GEZONDBeleid
Presentatie
In 4 werkgroepen uiteen:
Het onderwerp van de bijeenkomst was de vergrijzing van Nederland en de invloed daarvan op de
arbeidsmarkt. De presentatie werd verzorgd door Ellen Nass, Arlet den Ouden en Michèle van den
Bijllaardt. Hieronder de belangrijkste slides uit de presentatie:

Nederland vergrijst
• De beroepsbevolking krimpt
•

http://www.youtube.com/watch?v=-TW-bTC827Y&feature=mfu_in_order&list=UL

Consequenties voor de werkgever?
• Minder instroom
• Meer risico op verzuim
• Nadenken over maatregelen om personeel te
binden en gezond te houden

Kom in beweging!

Na de presentatie is de groep uiteen gegaan in 7 kleine groepjes om daar te discussiëren over een
aantal vooraf opgestelde vragen. Dit leidde tot geanimeerde discussies.
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Terugkoppeling
Tijdens de presentatie is het Wiel van inzetbaarheid besproken:

Toelichting:
• Een bedrijf verwacht dat niet alle mensen gezond de eindstreep kunnen halen. Het wil
daarvoor beleid maken en concrete maatregelen nemen (pijlen)
• Dit heeft de grootste kans van slagen als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan (gele
en groene cirkel)
• Bij het formuleren van een visie en het opstellen van beleid zijn drie aandachtsgebieden van
belang (blauwe cirkel)
o Preventie, gezondheid en verzuim
o Scholing, ontwikkeling en mobiliteit
o Arbeidsvoorwaarden
• Het model bevat tot slot vragen die de werkgever per onderdeel op weg helpen naar het
formuleren van praktische maatregelen (oranje cirkel)
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Van iedere groep heeft een vertegenwoordiger de uitkomst van de discussie toegelicht op het wiel
van inzetbaarheid met behulp van steekwoorden op memobriefjes. Enkele steekwoorden/vragen:

Conclusie:
De vergrijzing als aanleiding voor leeftijdsbewust personeelsbeleid is nog niet voor iedereen
vanzelfsprekend. (Leeftijdsbewust) personeelsbeleid voerde wel de boventoon in de discussies.
Hierbij was het eigenlijk wel voor iedereen duidelijk dat er maatregelen getroffen moeten worden
om werknemers beter duurzaam in te kunnen zetten en het bedrijf voor te bereiden op de
toekomst.
Veelal wordt al ingezien dat hiervoor op managementniveau beleid moet worden ontwikkeld en
maatregelen genomen. Goede ideeën om te inventariseren, als waar beleid op gericht moet zijn.
De noodzaak van arbeidsmobiliteit en taakverbreding wordt wel gezien, maar is momenteel niet in
alle bedrijven inpasbaar. Hierop moet nog visie worden ontwikkeld voor de toekomst.
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Bijlage

1. Welke knelpunten ziet u voor uw bedrijf als gevolg van de toenemende vergrijzing?
a. Op welk vlak van het wiel liggen de knelpunten?
(Arbeidsvoorwaarden/scholing,ontwikkeling, mobiliteit/Preventei, gezondheid,
verzuim)

2. Welke maatregelen kunt u treffen, of heeft u al genomen om de knelpunten op te
lossen?
a. Op welk vlak van het wiel liggen deze maatregelen?
b. Op welk vlak kunt u nog meer maatregelen nemen?

3. Is er voor de maatregelen die u wilt inzetten een verandering op managementniveau
nodig?
a. Zo ja, welke?

4. Welk effect verwacht u van de maatregelen?
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