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DI= duurzame inzetbaarheid 

Aan de hand van een aantal vragen en een toelichting op waarde van de tijd (Oude Wereld, 

Transitiewereld, Nieuwe Wereld) werd de discussie ingeleid.  

De samenvatting bestaat uit een aantal stellingen en uitspraken van de aanwezigen: 

1. De politiek worstelt nog met het begrip DI 

2. Er moet een DI code opgesteld worden 

3. DI is al een gepasseerd station. Het gaat om Duurzame Zelf Inzetbaarheid. Duurzame 

Zelfredzaamheid  

4. Werknemer persoonlijk budget geven en zelf diensten laten inkopen (bedrijfsarts, coach) 

5. Kijk niet alleen naar het werk maar heel het leven rond de persoon (relatie, huisvesting bijv.) 

6. Kijk niet alleen naar de organisatie, kijk naar hoe je mensen gelukkiger in hun leven maakt, 

werk maakt daar een onderdeel van uit 

7. In 20130 is 25% van de bevolking niet meer aan het werk. Werk gaat een andere waarde dan 

voorheen krijgen 

8. Als werkgever vooral faciliteren, mensen aan de gang krijgen 

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten 

9. De schaarste aan personeel blijft, heeft structurele vormen aangenomen en gaat zelfs 

toenemen 

10. Mensen willen hun tijd meer zelf kunnen indelen 

11. De werkbelasting is mede door die schaarste enorm toegenomen 
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12. Maak onderscheid op generatie in hoe je mensen benaderd. Nu gelden er andere waarden 

dan vroeger 

13. De eisen om als succesvol mens gezien te worden zijn toegenomen (werk en privé). Hierdoor 

is er naast werkdruk steeds meer sprake van levensdruk 

14. Dus: hoe organiseren we het leven rond het werk 

15. Zelf meer invloed uitoefenen op de organisatie van het werk is trend. Geef mensen het 

gevoel dat ze invloed hebben op dat werk, meer handvaten geven 

16. De voorspelbaarheid van de economie is weg. Het is lopen en rennen. Na de crisis is het nu 

op topsnelheid hardlopen anders mis je de boot. Snel omschakelen naar de hoogste 

versnelling en dat lukt niet iedereen 

17. De onzekerheid in de koers van bedrijven is toegenomen. Waar gaat het heen ?  

18. Maatwerk en aandacht zijn essentieel en dat naar de verschillende doelgroepen 

19. Het is een schaakspel tussen motivatie, vitaliteit, welbevinden 

20. Ben je als ondernemer bereid met de sterk en snel veranderende omgeving mee te 

veranderen ? 

21. Men wil meer beloning en minder uren werken, anders vertrek ik 

22. We waren doorgeslagen in de communicatie met de mensen, die hebben daar maar matig 

behoefte aan, ze willen hun ding doen en naar huis 

23. Het type leren verschilt per generatie, speel daar op in 

24. Het is nu allemaal instroom en doorstroom, dat is hoofdprioriteit, basic HR dus 

25. Als werkgever alleen kun je het niet meer oplossen. Gezamenlijk slim zijn dus, samen 

inzetbaarheid organiseren, per sector, maar ook sector overstijgend. Voorbeeld bij Transport 

en Logistiek: mobiliteitsplatform 

26. Het besef begint nu pas bij ondernemers door te dringen: veel meer persoonlijk maatwerk en 

werken met persoonlijke budgetten zodat mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid 

krijgen hun eigen inzetbaarheid te managen. Wel goed faciliteren als werkgever 

27. De gemiddelde tijd dat je bij 1 werkgever werkt is gehalveerd van 12 naar 6 jaar 

28. Geef de mensen het recht om een leven lang te leren 

29. Geef een arbocontract voor de mensen zelf 

30. Faciliteer de dialoog tussen werkgever en werknemer over vitaliteit: wat is er nodig, wat 

kunnen we bieden 

31. De A&O’er begeleidt dit ontwikkelings- en bewustzijnsproces voor organisatie en mensen 

32. Geef een organisatie ook de tijd om het geleerde te verwerken en uit te laten kristalliseren. 

Veranderen heeft alleen zin als je ook de tijd ervoor hebt en niet van het een naar het ander 

holt 

33. Zie de A&O’er als een creatieve probleemoplosser, eigenwijs maar scherp en alert en kies er 

een uit die bij je past 

34. Maak kleine stapjes met DI, verklein het, geen grote verhalen of begrippen, behapbaar en 

begrijpelijk maken. Onderzoek de vraag achter de vraag. Luister. Neem tijd en geef aandacht. 

35. Businessmodellen staan onder druk. Ver vooruit kijken is er niet meer bij. 

36. Er zijn geen standaardoplossingen: ga het gelwijkwaardige gesprek aan met elkaar, dit is nu 

DE grote uitdaging en dan dóén, minder het er over hebben. 

 

 

 


