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Inleiding :  

Managers die maar af en toe met inzetbaarheidsproblemen te maken hebben, 
ontbreekt het vaak aan inzicht in zowel de problematiek zelf, als in de mogelijke 
oplossingen. Algemene scans zijn leuk, maar helpen niet verder als de inzetbaarheid 
van een individuele medewerker moet worden aangepakt. Als je de bestaande 
regelingen niet vaak gebruikt, heb je die niet direct paraat.  
 
Vraag: Welke HRM-instrumenten staan de manager ter beschikking staan om de 
inzetbaarheid van een individuele medewerker in een concrete situatie te verbeteren, 
en hoe krijgt  hij daar zicht op? 

 
Inhoud: 

Om handen en voeten te geven aan de zorgplicht van de werkgever bestaat er een 
aantal wettelijke regelingen, daarnaast worden in CAO’s vaak afspraken gemaakt over 
extra voorzieningen. De provincie Groningen doet veel onderhoudswerk in eigen 
beheer en kent zodoende een grote variatie in functies, met een groot verschil in 
belasting. Inzetbaarheid van de medewerkers is een voortdurend punt van aandacht. 
In de praktijk blijken de managers niet op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden die 
hen ten dienste staan om optimaal gebruik te maken van de capaciteiten van de 
medewerkers.  
Op de afdeling P&O van de provincie Groningen hebben een medewerker van het 
interne mobiliteitsbureau en de interne arbeidshygiënist alle beschikbare HRM-
instrumenten in kaart gebracht en gekoppeld aan mogelijke  knelpunten. 
Oorspronkelijk doel van deze exercitie was het ontdekken van hiaten in de regelingen, 
veel managers hadden namelijk het idee dat het hen ontbrak aan goede instrumenten. 
Dat bleek niet het geval, maar de regelingen waren versnipperd  en niet makkelijk 
toegankelijk. Nu ze overzichtelijk en functioneel gerangschikt zijn in een 
‘Processchema Inzetbaarheid’, kan snel worden bijgestuurd wanneer er problemen 
dreigen te ontstaan met de inzetbaarheid van een medewerker. Waar nodig geeft de 
arbeidshygiënist aanvullend advies over bijvoorbeeld de werkplekinrichting of 
alternatieve werkzaamheden. 
Daarnaast speelt de ontwikkeling van het personeelsbestand. Momenteel moet de 
provincie inkrimpen vanwege bezuinigingen. Tegelijk vertrekken medewerkers die met 
pensioen gaan. De provincie moet dus scherp hebben waar medewerkers vertrekken 
en wie vervangen moet worden of niet.  Ook hiervoor is het ontwikkelde 
Processchema Inzetbaarheid goed bruikbaar. En ook hier wordt de arbeidshygiënist 
ingeschakeld wanneer medewerkers van functie veranderen en daar extra 
voorzieningen bij nodig hebben. 
Het schema is ingebed in de gewone jaarlijkse cyclus van plannings- en 
beoordelingsgesprekken. Er is inmiddels al ruim een jaar ervaring mee opgedaan. 
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Meer organisaties zullen te maken krijgen met deze mobiliteitspuzzel. Onderzoekers 
van het UMCG houden zich daarom bezig met de vraag hoe de inzetbaarheid van met 
name 45-plussers verbeterd kan worden. Zij werken daarin samen met andere grote 
werkgevers in het noorden, waaronder de provincie Groningen. Het Processchema 
Inzetbaarheid kan dienen als een handreiking voor organisaties om inzicht te krijgen in 
het beschikbare instrumentarium. 

  
 
Conclusie:  

In de presentatie laten we zien hoe het processchema HRM-instrumenten en het 
processchema Inzetbaarheid/Mobiliteit zijn opgezet en hoe ze worden toegepast in de 
praktijk. De rol van personeelsadviseur en arbeidshygiënist komen aan de orde. 
Eventuele beperkingen van de systematiek worden besproken. Is er echt voor ieder 
probleem een oplossing?   
Een discussiepunt kan zijn hoe de aanpak kan worden vertaald naar andere 
organisaties, vooral naar kleinere die minder makkelijk iemand intern kunnen 
herplaatsen. Is een aanpak mogelijk van een cluster van gelijksoortige of juist heel 
verschillende bedrijven?   
 
  

Toepassing: 
In de praktijk is er al ervaring mee opgedaan. Vaak blijkt het vooral de 
personeelsadviseur te zijn die de routine opbouwt. Een paar voorbeelden: 

 Het beroep van muskusrattenbestrijder is een fysiek zwaar beroep, vangers 
worden gewaarschuwd om tijdig om te scholen. Zo is er nu na omscholing 
een vanger werkzaam als BOA (handhaver groene wetten), een activiteit die 
nauw aansluit bij zijn ervaring, maar minder belastend is. Een andere vanger 
werkt nu in de werkplaats van het kanaalbeheer. De groep als geheel is dit 
jaar overgegaan naar de waterschappen, maar dat verandert niets aan het 
probleem voor de vangers. 

 Soms kampen oudere medewerkers met beginnende motivatieproblemen 
zonder dat ze echt vastgelopen zijn. Maar dat gevaar dreigt dan wel. Met het 
HOVO hebben een paar grote werkgevers een module ontwikkeld die hen 
helpt zich te bezinnen op hun situatie en inzicht te krijgen in de manier waarop 
hun ervaring toegevoegde waarde kan hebben voor de organisatie.  De 
deelnemers zijn tot nu toe erg positief over deze benadering. 

 Een bijzondere situatie is de positie van de telefonist. Door de technische 
ontwikkelingen worden deze werkzaamheden beduidend minder. De nieuwe 
taak wordt ondersteuning geven aan het secretariaat van de OR. Het 
bijzondere zit in het feit dat deze medewerker visueel gehandicapt is. Dit 
betekent een technische aanpassing van de nieuwe werkplek, maar ook een 
gedragsverandering voor de collega’s tijdens de vergaderingen.  

 
 


