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Sterk in  
je werk

Duurzame inzetbaarheid bij  
zorgorganisatie Amerpoort
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Bewustwording, daar begint het vergroten van duur-
zame inzetbaarheid van medewerkers mee. Dat zij
regelmatig stilstaan bij wat ze nodig hebben om hun 
werk goed en bevlogen te kunnen doen. Zowel op  
het gebied van vitaliteit en gezondheid als op dat van 
scholing, ontwikkeling en loopbaan. ‘Sterk in je werk’ 
noemen ze dit bij Zorgorganisatie Amerpoort.

Door in te zetten op duurzame in-
zetbaarheid, speelt Amerpoort 
in op de toenemende vergrijzing 

en arbeidsmarktkrapte in de zorg. En 
dat is hard nodig. Iedereen moet langer 
doorwerken. Er zijn steeds meer oudere 
en steeds minder jongere werknemers. 
De druk op jongere werknemers zal toe-
nemen omdat zij niet alle opengevallen 
plekken van oudere werknemers kun-
nen opvullen. Bovendien heeft de staats-
secretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport in 2017 aangeven dat hij een 
groot tekort aan zorgprofessionals ver-
wacht in de komende jaren, door toene-
mende werkgelegenheid in de zorg. Om 
hier als werkgever op aan te sluiten, is 
het goed om activiteiten te ontwikkelen 
die werknemers stimuleren tot gezond 
en productief langer doorwerken. Met 
behoud van werkplezier.  

Drie pijlers
Voor Amerpoort betekent duurzame in-
zetbaarheid dat medewerkers zelf de re-
gie hebben over hun vitaliteit en ge-
zondheid, persoonlijke ontwikkeling en 
loopbaan. Al langere tijd faciliteerde de 
organisatie medewerkers hierin met 
verschillende instrumenten, zoals trai-
ningen, kenniscafés en loopbaancoa-
ching. Er bestond echter weinig samen-
hang tussen deze instrumenten. In 2011  
bleek uit onderzoek van AStri dat er bij 
de meeste organisaties binnen de ge-
handicaptenzorg geen samenhangend 
beleid is op duurzame inzetbaarheid. 
Maar dat hier wel sterke noodzaak toe 
is, wil een organisatie dit onderwerp 
succesvol op de kaart te zetten. (AStri-
rapport, 2011)

Zorgorganisatie Amerpoort zette duur-
zame inzetbaarheid neer onder de titel 
‘Sterk in je Werk’. Het beleid heeft drie 
pijlers: Vitaliteit & Gezondheid, Leren & 
Ontwikkelen en Mobiliteit & Loopbaan. 
Deze drie pijlers brengen het belangrijk-
ste aanbod voor medewerkers op het ge-
bied van gezondheid, welzijn, ontwikke-
ling en inzetbaarheid samen.

Het proefschrift van Luc Doornenbosch 
(2009) bevestigt deze denkrichting. In 
zijn proefschrift definieert hij drie HR- 
instrumenten die de kern vormen van 
een beleid dat is gericht op vitaliteit en 
inzetbaarheid. Deze instrumenten zijn: 
(1) een efficiënte, intern gerichte perso-
neelsbezetting, (2) functionele training 
en (3) loopbaanontwikkeling.  

Sterk in je Werk-scan 
Als startpunt voor Sterk in je Werk voer-
de de organisatie de Sterk in je Werk-
scan uit; een medewerkersonderzoek in 
nieuwe vorm. Doel van dit onderzoek 
was om een beeld te krijgen hoe Sterk 
in hun Werk de medewerkers staan en 
welke ondersteuning zij hierin nog van 
de organisatie zouden willen. En om be-
wustwording te creëren bij medewer-
kers op het onderwerp.  

Het onderzoeksbureau was hetzelfde als 
bij het medewerkersonderzoek van drie 
jaar eerder. Maar het onderzoek is her-
schreven: een andere aanspreektoon, 
een andere volgorde in de vragen. Ook 
zijn er extra vragen toegevoegd op het 
gebied van vitaliteit, persoonlijke ont-
wikkeling en loopbaan. De vragen en de 
aanspreektoon zijn hierdoor in de eerste 

instantie gericht op de medewerker zelf; 
hoe de medewerker in zijn vel zit, hoe 
gezond hij is en hoe het zit met zijn per-
soonlijke ontwikkeling. Pas aan het eind 
van de scan krijgt de medewerker ook 
een aantal vragen over hoe hij de organi-
satie ervaart. 

Sterk in je Werk-instrumenten 
Ruim 58 procent van de medewerkers 
vulde de Sterk in je Werk-scan in. Uit de 
resultaten van de scan bleek dat mede-
werkers van Amerpoort over het alge-
meen bevlogen en betrokken zijn bij 
hun werk en hun werk ook als zeer zin-
vol ervaren. Maar er zijn ook aandachts-
punten, zoals een slechtere score op de 
werk-privébalans.   
Medewerkers gaven daarnaast aan hoe 
Amerpoort hen kan faciliteren sterk in 
hun werk te staan. Hiermee is de orga-
nisatie aan de slag gegaan. Er blijkt bij-
voorbeeld een grote behoefte aan aan-
bod op het gebied van (team)coaching. 
Dit sluit aan bij de ontwikkeling van 
Amerpoort naar het werken met taakvol-
wassen teams. Vanuit deze ontwikkeling 
krijgen medewerkers en teams meer re-
gelruimte en regie. Dit roept blijkbaar 
ook de vraag op om ondersteuning.  

De resultaten van de Sterk in je Werk-
scan dienden als input om het aanbod 
aan hulpmiddelen aan te scherpen.  
In de nieuw ontwikkelde training ‘Met 
Powerrr aan het Werk’ gaan deelnemers 
zelf op zoek naar hoe ze de regie binnen 
hun werkzame leven kunnen nemen. 
Om er zo achter te komen hoe ze met 
meer motivatie naar hun werk kunnen 
gaan. 
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Naast de individuele instrumenten, is er 
nu ook meer aandacht voor interventies 
op teamniveau, zoals teamcoaching. Li-
teratuur over duurzame inzetbaarheid 
omschrijft het belang van het aanbieden 
van interventies op individueel niveau 
en team- en organisatorische interven-
ties (Van Vuuren, 2012).  

Communicatie en promotie
Om maatregelen op het gebied van in-
zetbaarheid succesvol te laten zijn is  
het nodig niet alleen te kijken naar de 
inhoud van maatregelen. Het proces  
van acceptatie van deze maatregelen ver-
dient ook aandacht, zoals voorlichting, 
draagvlak en communicatie (Gründe-
mann & Van Vuuren, 1998). Dit onder-
schrijft het belang van communicatie en 
promotie rondom het thema.  
Bij Amerpoort bleken zowel leidingge-
venden als medewerkers veelal onbe-
kend met de diensten op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. Daarom zijn 
er verschillende activiteiten onderno-
men om het aanbod van Sterk in je 
werk te promoten. Het aanbod van alle 
diensten en producten staat geclusterd 
op een digitale community (intranetpa-
gina). P&O-vakspecialisten beheren de 
community op de drie hiervoor bespro-
ken Sterk in je Werk-pijlers. Ook is er 

een filmpje gemaakt van Sterk in je 
Werk, zie https://www.youtube.com/
watch?v=t74Bo_EFYnI&t=9s.

Wat levert het op? 
Met de Sterk in je Werk-scan startte de 
bewustwording op het onderwerp Duur-
zame inzetbaarheid. De bijna 1500 me-
dewerkers die de scan hebben ingevuld 
hebben in ieder geval op dat moment 
nagedacht over hun persoonlijke inzet-
baarheid en wat zij daarin van de orga-
nisatie zouden verwachten.  
Als vervolgstap heeft de organisatie een 
beter aanbod neergezet van activiteiten 
die de medewerker kunnen ondersteu-
nen om Sterker in het Werk te staan.  
Daadwerkelijke effectmetingen hiervan, 
bijvoorbeeld daling van verzuim, zijn 
lastig uit te voeren. Wel hebben mede-
werkers inmiddels zowel de inzet van 
(nieuwe) trainingen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling positief ge-
evalueerd, als de instrumenten zoals 
teamcoaching.

Tips en valkuilen 
Het onderwerp duurzame inzetbaarheid 
succesvol neerzetten in de organisatie 
begint met te weten wat je daaronder 
verstaat. Voor Amerpoort betekent dit 
Sterk in je Werk: medewerkers die zelf 

de regie hebben over hun vitaliteit en 
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling 
en loopbaan.  
Vervolgens is het de kunst om dit sa-
men te brengen tot één geheel en hier-
bij gebruik te maken van samenwerking 
en co-creatie. Bundel de krachten van 
verschillende P&O-disciplines, mede-
werkers (medezeggenschap), leiding- 
gevenden en de afdeling communicatie. 
P&O heeft de inhoudelijke expertise op 
de verschillende instrumenten, mede-
werkers kunnen aangeven wat zij nodig 
hebben, leidinggevenden kunnen dit 
faciliteren en de afdeling communicatie 
kan ondersteunen bij het verder ‘aan de 
man brengen’.    

Het grootste aandachtspunt is om de 
aandacht niet te laten verslappen. Be-
wustwording komt op gang door bij-
voorbeeld de inzet van een vragenlijst. 
Maar dit zakt snel weer weg als het bij 
een eenmalige actie blijft. Duurzame 
inzetbaarheid is een toekomstgericht 
onderwerp. De valkuil is om hier in de 
waan van de dag niet mee bezig te zijn, 
terwijl voor echte bewustwording en 
(gedrags)verandering tijd nodig is. 
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Om maatregelen op het gebied van inzet-
baarheid succesvol te laten zijn is het nodig 
om verder te kijken dan de inhoud
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