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Inhoud presentatie
• Aanleiding
• Welke maatregelen treffen organisaties?
• Wat is de invloed van de context van het bedrijf?
• Wat zijn de effecten van het vitaliteitsbeleid?
• Welke kenmerken van het vitaliteitsbeleid maken
dit beleid succesvol?
• Wat zijn goede voorbeelden van vitaliteitsbeleid?
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Aanleiding
• College van de Limburgse Gedeputeerde Staten
wil bijdrage leveren aan de verbetering van de
gezondheid van de inwoners van Limburg.
• Dit heeft zij uitgesproken in het Coalitieakkoord
2012 – 2015 “Limburg, haal het beste uit jezelf! ”
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Duurzame inzetbaarheid: In staat zijn om huidig en
toekomstig werk uit te kunnen en willen blijven
voeren

Motivatie
Gezondheid

Vakbekwaamheid

Pagina 4

Vitaliteitsprogramma’s om vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid te
bevorderen
• Interventies en
programma’s die
organisaties
aanbieden voor het
bevorderen van de
gezondheid,
bekwaamheid en
motivatie van
werknemers in het
algemeen
5

Meer dan curatie en preventie
• Curatie gericht op ‘zieke’ medewerkers:
verzachten en verminderen van gevolgen van
verminderde motivatie, gezondheid en
vakbekwaamheid
• Preventie gericht op risicogroepen:
voorkomen van verminderde motivatie,
gezondheid en vakbekwaamheid.
• Amplitie gericht op alle medewerkers:
versterken van motivatie, gezondheid en
vakbekwaamheid
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Voor iedereen ….
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Onderzoek
• Onderzoek naar de • Internetenquête
aanwezigheid,
312 werkgevers
inhoud, benutting
• Vitaliteits App 158
en effectiviteit van
werknemers bij 17
vitaliteitsprogramorganisaties
ma’s in
organisaties in
• Diepte-interviews
Limburg
met 11
voorbeelden van
best practices
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Internet enquête
Sector
Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie en energie
Bouwnijverheid
Handel
Horeca
Transport en communicatie
Financiële instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overheid
Onderwijs
Zorg
Bedrijfsomvang
1-4 werknemers

Populatie

Steekproef

Respons

3.180
2.102
1.832
8.789
2.859
1.641
482
5.654
207
1.014
3.214

88
298
121
615
195
158
44
361
71
161
316

7
40
15
61
17
18
8
53
18
17
58

16.770

430

44

5-9 werknemers

6.895

500

47

10-25 werknemers

4.302

500

57

25-99 werknemers

2.264

500

64

743

498

100

30.974

2.428

312

100+ werknemers
Totaal
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Welke curatieve
gezondheidsmaatregelen treffen
organisaties?
Curatieve gezondheidsmaatregelen

Voorkomen van/omgaan met hoge werkdruk of werkstress

81%

Aanpassen van de werkplek aan lichaamslengte of aan
lichamelijke klachten

75%

Uitsluiten of beheersen van alcohol- of drugsgebruik

55%

Extra ondersteuning voor werknemers met een chronische
aandoening of arbeidshandicap

54%

Ondersteunen van werknemers met overgewicht bij afslanken
of dieet

22%
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Welke preventieve gezondheidsmaatregelen
treffen organisaties?
Preventieve gezondheidsmaatregelen
Zorg voor een goed binnenmilieu

88%

Aandacht voor de lichamelijke en psychische gezondheid
van werknemers in functioneringsgesprekken

76%

Terugdringen van (mee)roken

73%

Voorkomen van pesten of uitsluiting

49%

Faciliteiten op het werk om sporten of fietsen naar het werk
te stimuleren, zoals een fietsplan, een douche, kleedruimte
of sportruimte

34%

Stimuleren van gezonde voeding (bijvoorbeeld: gezond
aanbod van bedrijfsrestaurant, gratis fruit of salades)

32%

Aanbieden van een gezondheidstest (health check) aan
werknemers

18%

Bedrijfsfitness of korting bij een sportschool

14%
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Welke motivatiemaatregelen treffen
organisaties?
Maatregelen motivatie

Behouden van een gezonde balans tussen werk en privé

79%

Arbeidsvoorwaarden voor het combineren van werk en
zorgtaken

62%

Aanpassen van het werk aan persoonlijke interesses van
werknemers

62%

Teambuilding, sportdagen of actieve teamuitjes voor
werknemers

60%

Stimuleren van langer doorwerken door oudere werknemers

43%
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Welke bekwaamheidsmaatregelen
treffen organisaties?
Maatregelen vakbekwaamheid
Scholing of het volgen van een opleiding

79%

Taakverbreding of taakverdieping

69%

Intervisie of coaching

56%

Loopbaanbegeleiding

43%

Functieroulatie, detachering of stages binnen of buiten uw
organisatie

28%
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Wat zijn de effecten van het
vitaliteitsbeleid?
4 In sterke
mate
Vindt u dat de getroffen
maatregelen van uw organisatie
effectief zijn in het bevorderen
van de gezondheid van uw
werknemers?
Vindt u dat de getroffen
maatregelen van uw organisatie
effectief zijn in het bevorderen
van de vakbekwaamheid van
uw werknemers?
Vindt u dat de getroffen
maatregelen van uw organisatie
effectief zijn in het bevorderen
van de motivatie van uw
werknemers?
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5 In zeer sterke
mate

43.1%

13.4%

54.2%

15.0%

54.2%

17.5%

Wat zijn de effecten van het
vitaliteitsbeleid?
Verandering in productiviteit afgelopen 2 jaar
(1=sterke afname; 3=gelijk gebleven; 5=sterke
toename)

3.33

Tevredenheid met inzetbaarheid personeel
(1=helemaal niet; 5=zeer tevreden)

4.01

Duurzame inzetbaarheid van personeel tot
pensioen (1=bijna niemand; 4= meer dan de
helft; 5=bijna iedereen)
Wat was binnen uw organisatie het
ziekteverzuim percentage in 2013, exclusief
zwangerschap- en bevallingsverlof?

6.7%

Wat was binnen uw organisatie het
personeelsverloop in 2013?

6.1%
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4.12

Welke kenmerken van het vitaliteitsbeleid
maken dit beleid succesvol?
waargeno
men
effectiviteit

toename InzetDuurverzuim
producti baarheid zame
viteit
inzetbaa
rheid

verloop

totaal aantal
getroffen
maatregelen (max 23)
deel van de
werknemers dat
gebruik maakt van
getroffen
maatregelen eerste
reeks (1=bijna
niemand, 5=bijna
iedereen)
algemeen
gezondheidsbeleid
(1=slecht; 5=goed)

+

+

+

0

0

0

+

0

0

0

-

0

+

0

0

0

0

0

inspraak werknemers
bij vitaliteitsbeleid
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(1=weinig; 5=veel)

+

0

+

0

0

0

Algemene gezondheidscultuur
•

In mijn organisatie:
–

Is gezondheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering

–

Worden voldoende inspanningen geleverd om de gezondheid
van werknemers te beschermen

–

Is elke werkplek gezond en veilig ontworpen

–

Wordt bij de aanschaf van materialen (meubels, machines)
voldoende rekening gehouden met de gezondheid van
werknemers

–

Vinden alle werknemers gezond en veilig werkgedrag
belangrijk

–

Wordt goede voorlichting gegeven over het
gezondheidsbeleid
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Welke kenmerken van het vitaliteitsbeleid
maken dit beleid succesvol?
• Vakbekwaamheidsmaatregelen vergroten
productiviteit en aan hogere duurzame
inzetbaarheid tot het pensioen
• Motivatiemaatregelen vergroten tevredenheid
met de inzetbaarheid van het personeel
• Curatieve gezondheidsmaatregelen vergroten
waargenomen effectiviteit vitaliteitsbeleid
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Conclusies werkgevers (1)
•

Deelgenomen organisaties zijn representatief voor de
Limburgse organisaties wat betreft grootte en sector van
de bedrijfsvestiging.

•

Mogelijk geven resultaten een (iets) te rooskleurig beeld
geven van het vitaliteitsbeleid van organisaties in Limburg.

•

Limburgse organisaties zijn al goed op weg om de vitaliteit
van hun personeel te bevorderen. Driekwart van de
onderzochte organisaties biedt al enkele maatregelen om
de vitaliteit van hun werknemers te bevorderen. Een op de
tien treft een zeer uitgebreid arsenaal aan maatregelen.
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Conclusies werkgevers (2)
•

Het overgrote deel van de onderzochte organisaties is
positief over hun gevoerde vitaliteitsbeleid en ziet zijn
maatregelen als effectief in het bevorderen van de
gezondheid en vooral de vakbekwaamheid en motivatie
van zijn personeel.

•

Het beleid wordt als effectiever gezien naarmate de
organisatie
– een beter algemeen gezondheidsbeleid voert,
– meer maatregelen treft,
– het personeel meer inspraak heeft en
– werknemers meer gebruik maken van de maatregelen.
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Persoonlijk functioneren werknemers
% (helemaal) eens
(N = 158)
Persoonlijk functioneren
1 Ik beweeg of sport de laatste 6 maanden minstens een half uur per dag

59%

2 Ik slaap goed

63%

3 Ik heb een goede conditie

47%

4 Ik ben niet te zwaar (ik heb een gezond gewicht)

47%

5 Ik kan mij goed concentreren

72%

6 Ik eet gezond

74%

7 Ik voel mijzelf niet somber

71%

9 Mijn algemene gezondheid is goed

80%

10 Ik heb privé de laatste 12 maanden geen energie etende problemen gehad

50%

11 Ik heb wekelijks sociale contacten

89%

12 Ik kan gemakkelijk nee zeggen als het moet

52%

15 Ik doe dingen die mij uitdagen

63%

Pagina 22

Functioneren op het werk
% (helemaal) eens
(N = 158)

Functioneren op het werk
20 Ik ervaar mijn werk als uitdagend

60%

22 Ik kan goed omgaan met de werkdruk

74%

23 Ik kan lichamelijk en geestelijk goed omgaan met de
veranderingen op het werk

75%

26 Bij problemen op het werk kan ik goed hulp vragen

61%

31 Ik verbreed mijn werktaken en aandachtsgebieden
(door regelmatig iets nieuws aan te pakken)

49%
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Werk-privé balans
% (helemaal) eens
(N = 158)
Werk-privébalans
8 Door mijn hobby kan ik mijn werk los laten

74%

13 Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan

68%

14 Privé weet ik mijn werk los te laten

69%

16 Ik heb een goede balans tussen werk en privé

73%

24 Ik voel mij na mijn werk nog fit (voor hobby's of andere leuke dingen)

57%
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Doorwerken tot pensioen
% (helemaal)
eens
(N = 158)
Doorwerken tot pensioen
27 Ik ben in staat mijn werk nog jaren vol te houden

68%

33 Ik wil blijven werken tot aan mijn pensioen

69%

34 Ik kies er zelf voor om eerder te stoppen met
werken indien dit mogelijk is*

35%

35 Ik denk dat ik mijn werk lichamelijk en geestelijk
tot aan mijn pensioen kan volhouden

58%
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Oordeel over werkgeversbeleid
% (helemaal)
eens
(N = 158)
Oordeel over werkgeversbeleid
17 Ik krijg van mijn werkgever voldoende gelegenheid om
scholing te volgen

45%

21 Bij mijn werkgever is er voldoende aandacht voor de
gezondheid van het personeel

34%

25 Ik krijg van mijn werkgever voldoende mogelijkheden om
andere taken of ander werk te doen

35%

28 Ik word voldoende geïnformeerd over het personeelsbeleid bij
mijn werkgever

34%

29 Bij mijn werkgever wordt aandacht besteed aan het
behouden van een gezonde balans tussen werk en privé

32%

30 Ik ben tevreden over het personeelsbeleid bij mijn werkgever

38%
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Samenhang oordeel over
werkgeversbeleid en uitkomsten
Oordeel
werkgeversbeleid
(1=slecht, 5=goed)
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1

persoonlijk functioneren (1=slecht,
5=goed)

0.42

2

functioneren op het werk (1=slecht,
5=goed)

0.70

3

werk-privé balans
(1=slecht, 5=goed)

0.43

4

doorwerken tot het pensioen (1=
oneens, 5=eens)

0.32

Conclusies werknemers (1)
•

Mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen en laag of
middelbaar opgeleide en hoogopgeleide werknemers
verschillen niet in functioneren, werk-privé balans en
doorwerken tot pensioen.

•

Wel blijkt dat vrouwen en jongeren iets positiever oordelen
over het werkgeversbeleid dan respectievelijk mannen en
45-plussers.

•

Werknemers die persoonlijk goed functioneren, gezond en
vitaal zijn, functioneren in het algemeen ook goed op het
werk, hebben een goede werk-privé balans en willen en
kunnen vaker doorwerken tot hun pensioen.
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Conclusies werknemers (2)
•

Werknemers die positiever oordelen over het
vitaliteitsbeleid van hun werkgever
– functioneren persoonlijk beter, zijn vitaler
– functioneren beter op het werk
– hebben een betere werk-privé balans
– willen en kunnen vaker doorwerken tot hun pensioen.
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Best practices
Aantal
werknemers (in
Nederland)
Onderwijsstichting
MOVARE

Aard van het bedrijf

1050 Onderwijsstichting MOVARE is de overkoepelende stichting
van 52 (basis)scholen in Zuid-Limburg. De naam MOVARE
staat voor beweging en verandering en dit komt ook terug
in de ambities van MOVARE.

Obvion hypotheken

460 Obvion Hypotheken is in 2002 opgericht en is onderdeel
van de Rabobank. Obvion staat voor verantwoorde
hypotheken en werkt uitsluitend met onafhankelijke
adviseurs.

Reym

600 Reym is een dienstverlener van industriële reiniging,
transport en afvalmanagement. De reiniging wordt gedaan
via onder andere hogedrukreiniging en vacuümreiniging.

Stamicarbon

160 Stamicarbon is een zelfstandig bedrijf, onderdeel van Maire
Technimont vanaf 2009. Stamicarbon ontwerpt onder
andere de technologie en ontwikkelt kennis nodig voor de
productie van ureum (als grondstof voor onder andere
kunstmest).

DSM

Pagina 30

5500 DSM is een wereldwijd chemie bedrijf

Best practices
Naam
Rockwool
azM

Seacon Logistics
Logistiek bedrijf
(anoniem)
Gemeente Maastricht
Geonius
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Aantal

Aard van het bedrijf

1200
5100

250
1250
1550
150

Rockwool is de marktleider in steenwolisolatie.
Het azM (Academisch Ziekenhuis Maastricht) en de
Universiteit van Maastricht werken samen onder de noemer
Maastricht UMC+ (MUMC+). Het MUMC+ heeft drie
kerntaken, namelijk Patiëntenzorg, Onderwijs & Opleiding
en Onderzoek
Een regisseur in de logistieke dienstverlening met een
maritiem karakter (vooral diepzeetransport, maar daarnaast
ook opslag, overslag, distributie en logistiek).
Een bedrijf dat wereldwijd opereert als koeriersdienst
Non-profit organisatie. De medewerkers werken bij een van
de onderdelen van de gemeente, variërend van
Stadsbeheer, Beleid & Ontwikkeling tot aan het Theater.
Geonius geeft advies, ontwerpt en begeleidt projecten in de
infrastructuur, ruimtelijke ontwerp, water, milieu en bouw.

Wat is vitaliteit?
•

Iedereen interpreteert vitaliteit anders: gezondheid van
lichaam en geest, vakbekwaamheid en/of duurzame
inzetbaarheid

•

Afhankelijk van achtergrond bedrijf en werkzaamheden.

•

Alle benadrukken werknemer in principe zelf
verantwoordelijk is voor zijn/haar vitaliteit, maar bedrijf ook
verantwoordelijk om hen daarbij maximaal te
ondersteunen.

•

Door als bedrijf aandacht te geven aan vitaliteit, groeit de
bewustwording onder de werknemers van het belang van
vitaliteit bij de medewerkers.
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Welke maatregelen treffen deze best
practices? “Wat je aandacht geeft, groeit!” Reym

•

Bewustwording eerste stap vitaliteitsbeleid

•

Bij iedereen: leidinggevenden, directie en medewerkers.

•

Vitaliteit is zaak voor iedereen

•

Niet alleen de oudere werknemers of de werknemers met
gezondheidsproblemen.
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Curatie gezondheid
•

Nadruk op proactief handelen bij het herstel van vitaliteit als er
sprake is van verzuim.

•

Actief betrekken van medewerkers en leidinggevenden bij het
herstel, kijken naar het gezondheidsprobleem, maar ook naar
mogelijke oplossingen.

•

Positief benaderen van de medewerkers

•

Acties gericht op de fysieke en mentale gezondheid van de
medewerkers. Verminderde motivatie, sociale problemen en
verminderde vakbekwaamheid kunnen namelijk ook ten
grondslag liggen aan fysieke gezondheidsproblemen.

•

Bewust zijn van onderliggende probleem en goed afhandeling
hiervan en daarbij positief te kijken vanuit het begrip
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Preventie gezondheid
•

Gezondheidscheck (PMO)

•

Vervolgondersteuning bij signalering risico’s: bijvoorbeeld
stoppen met roken of ondersteuning bij afvallen: individuele
afspraken of groepsgewijs.

•

Voorbeeld groepsgewijs:
– werknemers samen met hun partners naar een
supermarkt en les krijgen in het lezen van etiketten
– ploegen die leren gezond te koken zodat ze
gezamenlijk op locatie zelf kunnen koken en eten
– workshop slaapproblematiek.

•

Aanspreken op onveilig gedrag. Sociale controle. Beloning
bij rapportage aan Health & Safety specialist.
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Amplitie gezondheid
•

Bewegen en het gebruik van een bedrijfsfiets

•

Sport

•

Gezond eten

•

Week van de vitaliteit; fun-factor

•

Ontmoediging gebruik auto door betaalde parkeerplaats.
Opbrengsten worden gebruikt voor andere
vitaliteitsmaatregelen.

•

Sponsoring sportclubs/evenementen
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Motivatie
“Loyaliteit geven = Loyaliteit krijgen.” Geonius
•

Samen als team een sport te beoefenen

•

Vrijwilligerswerk met community webpagina om collega’s
op te roepen voor vrijwilligersactie. \

•

Iedere werknemer mocht 100 euro besteden aan klant.

•

Werknemers waardering geven: direct vast contract geven

•

Geld voor initiatieven medewerkers voor inrichten
overlegkamer en loungeruimte

•

ObviJong (vereniging medewerkers voor iedereen die jong
van geest is)

•

Werkbevlogenheidsvragenlijst

Pagina 37

Vakbekwaamheid
•

Functieroulatie

•

Functioneringsgesprekken inclusief persoonlijk
ontwikkelingsplan

•

Bedrijfsopleidingen

•

Mobiliteitsmarkt en matching

•

Ontwikkeling opleidingsgids

•

Move@maastricht;

•

Mobiliteitsbureau;

•

Week van de mobiliteit

•

Interne flexibiliteit, aansturen op uren
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Informatie en inspraak
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•

Nieuwsbrieven of info via OR

•

Ideeën aan kunnen leveren

•

Actief oproepen om ideeën
aan te leveren via

•

Ideeënbus

•

Brainstormsessie

•

Werkgroepen

Tips Het gras groeit niet harder door eraan te trekken”
Obvion Hypotheken
•

Betrek management én de medewerkers bij de formulering
en implementatie van de maatregelen zijn.

•

Zorg dat vitaliteitsbeleid meer is dan een verzameling van
verschillende losse maatregelen. Het moet strategische
kapstok hebben.

•

Maak dat maatregelen passen bij het type medewerkers en
hun werkzaamheden.

•

Luister goed naar medewerkers

•

Neem de tijd om de maatregelen te verankeren.
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Meer informatie bij:
Tinka van Vuuren
E-mail Tinka.vanVuuren@OU.nl
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