeeld van de waterschappen). 

 

Beide afgesproken verkenningen voor pilots voor een generatiepact hebben niet geleid tot 

overeenstemming tussen de betreffende provincies en de bonden. De pilots zijn hierdoor niet 

doorgegaan. Vraag is wat een goede volgende stap is.  

Een generatiepact is slechts een van de instrumenten om ouderen langer door te laten werken 

en jongeren te laten instromen. Het is van belang dat instrumenten zijn afgestemd op 

behoeften in de betreffende provincies. Er gebeurt al van alles zonder specifieke cao-afspraken. 

De huidige tekst van de cao biedt daarvoor al de ruimte. Dit kan gericht zijn op verschillende 

generaties.  

                                           
21 De ervaring leert dat in de meeste gevallen 50% korter werken door een oudere medewerker in het kader van een 
generatiepact minder dan 20% ruimte voor jonge instroom oplevert. 
22 Demotie is een gebruikt begrip voor een deel hiervan, maar heeft een negatieve connotatie die niet past bij de 
intentie van levensfasebewust personeelsbeleid. 
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Er zijn al veel voorbeelden bij gemeenten die de provincies als inspiratiebron kunnen gebruiken. 

De paritaire werkgroep stelt voor niet het wiel uit te vinden en het A&O Fonds Provincies in 

brede zin informatie op te laten halen over levensfasebewust personeelsbeleid om te bepalen 

wat hiervoor eventueel in de cao van de toekomst geregeld kan worden.  

 

 
 

Een specifiek punt waar aandacht voor werd gevraagd is de vrijstelling van continudiensten in 

de nachturen die nu leeftijdsgebonden is: geen diensten meer voor 55-plussers.23  

  

                                           
23 CAP 2016, Artikel D.4 Werktijdvermindering oudere ambtenaren  

Dit lid bevat een (ongeclausuleerd) recht voor de oudere ambtenaar (vanaf de leeftijd van 55 jaar) om te worden 

vrijgesteld van continudiensten in de nachturen. Betrokkene heeft in dat geval recht op de afbouwregeling toelage 

onregelmatige dienst die is opgenomen in artikel C.13. Uit toelichting van artikel C.13: De inkomensdaling moet 

minimaal 3% zijn en de toelage moet minimaal 2 jaar zijn genoten. In dat geval heeft de ambtenaar recht op een 

aflopende toelage gedurende minimaal 6 maanden ( te weten een kwart van de vereiste minimumperiode van 2 jaar dat 

de toelage moet zijn genoten) en maximaal 3 jaar. De toelage onregelmatige dienst wordt in drie gelijke perioden 

afgebouwd. Als de afbouwperiode 3 jaar is dan ontvangt de ambtenaar het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en 

het derde jaar 25%. Verhogingen in de bezoldiging nadien, anders dan ten gevolge van algemene salarisverhogingen, 

worden daarop in mindering gebracht. 
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Hoe maken we deze regeling toekomstbestendig, aansluitend bij de tijdgeest waarbij wordt 

uitgegaan van steeds meer eigen verantwoordelijkheid van en keuzemogelijkheden voor 

medewerkers en gezien de situatie waarin de AOW-gerechtigde leeftijd opschuift?  

Enerzijds zijn nachtdiensten over het algemeen zwaarder voor ouderen dan jongeren. En leeftijd 

is een gemakkelijk te hanteren criterium (zij het dat de AOW-gerechtigde leeftijd opschuift). 

Anderzijds zijn er sociale of medische redenen denkbaar waardoor een nachtdienst jongere 

medewerkers ook zwaar valt. Of sociale of financiële redenen waarom een oudere medewerker 

nachtdiensten wil draaien. Dan valt er wat te zeggen voor maatwerk op basis van een goed 

gesprek tussen leidinggevende en medewerker over belasting – belastbaarheid. Ook andere 

afspraken die het werk verlichten in de periode van nachtdiensten zijn denkbaar, als minder 

uren werken in deze periode of compensatie in de weken om de nachtdienst heen. Een andere 

functie kan een uiterste keuze zijn. Vraag is: hoe maak je dit criterium belasting–belastbaarheid 

concreet? Het is mogelijk kwetsbaarder voor willekeur.  

De paritaire werkgroep doet de aanbeveling om aan de CAO-tafel te bespreken om de 

mogelijkheden te onderzoeken om de regeling rond vrijstelling van continudiensten in de nacht 

meer toekomstbestendig te maken, aansluitend bij de tijdgeest. Hierbij moeten vragen 

beantwoord worden als:  

- Hoeveel medewerkers draaien continudiensten in de nacht? 

- Hoeveel medewerkers maken nu gebruik van de regeling? 

- Hoe groot is de belasting, denk aan: hoe vaak is nachtdienst aan de orde, is dit seizoens-

gebonden, wat is de impact (sociaal, medisch, financieel), hoe kijken betrokkenen 

hiertegen aan? 

- Wat zijn alternatieven om de belasting te verminderen? 

5.18 Keuzevrijheid arbeidsvoorwaarden biedt regelruimte 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW)24, een flexibele werktijdenregeling en het 

individueel keuzebudget (IKB) worden genoemd als mogelijkheden voor medewerkers om 

keuzes te maken die hen het beste passen. Regelruimte draagt bij aan duurzame 

inzetbaarheid.25 

5.19 Producten en rol A&O-fonds Provincies 

Het A&O-fonds Provincies heeft een aantal instrumenten die (mede) gebruikt kunnen worden 

om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, denk aan: RI&E, arbocatalogus, provincie agressie 

en geweld registratie systeem, e-learning, Meester in je werk. Als al eerder aangegeven: in de 

antwoorden op de vragenlijst werd benadrukt dat het van belang is dat het A&O-fonds meer 

bekendheid geeft aan wat ze in huis heeft. Iets wat onbekend is, wordt niet gebruikt en 

gewaardeerd. 

Rode draad is verder dat het A&O-fonds wordt gezien als dé partij die kan zorgen voor 

kennisdeling (masterclasses, delen van best practices) en breed inzetbare instrumenten die 

bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. 

                                           
24 Dit voorjaar buigt de paritaire werkgroep tijd en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) zich over de zogenaamde 1-
meting TPOW. De uitvraag rond duurzame inzetbaarheid bevestigt het belang dat wordt gehecht aan TPOW. 
25 Zie bijvoorbeeld: Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit', Wilmar Schaufeli op 
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/360.pdf 
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Bijlage 1 

Leden paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid 

 

Deelnemers werkgroep 

 Jannet Bergman, A&O-fonds Provincies, projectleider fase 1 

 Jolande Zijlstra, provincie Overijssel, projectleider fase 2 

 Richard van der Mast, projectleider Werkgeverszaken IPO, voorzitter van de werkgroep 

 Bart Schnoor, vertegenwoordiger van CNV Overheid 

 Jan Duker/Jacques van Ingen, vertegenwoordigers van AVV (aanwezigheid in onderling 

overleg) 

 Ruud van Rheenen, projectleider Werken in algemene dienst, provincie Gelderland/ 

Marijke van Attekum, juridisch beleidsadviseur, provincie Gelderland (aanwezigheid in 

onderling overleg) 

 Inge Eusman, senior strategisch HR-adviseur provincie Noord-Holland 

 Beitske de Jager, arbo-adviseur provincie Overijssel 

 

Bijzonderheden 

 Bij de samenstelling van de paritaire werkgroep is gelet op diversiteit in deskundigheid en 

ervaring van deelnemers m.b.t. (aspecten van) duurzame inzetbaarheid. 

 Bart Schnoor, Jan Duker/Jacques van Ingen en Ruud van Rheenen/Marijke van Attekum 

sluiten aan vanaf fase 2 van de quick scan Duurzame inzetbaarheid.  

 Fase 2 van de quick scan Duurzame inzetbaarheid is uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van het A&O-fonds Provincies en door invulling van een tijdelijke 

vacature voor projectleider quickscan Duurzame inzetbaarheid (Jolande Zijlstra). 
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Bijlage 2 

Aanvullende vragenlijst Quick scan Duurzame inzetbaarheid 
 

De werkgroep Duurzame inzetbaarheid vat duurzame inzetbaarheid in deze vragenlijst breed op, conform de volgende 

definitie: 

Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren door een combinatie van werkvermogen, ‘employability’ en 

vitaliteit26 die het mogelijk maakt productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

Deze definitie kan ook rekenen op ondersteuning van het SPA. 

 

Vraag 1 Succesvolle activiteiten n.a.v. aanbevelingen commissie Verdult – Van der Wind 

a. Wat waren de meest succesvolle activiteiten bij jullie provincie naar aanleiding van de aanbevelingen van de 

commissie Verdult – Van der Wind m.b.t. duurzame inzetbaarheid (top 3)? 

b. Waardoor waren juist deze succesvol? 

c. Betrof het sectorale en/of autonome activiteiten? 

d. Zetten jullie deze activiteiten nog steeds in? Voorzien jullie tot wanneer? 

e. Wat zou wat jou betreft vanuit deze ervaring eventueel interessant zijn om op te nemen in de input voor de 

nieuwe CAO? 

  

Vraag 2 Overige activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid 

a. Wat doet jullie provincie verder op gebied van duurzame inzetbaarheid (wat niet onder de 13 aanbevelingen 

valt)? 

b. Is dit sectoraal en/of autonoom?  

c. Wat is succesvol, wat (nog) niet?  

d. Wat speelt daarbij een rol?  

e. Wat zou wat jou betreft vanuit deze ervaring eventueel interessant zijn om op te nemen in de input voor de 

nieuwe CAO? 

 

Vraag 3 Kansen en knelpunten voor duurzame inzetbaarheid 

a. Als je ziet wat er op de provincies afkomt, wat zijn dan volgens jou de grootste uitdagingen voor jullie 

provincie/de sector in de komende jaren in relatie tot van duurzame inzetbaarheid?  

b. Welke maatregelen/instrumenten zijn dan wenselijk volgens jou?  

c. Waarom deze? 

d. Zie je hiervoor een sectorale en/of autonome aanpak voor je? 

e. Wat zou wat jou betreft hiervan eventueel interessant zijn om op te nemen in de input voor de nieuwe CAO? 

 

Vraag 4 Producten rond duurzame inzetbaarheid van het A&O-fonds Provincies 

a. Van welke producten van het A&O-fonds maken jullie op dit moment gebruik voor het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid? Denk hierbij aan o.a. de RI&E, het provincie agressie registratiesysteem (PAR), de arbocatalogus, 

de website Meester in je werk of e-learning 

b. Op welke manier zet de provincie deze producten in?  

c. Heb je suggesties om deze producten verder te versterken?  

d. Wat zou je helpen om deze producten verder te implementeren? 

e. Heb je suggesties voor andere/nieuwe producten op het gebied van duurzame inzetbaarheid waar het A&O-fonds 

een rol in kan spelen?  

 

Vraag 5 Arbeidsvoorwaardelijke aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid 

a. Welke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen in de CAP/uitvoeringsregelingen of lokale regelingen vormen volgens 

jullie een belemmering voor duurzame inzetbaarheid?  

b. Welke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen bevorderen duurzame inzetbaarheid bij jullie juist?  

c. Welke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen ontbreken die voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid bij 

jullie wenselijk zijn? 

d. Wat zou wat jou betreft hiervan eventueel interessant zijn om op te nemen in de input voor de nieuwe CAO? 

                                           
26  

Werkvermogen (Workability): in hoeverre zijn individuen sociaal, fysiek en mentaal in staat om te werken?; 

Employability: het vermogen van iemand om goed te functioneren in een functie en vooruitgang te boeken binnen de organisatie en 

daarbuiten; 

Vitality: het gevoel van deelnemers dat zij fit en energiek zijn en zin hebben in het werk. 
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Bijlage 3 

Respons aanvullende vragenlijst in tabel 

 

 

Provincie P&O OR GO 

Limburg x - x 

Noord-Holland x x - 

Drenthe x x (samen met GO) x 

Overijssel x x (samen met GO) x 

Utrecht x - - 

Zeeland x x - 

Noord-Brabant - x (samen met GO) x 

Flevoland x - - 

Zuid-Holland x x x 

Groningen x - - 

Gelderland x x (samen met GO) x 

Friesland x - -  
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Bijlage 4 

Input voor andere werkgroepen 

Voor paritaire werkgroep Flexibele arbeidsrelaties 

Flexibele schil  

In de antwoorden op de vragenlijsten wordt aandacht gevraagd voor de positie van 

medewerkers in de flexibele schil, met name bij langdurige inhuur. Denk aan 

arbeidsvoorwaarden als rechten voor uitzendkrachten en payrollmedewerkers op deelname in 

contracten met ziektekostenverzekeringen (dit kan desgewenst worden meegenomen bij de 

eerstvolgende aanbesteding). Bovendien is er een kleine groep vaste medewerkers bij wie 

inwerken en verantwoordelijkheid belegd is. 

We geven dit als aandachtspunt mee aan de paritaire werkgroep flexibele arbeidsrelaties. Het 

onderzoek flexibele arbeidsrelaties loopt nu. Het onderzoek geeft een beeld van de inhuur. 

Arbeidsvoorwaarden komen ook aan de orde.  

In de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid is gesproken over de wenselijkheid flexibel 

werk juist ook met eigen medewerkers in te vullen in het kader van duurzame inzetbaarheid.  

De flexibele schil wordt vaak direct gekoppeld aan inhuur (op tijdelijk budget). Ook de 

aandachtspunten vanuit de quick scan in de eerste alinea wekken die suggestie. Maar dat hoeft 

niet. Denkbaar is zelfs dat je in het kader van duurzame inzetbaarheid flexibel werk zoveel 

mogelijk laat invullen door eigen medewerkers en voor routinematig werk inhuurt.  

Aan de orde kwam dat de inrichting van het financiële en het formatiesysteem bij een provincie 

nu nog een bottleneck kan zijn die aandacht behoeft. De werkgroep doet een appèl op 

provincies waar dit speelt om inzet van eigen medewerkers op tijdelijke/flexibele klussen 

mogelijk te maken. Er zijn voorbeelden waarvan zij gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld bij de 

provincie Gelderland. 

Voor werkgroep Tijd en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) 

Keuzevrijheid arbeidsvoorwaarden 

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW), een flexibele werktijdenregeling en het individueel 

keuzebudget (IKB) worden genoemd als mogelijkheden voor medewerkers om keuzes te maken 

die hen het beste passen.  

De uitvraag rond duurzame inzetbaarheid bevestigt het belang dat wordt gehecht aan tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken. 
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Voor paritaire werkgroep Sociale zekerheid 

Persoonlijk ontwikkelbudget / inzetbaarheidsbudget (5.11) 

De provincies kenden in de periode 2010-2012 een persoonlijk ontwikkelbudget (POB). Met 

name vanuit ondernemingsraad en georganiseerd overleg wordt gevraagd om een vervolg. De 

cao provincies 2012-2015 zegt daarover: 

Partijen hechten veel belang aan vergroting van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Dat is ook de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het Persoonlijk Ontwikkelbudget 

(POB) in 2013: partijen onderschrijven nog steeds de doelstellingen van het POB27, maar waren 

het niet eens over het instrument (het persoonlijke budget). Daarom gaan partijen gezamenlijk 

werken aan een nieuwe, bredere regeling ter bevordering van loopbaan en mobiliteit van de 

werknemers. 

Duurzame inzetbaarheid is de eerste pijler van sociale zekerheid. Het introduceren van een 

budget waarmee medewerkers verantwoordelijk worden voor activiteiten om de eigen 

duurzame inzetbaarheid te versterken zou passend zijn. Er kan hierbij worden gekeken naar de 

waterschappen hoe zij dat hebben geregeld (ook in het kader van harmonisatie van de cao’s). 

Het POB was met name gericht op ontwikkelen. Het inzetbaarheidsbudget dat hier wordt 

bedoeld kent een verbrede focus. Het betreft bijvoorbeeld ook vitaliteit en de balans tussen 

werk en privé. 

De paritaire werkgroep signaleert hierbij drie belangrijke aandachtspunten:  

- de ervaring in diverse sectoren maakt helder dat het budget voldoende substantieel moet 

zijn wil het medewerkers een goede mogelijkheid bieden hun duurzame inzetbaarheid te 

versterken; 

- het is wenselijk dat de medewerker dit zo gewenst per direct kan inzetten en niet eerst 

een bedrag moet ‘sparen’ (voorschot kunnen nemen, lenen) dan wel mee kan nemen als 

hij uit dienst gaat en het bedrag niet op is; 

- het regime van de Belastingdienst moet ruimte bieden om budget in te zetten voor 

duurzame inzetbaarheid in plaats van belemmeren (zoals bij het POB het geval was). 

Voor paritaire werkgroep BCFF 

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden  (5.7) 

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van de diverse overheidslagen is van belang, zodat daar 

geen belemmering zit voor een overstap. Enerzijds lijken de verschillen in arbeidsvoorwaarden 

op zichzelf mee te vallen. Dat roept de vraag op of die drempel misschien meer tussen de oren 

zit dan werkelijk bestaat en of deze (gepercipieerde) drempel met informatie te slechten is. 

Anderzijds bestaat het beeld dat er een verschil in inschaling is: hetzelfde werk binnen de 

verschillende overheidslagen wordt verschillend gewaardeerd. Als dit klopt, kan het wel een 

drempel voor overstap zijn.  

  

                                           
27 Bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers en zeggenschap van de werknemer over en 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen loopbaan. 
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De paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid geeft voornoemde mee als onderzoekspunt 

voor de werkgroep Beoordelen, belonen, competentiemanagement en functiewaardering: hoe 

verhouden zich de functiegebouwen en inschalingen van de functies van de verschillende 

overheidslagen? 

Talentmanagement (5.8) 

In zijn algemeenheid wordt in de antwoorden op de vragenlijsten benoemd dat inzet van de 

talenten van medewerkers duurzame inzetbaarheid bevordert. Onder andere wordt 

aangegeven:  

- focus op talenten in plaats van competenties;  

- talentgericht werken verder faciliteren; 

- flexibel en integraal talenten inzetten voor bijvoorbeeld opgaven/programma’s in plaats 

van in eerste instantie kijken naar functies. 

Inzet van talenten heeft een positieve uitwerking op belasting en belastbaarheid. Het geeft 

vitaliteit en werkenergie (zie ook paragraaf 5.16). Het A&O-fonds biedt al instrumenten voor 

talentmanagement. Denk aan Meester in je werk (Biedt medewerkers antwoord op de vraag: 

waar zitten mijn talenten, welk werk sluit daarop aan?). Iets om op te blijven inzetten. De 

invullers van de vragenlijst roepen het A&O-fonds Provincies op zijn instrumenten meer 

bekendheid te geven. Deze instrumenten ondersteunen talentmanagement. Maar de basis ligt in 

de expliciete keuze om in te zetten op talentmanagement en dit in het dagelijks werk vorm te 

geven.  

Heroriëntatie op functiegebouw, beoordelen, belonen (5.15) 

In de beantwoording van de vragenlijst komt naar voren dat het functiegebouw, de functies met 

bijbehorende competenties, de personele jaarcyclus/het beoordelings- en beloningssysteem als 

beperkend worden ervaren in relatie tot duurzame inzetbaarheid. Ze staan de benodigde 

flexibiliteit en dynamiek in de weg. De verantwoordelijkheid voor de heroriëntatie hierop ligt bij 

de paritaire werkgroep BBCF. Maar vanuit de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid 

wordt het belang hiervan onderschreven.  

Enkele noties die de paritaire werkgroep voor de heroriëntatie wil meegeven:  

- beoordelen moet gaan over totaal beeld in plaats van alleen het werkresultaat;  

- het is wenselijk inzet van talenten te stimuleren;  

- houding en gedrag die duurzame inzetbaarheid bevorderen wil je ook (kunnen) 

belonen (zie ook paragraaf 5.10 over inzetbaarheidspaspoort); 

- als zaken die duurzame inzetbaarheid bevorderen positief in de aandacht staan, 

bevordert dit bijpassende keuzes door medewerkers. 

In de paritaire werkgroep is gesproken over de vraag of (interne) mobiliteit beperkt wordt door 

het huidige systeem van functiegebouw, functie, inschaling, aanstelling in algemene dienst, 

beoordelen en belonen. Er zijn uiteenlopende beelden. Het lijkt de werkgroep verstandig het 

systeem niet onnodig aan te passen. Zij doet daarom de aanbeveling dit vraagstuk nader te 

onderzoeken: waar is behoefte aan en welke mogelijkheden biedt het huidige systeem daar al 

dan niet voor. Het onderzoek is bedoeld om – zo nodig - gerichte suggesties opleveren voor 

aanpassing van het systeem om te bespreken aan de CAO-tafel. 



 

 

 

 

 

37 

 

Inzetbaarheidspaspoort, te koppelen aan incidentele beloning? (5.10) 

Idee uit de paritaire werkgroep is de invoering van een inzetbaarheidspaspoort/-spaarkaart 

waarin is opgenomen wat een medewerker heeft gedaan om zijn inzetbaarheid te bevorderen28. 

Beeld is dat daarbij een link gelegd kan worden naar talentmanagement/Meester in je werk. Dit 

paspoort zou gekoppeld kunnen worden aan een vorm van incidentele beloning voor gewenst 

gedrag. Over deze incidentele beloning zou afgesproken kunnen worden dat die niet tot 

uitkering komt als onderdeel van het salaris, maar door de medewerker in te zetten is voor een 

investering in duurzame inzetbaarheid. Een en ander moet worden bezien in samenhang met 

het idee voor een inzetbaarheidsbudget (zie paragraaf 5.11).  

In de optiek van de werkgroep is het een goed idee om na te gaan of ambtsjubilea kunnen 

worden omgebogen naar deze incidentele beloningsvorm gekoppeld aan een 

inzetbaarheidspaspoort/–spaarkaart (zie paragraaf 5.7). Op die manier kun je jaren van inzet 

en flexibiliteit benoemen (vitamine A!) en waarderen met een uitstraling die past bij duurzame 

inzetbaarheid. 

Het idee van het duurzaam inzetbaarheidspaspoort en bijbehorende incidentele beloning vraagt 

nadere uitwerking. Vragen die boven kwamen bij de werkgroep: 

- Hoe geef je een dergelijk paspoort vorm (waarmee vul je het bijvoorbeeld)? Soort 

eerder verworven competenties (en inzet van talent) op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid? 

- Hoe verhoudt de incidentele beloning zich tot het idee voor een 

inzetbaarheidsbudget? Is het te koppelen? 

- Hoe verhoudt het zich tot opleidingsbudget? 

- Wat zijn bronnen voor de incidentele beloning? 

- Wat zijn bestedingsdoelen in het kader van duurzame inzetbaarheid? 

- Hoe zijn ambtsjubilea hiernaar om te bouwen (rekening houdend met de diversiteit in 

de regelingen)? 

- Wat doe je ermee als iemand uit dienst gaat? 

De ontwikkeling van een dergelijk duurzaamheidspaspoort kan het A&O-fonds Provincies op zich 

nemen. Het idee van de koppeling van incidentele beloning aan een dergelijk 

duurzaamheidspaspoort heeft relevantie voor de werkgroep beoordelen, belonen, 

competentiemanagement en functiewaardering. 

  

                                           
28 Zie bijvoorbeeld: http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-
onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent 

http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent
http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2013/artikelen/inzetbaarheidspaspoort-een-onmisbare-sleutel-tot-de-wereld-van-het-persoonlijk-talent
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Bijlage 5 

Teksten over aanstelling in algemene dienst uit toelichting CAP 2016  

Artikel B.6 Andere functie of werkzaamheden  

1. De ambtenaar is verplicht na afloop van de periode van benoeming in een functie als 

bedoeld in artikel B.5, een hem aangeboden andere passende functie te aanvaarden. Bij 

het aanbieden van een andere passende functie wordt een aanzegtermijn van ten minste 

twee maanden in acht genomen. De ambtenaar kan na afloop van bedoelde periode ook 

opnieuw in dezelfde functie worden benoemd. Zolang er na afloop van de in de eerste 

volzin bedoelde periode geen passende functie beschikbaar is en de ambtenaar niet 

overeenkomstig het vierde lid tijdelijk is belast met andere werkzaamheden dan wel met 

de waarneming van een andere functie, blijft hij zijn functie vervullen.  

2. Op zijn aanvraag wordt de ambtenaar in een andere functie benoemd dan wel tijdelijk 

met ander werk belast als hij voldoet aan de daaraan gestelde eisen van bekwaamheid 

en geschiktheid, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen 

verzetten.  

3. De ambtenaar is verplicht om in het belang van de dienst een andere passende functie 

te aanvaarden.  

4. De ambtenaar kan in het belang van de dienst worden verplicht om, al dan niet binnen 

de provinciale organisatie, tijdelijk niet tot zijn functie behorende werkzaamheden te 

verrichten dan wel tijdelijk een andere functie waar te nemen, mits deze tijdelijke 

werkzaamheden, onderscheidenlijk tijdelijke waarneming hem in verband met zijn 

persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijs kunnen worden opgedragen.  

5. Als belang van de dienst in de zin van het derde en vierde lid wordt voor de toepassing 

van die leden in elk geval aangemerkt de bevordering van de interne mobiliteit van het 

personeel.  

6. De ambtenaar kan niet worden verplicht, indien bij enig werkgever een staking is 

uitgebroken of een uitsluiting plaats heeft, ter vervanging van stakers of uitgeslotenen 

werkzaamheden te verrichten, tenzij dat naar het oordeel van gedeputeerde staten met 

het oog op de openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering 

van de openbare dienst noodzakelijk is.  

7. Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van dit artikel en ter uitvoering van artikel 

B.5 nadere regels inzake de rechtspositie vast nadat hierover overeenkomstig hoofdstuk 
I overleg met de vakorganisaties van overheidspersoneel heeft plaatsgevonden.  

Toelichting bij artikel B1 

De aanstelling is bij de provincie en dus niet bij een organisatieonderdeel van de provincie. De 

aanstelling gaat gepaard met de (tijdelijke) benoeming in een functie en de (tijdelijke) plaatsing 

bij een organisatieonderdeel.  

  



 

 

 

 

 

39 

 

Toelichting bij artikel B5 Algemene dienst en B6 Andere functie of werkzaamheden 

Deze artikelen geven de rechtspositionele basis voor de aanstelling in algemene dienst in de 

vorm van benoemingen in functies voor 3 tot 5 jaar. Daarbij gaat het om zowel lijnfuncties als 

functies in (tijdelijke) projecten. Uitgangspunt is een plicht tot mobiliteit in het dienstbelang 

(artikelen B.5 en B.6, eerste en derde tot en met vijfde lid) en het recht op mobiliteit als 

keerzijde (artikel B.6, tweede lid). Van belang is dat mobiliteit wordt erkend als een 

dienstbelang. Artikel B.6 maakt het mogelijk ambtenaren ook tijdelijk bij andere werkgevers te 

detacheren. Aanstelling in algemene dienst moet zijn ingebed in een goed scholings-, loopbaan- 

en mobiliteitsbeleid met als uitgangspunt een evenwichtige afweging van belangen van de 

ambtenaar en de organisatie. De afspraken hierover met de vakorganisaties van 

overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg zijn een invulling van een in het SPA 

overeengekomen gemeenschappelijk kader ter zake. Daarnaast zijn er tussen gedeputeerde 

staten en de vakorganisaties van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg nadere 

afspraken over de rechtspositionele aspecten, zoals de consequenties voor toelagen en 

vergoedingen e.d. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen voor een effectief en slagvaardig 

mobiliteitsbeleid met waarborgen voor de zorgvuldigheid.  

Daarbij staat voor op dat normaal goed functionerende ambtenaren niet tussen wal en schip 

mogen raken en zonder functie komen te zitten doordat de tijdelijke benoeming in de ene 

functie afloopt (zonder dat die functie als zodanig verdwijnt) en er geen andere passende 

functie voorhanden is. In dat geval zal betrokkene tijdelijk worden belast met passende 

werkzaamheden in afwachting van benoeming in een andere passende functie. Zolang dat niet 

mogelijk is blijft hij zijn oude functie vervullen.  

De eisen van zorgvuldigheid zoals die ook voortvloeien uit de Awb, brengen met zich mee dat 

de betrokken ambtenaar vooraf wordt gehoord over de aangeboden functie en dat hem 

voldoende tijd wordt gegeven om zich te informeren en te beraden over deze nieuwe functie. Er 

geldt hierbij een aanzegtermijn van ten minste twee maanden. 

Benoemingen in andere functies vinden niet altijd plaats vanuit de algemene mobiliteitswens. 

Denk in dit geval aan een benoeming in een andere functie vanwege disfunctioneren van een 

individuele ambtenaar. Artikel B.6 geldt ook voor een dergelijk geval. Voor benoeming van 

gedeeltelijke arbeidsongeschikte ambtenaren in een andere functie gelden echter bijzondere 

bepalingen (zie artikel E.7).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


