
Opiniërend

Sluiten adviezen van Arboprofessionals over duurzame inzetbaarheid wel aan bij laagopgeleide 

(Een verkorte versie van dit artikel is reeds verschenen in Vakblad Arbo)

Trefwoorden: Arboadvisering laagopgeleiden ouderen duurzame inzetbaarheid

-

Inleiding
 

Niet iedereen lukt het om regie te nemen op zijn eigen 

noemt in haar adviesrapport over gezondheid en langer 

doorwerken, laagopgeleiden als een groep die speciale 

-

 

-

duele werknemer de verantwoordelijkheid kan nemen om 

waarin een werkgever zijn werknemers voorzag van 

In het verkennend onderzoek dat is beschreven in dit 

aantal bevindingen uit onder andere wetenschappelijke 

-

beschreven waaraan meer passende adviezen kunnen 

Onderzoeksmethode

is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmetho-

gangbare modellen over duurzame inzetbaarheid in 

inzichten hebben geleid tot nieuwe vragen waarop 

met een directeur in het MKB, een aantal laagopgeleide 

-

Laagopgeleide werknemers Werknemers die de volgende 

op leiding hebben genoten: basis-

onderwijs, vmbo, eerste drie 

leer jaren van het havo/vwo en de 

entreeopleiding, en de voormalig 

(2018)

Oudere werknemers

Duurzame inzetbaarheid

nu en in de toekomst toe ge-

voegde waarde in het werk te 

leveren en te ervaren, NEN (2013)

Arboprofessionals

weten schappers die verbonden 

modellen ontwikkelen die door 

onder andere kern deskundingen 

worden gebruikt als stand der 

huidige advisering om gezond en vitaal te blijven en te 

werken aan de duurzame inzetbaarheid passend is voor 

92 



modellen over duurzame inzetbaarheid?

werknemers en andere werknemers hierbij?

-

nemer voor de duurzame inzetbaarheid?

inzetbaarheid voor laagopgeleide oudere werknemers 

en wordt dit concreet gemaakt?

duurzaam inzetbaar (kunnen) blijven die aansluiten bij 

laagopgeleide oudere werknemers?

 

Resultaten
Relevante factoren in gangbare onderzoeks-
modellen duurzame inzetbaarheid

met duurzame inzetbaarheid zijn:

-

-

nemers goede gesprekken voeren over werk en ont-

-

onderzoek valide is voor gebruik bij laagopgeleide oudere 

Eigen regie 

op gezondheid

Ze onderscheiden zeven aspecten (vier van de werknemer 

-

mers de regie over hun gezondheid en vitaliteit (kunnen) 

nemen: 

Vermogen: ik kan

  Kunnen

Houding: ik ben bewust, ik wil, en ik durf

   gaat erover dat werknemers zich ervan 

bewust zijn van het belang van gezond gedrag 

 

  Durven -

Faciliteiten:  en ik ben geïnfor-

meerd

gezondheidsprogramma’s ( ) aan om 

-

Figuur 1  Model eigen regie op duurzame inzetbaarheid,Van Vuuren, Lub en Marcelissen (2016) 
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werk nemers daarom informeren over het aanbod aan 

Cultuur: ik mag

steun om bepaald gezondheidsgedrag te mogen laten 

studie en getoetst in online vragenlijstonderzoek, onder 

werknemers van gemiddeld 42,5 jaar in de zakelijke 

-

Verschillen tussen laagopgeleide werknemers en 
andere werknemers

(2018) meldt dat laagopgeleide medewerkers jonger 

-

heidsgedrag:

 op het gebied 

-

-

den geringere taalbeheersing en minder ontwikkelde 

 mogelijkheden van hoger 

opgeleiden maken het makkelijker om gezonder 

-

in de toegang tot het gebruik van gezondheidszorg- en 

opleidingsniveau bepaalt het soort werk 

-

rol van het sociale netwerk -

leiden hebben over het algemeen een ruimer sociaal 

netwerk, waarvan de leden vaker over meer kennis, 

 die samengaan met 

-

 die samenhangt 

qua voorkeuren), clusteren zij vaak bij het wonen in 

Ook dit kan zorgen voor scheidslijnen in risico- en 

-

aantal personen met laagbetaald, onzeker werk sterker 

lijken te hebben voor hun inzetbaarheid vooral ligt in de 

hebben om een opleiding te volgen en niet zozeer in 

meldt recent dat mensen met een lage opleiding zich 

vaak kwetsbaar en ongemakkelijk voelen over hun op-

spanning ervaren tussen hun gelijkheidsidealen en hun 

mensen met een hoge opleiding vaker als competent 

interessant werk, aan leer- en ontwikkelmogelijkheden, 

een goed salaris en goede werkzekerheid hechten laagop-

werknemers meer vertrouwen hebben over hun kansen 

op de arbeidsmarkt ten opzichte van laagopgeleide werk-

Laagopgeleiden willen vaak wel langer doorwerken maar 
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werken langer door dan hoogopgeleiden, terwijl ze zich 

daartoe minder goed in staat achten en ze niet boven-

vaker laagopgeleid zijn dan vrouwen, dat het aandeel 

laagopgeleiden hoger is onder mensen met een niet-

laagopgeleiden (door de aard van hun werk) een groter 

uit 2016 laten de volgende verschillen zien tussen laag- en 

hoogopgeleide werknemers bij duurzame inzetbaarheid 

Over verschillen in manier van communiceren is nauwe-

-

van de laagopgeleiden kampt met taalproblemen en 

Ook over verschillen in leren en ontwikkelen tussen laag- 

 

geving voor laagopgeleiden: 

Verschillen tussen oudere werknemers en 
andere werknemers

-

TNO (2018) laat zien dat de duurzame inzetbaarheid van 

-

weer hervonden lijken te hebben, geldt dat nauwelijks 

-

heden in het werk minder belangrijk en doen ook minder 

Figuur 2  Resultaten van de Werknemersenquête (WEA) van TNO uit 2016
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als interne mobiliteit is aanmerkelijk lager bij werknemers 

Er lijken 3 groepen te zijn:

in komen, die uit interesse en bevlogenheid wil 

-

-

-

-

Risico’s voor een laagopgeleide oudere werk-
nemers voor de duurzame inzetbaarheid 

-

waarden laat zien dat het belang van de intrinsieke 

door de oudste categorie (60-64 jaar) laagopgeleide werk-

-

waarden worden bij hoogopgeleide oudere werknemers 

vaker in het huidige werk vervuld dan bij laagopgeleide 

-

voor intrinsieke werkwaarden als ‘interessant werk’ en 

van TNO (2009) meldt een beperkt aantal determinanten 

ook andere dan gezondheid- en arbeidsgerelateerde 

mogelijkheden om eerder te stoppen met werken en de 

ervaren steun voor langer doorwerken van de leiding-

-

omstandigheden zoals een slechte gezondheid, een 

arbeidshandicap, burnout klachten, ongewenst gedrag 

taakeisen, en minder sociale steun van de leidinggevende 

-

lichamelijk minder zwaar werk om het werk langer vol te 

het verzuimpercentage weer aanzienlijk, mogelijk door 

-

gelijkbaar patroon is zichtbaar in de ziekteverzuimduur 

van de laatste verzuimperiode lag in klachten aan het 

houdings- en bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten 

-

opgeleide werknemers meldden klachten aan het bewe-

een chronische aandoening die uitvoeren van het werk 

-
zetbaarheid van laagopgeleide oudere werk-
nemers: hoe concreet en inhoudelijk uitgewerkt 

Over duurzame inzetbaarheid bij laagopgeleide oudere 

In reeds genoemd rapport ‘Oudere werknemers en langer 

instrumenten om oudere werknemers langer in dienst te 

-

ten om langer doorwerken van oudere werknemers te 
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-

-

van de diverse instrumenten om oudere werknemers 

in dienst te houden wanneer zij het voor de personele 

veel laagopgeleide werknemers in dienst hebben meer 

-

sten en vrijstellen van overwerk, maar minder van het 

erop dat laagopgeleide oudere werknemers weliswaar 

 

-

ziekten uit 2018 blijkt dat de meeste beroepsziekten, 

circa twee derde van de gevallen, voorkomen voor bij 

-

omvat wel gegevens over de aard van de werkzaamheden 

de blootstelling, maar het opleidingsniveau wordt niet 

werknemers in beroepen met een lagere sociaal econo-

Bevindingen uit de gesprekken

werknemers blijkt dat zij zich terdege van bewust zijn dat 

ze een risico lopen om het huidige werk niet vol te kunnen 

door gezondheidsklachten maar zien geen mogelijkheid 

tot omscholing door slechte ervaringen met school in het 

verleden en het gevoel dat het niet passend te maken is in 

een grote drempel om met de leidinggevende in gesprek 

inzetbaarheid in de toekomst en de vraag gesteld hoe hij 

meer het verzamelen van gegevens over beroepsziekten 

een gemis is dit nu niet gebeurt maar benoemt dat het 

dat de arbo-advisering niet plaatsvindt in de ‘taal’ van de 

laagopgeleide oudere medewerkers en dat vooral Over 

In de modellen duurzame inzetbaarheid die in Nederland 

worden gebruikt, wordt veel aandacht besteed aan het 

-

met de laagopgeleide oudere medewerkers uit dit onder-

zoek is de indruk ontstaan dat hierin nog verbeterkansen 

moeten worden gecommuniceerd met laagopgeleide 

Discussie

onderzoeksmodellen is het schrijnend om vast te stellen 

(vaak hoogopgeleid) en dat ze niet zijn gevalideerd voor 

-

men dat bv dialoog moet plaatsvinden en het gegeven 

dat dit voor een laagopgeleide oudere werknemer 

voren gekomen uit de gesprekken met de werknemers 

bleek overigens ook uit de gesprekken: leidinggevenden 

Laagopgeleide oudere werknemers lopen grotere risico’s 

-
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hebben aan zaken als ondersteuning door een docent, 

leren door toe te passen en ter ervaren, en mogelijkheden 

werknemers wordt in de literatuur nauwelijks concreet 

-

de duurzame inzetbaarheid van laagopgeleide oudere 

-

vaak ‘dure mensen taal’ wordt gebruikt met vaktermen 

plezier kunnen werken, en vitaal met pensioen gaan’ niet 

nadenken over langetermijngevolgen als de eerste basis-

duidelijk is wat kenmerken zijn van boodschappen die 

-

nieuwe trend, waarin minder met woorden maar meer 

in beelden wordt gecommuniceerd een (deel van de) 

-

Op basis van het onderzoek in de literatuur en de ge-

sprekken met stakeholders kan worden gesteld dat de 

bij laagopgeleide oudere werknemers en hen niet in 

staat stellen om regie te pakken op hun gezondheid en 

In de adviezen lijkt de nadruk te liggen op de inhoud en 

wordt voorbij gegaan aan de aandacht die nodig is om 

de eigen deskundigheidsbubbel zit, praat in dure mensen 

-

Conclusie/discussie

van duurzame inzetbaarheid niet aansluit bij laagopgelei-

liggen aan verschillende zaken:

-

maar niet/onvoldoende is onderzocht wat de meer-

-

rol van de werknemer en de werkgever maar nog wei-

zorgt ervoor dat individuen (dus ook werknemers) zich 

niet herkennen in zaken, zich niet gehoord en gezien 

Enkele kenmerken van adviezen die aansluiten 
bij laagopgeleide oudere werknemers 

-
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-

pele en begrijpelijke bewoordingen - een deel van de 

-

-  Wees je ervan bewust dat jij als (vaak hoogopgeleide) 

adviseur door een laagopgeleide wordt gezien als een 

-

Hoe verder

 

werknemers is een beter beeld nodig van de doelgroep: 

waarin oplossingen zijn gevonden om mensen duurzaam 

-

gestroomd? Wat kan beter in de manier waarop wordt 

gecommuniceerd?

-

werk, kunnen meedenken over wat nodig is om te werken 

doelgroep, leiden tot goede adviezen en bijdragen aan 

-

-

adviezen die passen bij de doelgroep en die daadwerkelijk 

-

schillende sectoren (niet uitsluitend zakelijke dienstver-

een mogelijke bias omdat niet alle werknemers beschik-

Figuur 3  Vicieuze cirkel Arboadvisering voor laagopgeleide oudere werknemers
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ter beschikking komen om, samen met de doelgroep, 

invulling te geven aan scholing op het thema duurzame 

-

van dit onderzoek kan zijn dat duidelijk wordt wat laagop-

geleide oudere werknemers daadwerkelijk nodig hebben 

-

Gezondheid en langer doorwerken

Leren in verschillende contexten -

sten van trajecten taal- en basisvaardigheden voor laagopge-

van laagopgeleide oudere werknemers

de ander?

Ontwikkelingen in de omgeving, Meerjaren-

Ontziebeleid voor oudere werknemers, 

Duurzame Inzetbaar-

heid

NCvB (2018) Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Beroeps-

inzetbaarheid
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TNO (2018) 

Trouw (2017) Aantal ouderen met een betaalde baan groeide fors

Onderzoek: laagopgeleide werkne-

mers praten mee over gezonde werkplek, nieuwsbericht op 

Sturen op eigen 

-

dox
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WRR (2018) Wetenschappelijke Raad voor de Regering, Van 
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werknemers en langer doorwerken
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