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Duurzaam inzetbare gemeenten halen het beste uit zichzelf, omdat ze er beter van
worden. Dat stelt Robert Wijk in een inventariserend onderzoek onder gemeenten
naar duurzame inzetbaarheid. De VNG gebruikt de uitkomsten van het onderzoek
voor visieontwikkeling over het thema. Een lage uitstroom is een verrassende ver
klikker voor toekomstige problemen.

Lage uitstroom
verklikker voor weinig
vitaliteit en bevlogenheid
VNG ontwikkelt visie op duurzame inzetbaarheid
Visie

Begin december 2010 presenteerde
Robert Wijk van de gemeente Heerhugowaard de resultaten van zijn
onderzoek in opdracht van het College
voor Arbeidszaken van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De gemeentelijke werkgevers ontwikkelen een visie op duurzame inzetbaarheid om daarover het gesprek aan te
gaan met de vakbonden. De werkgevers
hopen dat het onderzoek bijdraagt aan
draagvlak voor maatregelen en indicaties geeft hoe duurzame inzetbaarheid
vergroot kan worden.

Volgens Wijk loont het om als gemeente
te investeren in duurzame inzetbaarheid (DI). Hij definieert het begrip als
‘langer gezond, gemotiveerd en met
plezier doorwerken’. Wijk concludeert:
“In een duurzaam inzetbare gemeente
wordt langer, gezond en met plezier
doorgewerkt. Er wordt gelachen en de
sfeer is goed. Een DI gemeente weet
goed om te gaan met bureaucratische
regels door het beste uit mensen te
halen. De mensen krijgen veel ruimte
in hun werk en voor ontplooiing, vinden
afwisseling in hun werk en krijgen daar
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(positieve) feedback op. Aan de ambities
van het bestuur wordt stap-voor-stap
gewerkt waarbij de inventiviteit van
eigen mensen wordt gebruikt voor nog
betere resultaten. Directie en HRM zijn
als bewakers en aanjagers wekelijks in
dialoog. De werkwijze is zichtbaar doordat mensen gezond zijn, tevreden zijn,
veel doorstromen en misschien ook
wel uitstromen. Ook de burgers zijn als
klant dik tevreden. Kortom: DI gemeenten halen het beste uit zichzelf… omdat
het ze verder helpt”, aldus een voorzet voor de VNG-visie op duurzame
inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

P&O/HRM en de gemeentesecretaris
belangrijk: “In gemeente Dalfsen
spreken P&O en gemeentesecretaris
elkaar wekelijks. Die afstemming werkt
heel goed.” Als medewerkers voldoende
ruimte en mogelijkheden hebben, geeft
een ‘ambitieus bestuur’ energie in plaats
van stress.

Aanbevelingen
Wijk adviseert gemeenten om te kijken
welke van de huidige HRM-instrumenten aansluiten bij succesfactoren. Ook
de manier van sturing en leidinggeven
zouden daarop dienen aan te sluiten.
Wijk: ‘Formuleer duidelijk waarop je
stuurt en laat dat ook zien in feitelijk
gedrag’. Volgens een van de aanwezigen
dient de sturing gericht te zijn op loop-

Indicatoren
Wijk onderzocht duurzame inzetbaarheid binnen zo’n 25 gemeenten en
gemeentelijke netwerken. Via het Job
Demands model – Resources Model
(Bakker/Schaufeli) onderzocht hij welke
factoren een organisatie energie geven
en welke energie kosten. Als indicatoren
voor duurzame inzetbaarheid hanteert
Wijk het ziekteverzuimpercentage en
de medewerkerstevredenheid. “Ik toets
de aanname dat een laag ziekteverzuim
en hoge medewerkerstevredenheid
positief is voor duurzame inzetbaarheid.” In algemeenheid, stelde Wijk,
kost een hiërarchische organisatie met
afgebakende taken voor medewerkers
en organisatie energie. Lastig bestuur,
een parafencultuur en sturen op sector
plannen, worden gezien als energievreters. Vriendelijkheid, een krachtige
P&O-afdeling en een goede privéwerkbalans maken het werk volgens de
geïnterviewden juist prettiger.

Energievreters
Duurzame inzetbaarheid wordt volgens Wijk verminderd door energievreters als sturen op geld, angst en
werkdruk. Dat uit zich in een hoger

“Ontevreden mensen kunnen
plotseling vertrekken”
baanontwikkeling en ontwikkelings
gerichte uitstroom. “Ontevreden
mensen kunnen plotseling vertrekken.
Met loopbaanontwikkeling heb je meer
zicht op vertrek.” Verder klonk het
advies om als gemeente met alle medewerkers het gesprek aan te gaan over
hun duurzame inzetbaarheid. “Mensen
denken vaak dat ze wel goed zitten,
maar leidinggevenden moeten waarschuwen dat ze niet kunnen garanderen
dat iemand over drie jaar nog goed zit.”
Dat werd beaamd. “Veel collega’s denken dat zij niet getroffen worden door
bezuinigingen. Ik zeg altijd: ‘ik wel’ en
probeer het gesprek te voeren.”

ziekteverzuim en lagere medewerkers
tevredenheid. En, tot verbazing maar
ook herkenning van de aanwezigen bij
de presentatie, ook tot minder doorstroom en uitstroom. Wijk gaf als verklaring voor deze verklikker: “Sommige
mensen doen al jaren hetzelfde werk en
veranderen niet makkelijk meer. Ook al
zijn ze niet meer enthousiast over wat
ze doen, het ontbreekt hen aan perspectief en zelfvertrouwen en daardoor
blijven ze stil zitten.”

Onderscheidende factoren
Een organisatie kan duurzame inzetbaarheid vergroten door kleine stapjes te
zetten en medewerkers daarbij te betrekken. Zij moeten vooral zelf het werk doen
– dus weinig externen. Verder noemt
Wijk als onderscheidende factoren: veel
ruimte voor ontplooiingsmogelijkheden,
afwisseling in het werk, prestatiefeedback en dienend leiderschap. Volgens
Wijk is ook structureel overleg tussen

Tevreden klanten
Volgens Wijk levert duurzame inzetbaarheid absoluut resultaat op. “Duurzaam inzetbare gemeenten halen het
beste uit zichzelf, omdat ze er beter van
worden. Daarvan profiteert vooral de
burger als tevreden klant”, aldus Wijk.
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