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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’. Een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van 
de medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar binnen de gemeente Oss. Dit is de laatste 
opdracht, de meesterproef, van de vierjarige opleiding Human Resource Management aan de Avans 
Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. De afgelopen vier jaar heb ik me ontwikkeld tot HR-professional 
in wording. Deze meesterproef laat zien dat ik klaar ben om als (junior) HR-professional de 
arbeidsmarkt op te gaan! Van februari 2015 tot en met juni 2015 ben ik bezig geweest met het 
onderzoek en het schrijven van deze scriptie. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling P&O van de gemeente Oss. In overleg met 
Karin Vos en Berna Sjamaar, mijn praktijkbegeleiders, heb ik mijn onderzoeksvraag opgesteld. Het 
schrijven van de scriptie was spannend, lastig en soms heel frustrerend wanneer iets niet lukte, 
maar vooral erg leuk en leerzaam. Ik streef altijd naar perfectie. Tijdens het onderzoek heb ik 
geleerd dat goed vaak al perfect is. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven en laten zien dat ik meer 

kan dan ik dacht. Ik ben gaan durven door te doen. (Dit is ook de slogan van het 
collegeprogramma van Oss. Zij geven ook aan dat je leert vertrouwen door te doen.) 

 
In februari kwam ik binnen in een warme, informele organisatie, op een leuke afdeling met 
gezellige en behulpzame collega’s. Ik kon bij iedereen terecht met vragen. Dit heeft er voor 
gezorgd dat ik me snel op mijn gemak voelde. Hiervoor wil ik alle collega’s van de afdeling P&O 
bedanken en in het bijzonder Karin Vos, Berna Sjamaar en Gerrit Platen voor de begeleiding, het 

enthousiasme, de oppeppende woorden, de steun en de sparmomenten wanneer ik het even niet 
meer wist.  
 
Martin Vink en Naïm Asbâa wil ik bedanken voor de begeleiding, de kritische blikken en de 
feedback op mijn stukken. Deze feedback was niet altijd leuk, maar heeft er wel voor gezorgd dat 
ik het beste uit mezelf heb gehaald. Ook de afstudeerkring, bestaande uit Najoua Nari, Sebas 
Mijnhijmer en Christine Walters, wil ik bedanken voor het lezen van mijn stukken en het geven van 

feedback. Met name Christine Walters wil ik bedanken voor de sparmomenten, het meedenken in 
mijn onderzoek, het zo nu en dan bieden van een luisterend oor en het gezellige mailcontact. Dit 
heeft het afstuderen zeker een beetje leuker en dragelijker gemaakt. 
 
Als laatste gaat mijn dank uit naar mijn ouders. Zij hebben mij gesteund, stonden voor mij klaar 

wanneer ik door de bomen het bos niet meer zag en hebben geluisterd naar al mijn verhalen en 

ervaringen (en geloof me, dat waren soms lange verhalen). De lieve woorden en raad hebben mij 
goed gedaan.  
   
Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan het lezen van deze scriptie en dat u aan het einde een beeld 
heeft van wat nodig is binnen de gemeente Oss, om medewerkers van 55 jaar en ouder duurzaam 
inzetbaar te houden. Medewerkers die nu nog niet tot de doelgroep behoren worden ook ouder. De 
interventies kunnen later ook voor deze medewerkers worden ingezet. Daarnaast dragen deze bij 

aan de bewustwording van wat nodig is om inzetbaar te blijven.  
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Linde Lambrichts 

 
Oss, 10 juni 2015 
 

  
  



 
 

Begrippenlijst 

 

 
Arbeidsomstandigheden : Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Onder gezondheid 
en gezondheid  wordt verstaan: het tegengaan van lichamelijke en geestelijke 

kwalen bij medewerkers 
 
 
As50 : Regionale samenwerking van de gemeenten Oss, Uden, Veghel, 

  Bernheze en Landerd gericht op de versterking van de regionale 
  economie en het ondernemersklimaat 

 
Assertiviteit : Opkomen voor je eigen belangen en ontwikkeling. Durven zeggen 

  wat de organisatie volgens jou nodig heeft of zou moeten doen en 
  durven zeggen waarin jij je graag wilt ontwikkelen 

 
COCD : Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken 

 
Competenties : Het geheel aan ontwikkelbare kennis, vaardigheden, inzichten en 

  waarden die een medewerker toepast, om doelbewust en adequaat 
  te functioneren  

 

Duurzame inzetbaarheid : Het vermogen van de medewerker om zowel nu als in de toekomst  
  toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf 
  ook meerwaarde te ervaren, door in te zetten op gezondheid & 
  arbeidsomstandigheden, mobiliteit en leren & ontwikkelen 

 
Jongere medewerkers : Medewerkers in de leeftijd tot 35 jaar  
 

Klussen : Een stuk werk, wat anders is dan het werk wat de medewerker 
  normaal uitvoert. Een project met een begin- en een einddatum 

 
Leren en ontwikkelen : Ontplooien, kennis vergroten, opleiden, stimuleren van het bereiken   

  van persoonlijke doelen  

 

Mobiliteit : De beweeglijkheid van medewerkers in het werk 
 
Oudere medewerkers : Dit is de doelgroep van het onderzoek. Medewerkers in de leeftijd  

  van 55 jaar en ouder. 
 
Senioriteit : Verzamelnaam voor levens- en werkervaring  
 

Vaardigheden : Het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een 
  probleem juist op te lossen 

 
Vakkennis : Kennis op een bepaald gebied. In dit geval de kennis over de 

  werkzaamheden die worden uitgevoerd voor een beroep binnen de 
  gemeente Oss. 

 

  



 
 

Samenvatting   

 

Vanuit de gemeente Oss is de vraag gekomen om inzichtelijk te maken wat nodig is om 
medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar aan te laten sluiten bij het doel van een 
toekomstbestendige, vitale organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Oss onder 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hetzelfde verstaat. Het gaat er hier dus om wat nodig is om de 
medewerkers van 55(+) duurzaam inzetbaar te houden. Deze vraag komt voort uit de visie die de 
gemeente Oss heeft op de vitale organisatie. Deze visie is: Een toekomstbestendige, vitale 
organisatie door samen te veranderen, te vernieuwen en te innoveren vanuit aandacht en zorg 

voor vitale medewerkers. 
 
Onder duurzame inzetbaarheid wordt in dit onderzoek verstaan: Het vermogen van de medewerker 
om zowel nu als in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf 
ook meerwaarde te ervaren, door in te zetten op gezondheid & arbeidsomstandigheden, mobiliteit 
en leren & ontwikkelen 

 

Aanleiding en onderzoeksvraag 

De belangrijkste aanleidingen voor de vraag en voor de betreffende doelgroep zijn de vergrijzing, 
de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en het verlies aan kennis en ervaring wanneer 
deze medewerkers binnen nu en 15 jaar de organisatie verlaten. Het gaat hier om 235 
medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar. Dit is 33,7% van het totale personeelsbestand 
van de gemeente Oss. 
 

Deze vraag van de gemeente Oss in combinatie met de aanleidingen hiervoor hebben geleidt tot 
het onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’. De centrale vraag die in dit onderzoek wordt beantwoordt 
luidt: Wat is nodig, ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, om medewerkers in de 
leeftijdscategorie van 55-67 jaar aan te laten sluiten bij het doel van de toekomstbestendige, vitale 
organisatie? 
 

Het doel van dit onderzoek is om middels verschillende onderzoeksmethoden, die worden verricht 
in de periode van 2 februari 2015 tot en met 10 juni 2015, inzicht te geven in wat volgens de 
organisatie en medewerkers nodig is, om medewerkers van 55 jaar en ouder aan te laten sluiten bij 
het doel van een toekomstbestendige, vitale organisatie. 

 
De onderzoeksmethoden die hiervoor zijn gebruikt zijn: 

 Literatuuronderzoek; 

 Deskresearch; 
 Open interviews met interne medewerkers; 
 Werksessies; 
 Semi gestructureerde interviews met experts. 

 

Resultaten en conclusies 

De eerste belangrijke conclusie is dat voor een toekomstbestendige, vitale organisatie iets nodig is 

van alle medewerkers binnen de organisatie. Niet alleen van de medewerkers in de 
leeftijdscategorie 55-67 jaar. 
 
Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat een organisatie aan twee eigenschappen moet 
voldoen om duurzaam inzetbaar te zijn, namelijk: 

 Een transformationele stijl van leidinggeven, waarin medewerkers worden gemotiveerd, 

geïnspireerd en worden ondersteund in ontwikkeling; 

 Het bieden van een explorerend leerklimaat. In dit leerklimaat zijn medewerkers zelf 
verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. 

 
De gemeente Oss voldoet aan beide eigenschappen. Uit de literatuur blijkt dat ondersteuning in 
leren belangrijk is voor een explorerend leerklimaat. Er is geconcludeerd dat de eigen 
verantwoordelijkheid, het innoverende en het experimenterende wat past bij een explorerend 

leerklimaat terug te zien zijn in de cultuur van de gemeente Oss.  



 
 

Echter kan de ondersteuning door leidinggevenden binnen de gemeente Oss nog verbeterd worden. 

Dit komt ook terug in de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
 
Naast de organisatie hebben ook medewerkers wat nodig om duurzaam inzetbaar te zijn. Uit de 
literatuur blijkt dat HR-beleid gericht op ontzien, behouden en benutten toenemen naarmate 
medewerkers ouder worden. Zowel uit de literatuur als de werksessies die gehouden zijn, blijkt dat 

ontzien niet is wat medewerkers willen. Beleid gericht op behoud en benutten is wel wat hen helpt 
om duurzaam inzetbaar te blijven.  
 
Kijkend naar het behoud blijkt uit de werksessies dat medewerkers behoefte hebben aan een 
bepaalde mate van zekerheid of garantie bij het nemen van mobiliteitsstappen. Uit de open 
interviews die zijn gehouden blijkt dat er binnen de gemeente Oss al een terugkeergarantie is en 

dat medewerkers daarnaast een aanstelling in algemene dienst hebben. Hieruit is geconcludeerd 
dat de medewerkers hier onvoldoende over op de hoogte zijn. Daarnaast is geconcludeerd dat een 
uiterste vorm van duurzame inzetbaarheid niet gewenst is. Dit blijkt uit het feit dat medewerkers 
aangeven een bepaalde mate van zekerheid te willen. 
 
Kijkend naar het beleid omtrent benutten is uit zowel het literatuuronderzoek als de werksessies 

geconcludeerd dat medewerkers van 55(+) hun kennis en ervaring graag benutten in het werk en 

willen overdragen. Dit is ook wat de organisatie graag wil. Uit de interne analyse blijkt dat 
medewerkers al op verschillende manieren kennis delen en leren van elkaar. Een interventie die uit 
de literatuur, de open interviews en de werksessies naar voren komt maar nog niet wordt 
toegepast binnen de gemeente Oss is het bewust koppelen van jongere aan oudere medewerkers 
voor overdracht van kennis en ervaring. 
 
Naast bovenstaande resultaten en conclusies zijn er resultaten en conclusies op het gebied van 

gezondheid & arbeidsomstandigheden, mobiliteit en leren & ontwikkelen. Daarnaast is er een 
categorie overige conclusies. De belangrijkste conclusies die hierin naar voren zijn gekomen zijn: 

 Sporten draagt bij aan de gezondheid van medewerkers, maar er is meer om de 
gezondheid van medewerkers te bevorderen dan alleen sporten. 

 De gemeente Oss heeft een mobiliteitscentrum wat medewerkers helpt om talent in 
beweging te krijgen. Veel medewerkers doen nog weinig aan mobiliteit. Er is gebleken dat 

onder veel medewerkers nog onbekend is wat het mobiliteitscentrum is, doet en biedt. 
 De gemeente Oss heeft een klussenbank. De klussenbank binnen de gemeente Oss helpt 

medewerkers ook om werk uit te voeren dat past bij de competenties, interesses en 

behoeften. Deze klussenbank draagt bij aan het benutten en de mobiliteit van 
medewerkers. 

 Blijven leren en ontwikkelen draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
 De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij de medewerker. De 

organisatie faciliteert en ondersteunt hierin. 
 

Aanbevelingen 

Aan de hand van bovenstaande conclusies zijn verschillende adviezen gegeven aan de gemeente 
Oss, die bijdragen aan een toekomstbestendige, vitale organisatie. De belangrijkste aanbevelingen 
zijn: 

 Het realiseren en accepteren dat een meest vergaande vorm van duurzame inzetbaarheid 

door de doelgroep niet gewenst is. Dit blijkt uit het feit dat zei behoefte hebben aan 
zekerheid. 

 Het toevoegen van een extra gesprek aan het jaargesprek. Hierdoor staan medewerkers 
twee keer per jaar bewust stil bij hun ontwikkeling en wordt voorzien in de ondersteuning 
die zij hierbij nodig hebben.   

 Medewerkers informeren over de terugkeergarantie, de aanstelling in algemene dienst, de 
klussenbank en het mobiliteitscentrum. Doordat dit onder de medewerkers nu te weinig 

bekend is wordt er ook weinig gebruik van gemaakt. Hierover communiceren helpt om 
medewerkers te laten bewegen op het gebied van mobiliteit. 

 Dit onderzoek herhalen voor de andere leeftijdscategorieën. Op deze manier wordt voor 
alle leeftijdscategorieën inzichtelijk wat zij nodig hebben om bij te dragen aan een 
toekomstbestendige, vitale organisatie. Dit maakt het mogelijk om de gemeente Oss zo 
duurzaam inzetbaar mogelijk te maken. 
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1. Inleiding 

 
In de periode van 2 februari 2015 tot en met 10 juni 2015 is binnen de gemeente Oss het 
onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ uitgevoerd. 
 

1.1 Aanleiding 

We zien een vergrijzing van de bevolking. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving. Mensen 

worden steeds ouder en de pensioengerechtigde leeftijd verhoogt. Kijkend naar de vergrijzing en 
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hier binnen nu en een aantal jaren een 
probleem verwacht. De komende 15 jaar stroomt een derde van de medewerkers uit wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze medewerkers dragen veel kennis en ervaring 
bij zich. Daarnaast blijven veel medewerkers de laatste jaren van hun werkzame leven op dezelfde 
plek binnen de organisatie zitten en hebben zij mogelijk meer moeite om de ontwikkelingen en de 
snelheid van ontwikkelingen bij te houden. De gemeente Oss wil hier graag preventief op reageren 

en daarom wordt nu aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. Kluijtmans (2010) noemt dit 
de planningsparadox. Er is nu nog geen probleem, maar dit is wel de tijd waarin je maximaal kunt 
werken om een probleem te voorkomen. Deze paradox wordt bevestigd door Nuyens en De Vries 

(2005) die in opdracht van het A+O fonds Gemeenten onderzochten wat nodig is voor 
leeftijdsbewust personeelsbeleid voor gemeenten. 
 
Het kunnen blijven uitvoeren van de strategie van de organisatie en de P&O-opgave tot 2018, de 

veranderende rol van de overheid, waaronder de transitie van jeugdzorg en de invloed van de 
participatiewet, werkdruk door bezuinigingen, samenwerkingsverbanden en herindelingstrajecten 
die zorgen voor extra opnamecapaciteit en extra werk, omgevingsstress en de wens om een 
aantrekkelijke werkgever te blijven, hebben in 2013 geleid tot het formuleren van een visie op de 
vitale organisatie. Deze visie is het doel dat de organisatie nastreeft op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid. (Sociaal jaarverslag, 2013) 

 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van het ziektepatroon zichtbaar. Door onder andere 
betere zorg worden we ouder. Dit brengt een hogere pensioenleeftijd met zich mee, maar door de 
werkdruk, de snelheid van veranderingen en door verplichtingen worden we niet fit ouder. Dit is 
terug te zien in een stijging van het frequent kort verzuim en het lang verzuim. Er ontstaan fysieke 
knelpunten in de buitendienst, waar veel ouderen werken die lichamelijke klachten hebben. 
 

De komende jaren (tot 2019) gaat de gemeente Oss werken aan de visie op de vitale organisatie: 
‘Een toekomstbestendige, vitale organisatie door samen te veranderen, te vernieuwen en te 
innoveren vanuit aandacht en zorg voor vitale medewerkers.’ Om samen met medewerkers vitaal 
te blijven, is duurzame inzetbaarheid en het vitaal houden van medewerkers van groot belang. De 
gehele notitie van de vitale organisatie is in bijlage 1 ‘De vitale organisatie 2013-2018’ terug te 
vinden. 
 

De gemeente Oss (als werkgever) verstaat onder een vitale medewerker het volgende: ‘een 
medewerker die fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en qua zingeving in balans is. Vitaliteit is dus 
meer dan alleen ziekteverzuim. Zeker in deze tijd met de veranderende rol van de overheid en wat 
dat verandert voor de medewerkers is het van belang dat medewerkers vitaal zijn en blijven.’ 
(Bergmans en Vos, 2014) 
 

Wanneer er niks wordt gedaan aan de bovenstaande aanleidingen bestaat er een kans dat de 
organisatie niet kan voldoen aan de wens om een toekomstbestendige en vitale organisatie te zijn.  

1.2 Doel 

Het doel is om middels verschillende onderzoeksmethoden, die worden verricht in de periode van  
2 februari 2015 tot en met 10 juni 2015,  inzicht te geven in wat volgens de organisatie en 
medewerkers nodig is, om medewerkers van 55 jaar en ouder aan te laten sluiten bij het doel van 

een toekomstbestendige, vitale organisatie. Uiteindelijk resulteert dit inzicht in interventies op het 
gebied van P&O.  
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1.3 Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag die aan de hand van de bovenstaande aanleiding en het 
bovenstaande doel is opgesteld en aan het einde van de onderzoekperiode wordt beantwoord, luidt 
als volgt: 
Wat is nodig, ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, om medewerkers in de leeftijdscategorie 
van 55-67 jaar aan te laten sluiten bij het doel van de toekomstbestendige, vitale organisatie? 
 

1.3.1 VERANTWOORDING DOELGROEP 

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment een groot onderwerp binnen de gemeente Oss. Er wordt 
veel aandacht aan besteed en er is een visie geformuleerd op de vitale organisatie. Er is gekozen 
voor de leeftijdscategorie 55-67 jaar, omdat deze groep door de vergrijzing groeit en niet voor alle 
medewerkers binnen de organisatie dezelfde interventies kunnen worden ingezet. De 
levensfasewijzer van de gemeente Oss (bijlage 2 ‘Levensfasewijzer’) laat zien dat verschillende 
leeftijdsgroepen verschillende behoeften hebben op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  

Uit het sociaal jaarverslag (2013) blijkt dat de belasting van deze specifieke groep (55(+)) als 
knelpunt wordt gezien. Daarnaast is dit de groep medewerkers binnen de organisatie die het eerst 
te maken krijgt met de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. De gemeente Oss wil graag dat zij, 

en alle toekomstige pensioengerechtigden, duurzaam inzetbaar het pensioen halen, maar weet op 
dit moment nog niet wat hiervoor nodig is.  
 

1.3.2 DEELVRAGEN 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag en het onderzoek sturing te 
geven, zijn deelvragen opgesteld. De deelvragen zijn onderverdeeld in activiteiten waarbij deze 
onderzocht worden. 
 
Interne en externe organisatieanalyse; 

 Hoe ziet de organisatie waar het vraagstuk zich afspeelt eruit? 
 Hoe ziet de omgeving van de organisatie waar het vraagstuk zich afspeelt eruit? 

 Welke (f)actoren spelen een rol bij het vraagstuk? 
 

Deskresearch (interne bestaande gegevens); 
 Hoe  ziet de doelgroep van het onderzoek eruit? 
 Waar (op welke afdelingen) is de doelgroep werkzaam? 

 Wat wordt er op dit moment gedaan aan duurzame inzetbaarheid binnen de gemeente 

Oss, kijkend naar de leeftijdscategorie 55-67 jaar 
 Wat is het gewenste resultaat dat de gemeente Oss wil bereiken, kijkend naar de 

duurzame inzetbaarheid van de leeftijdscategorie 55-67 jaar?  
 Welke, voor mijn onderzoek relevante, informatie is naar voren gekomen uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek? 
 
Literatuuronderzoek; 

 Wat is duurzame inzetbaarheid? 
 Waar moet een duurzaam inzetbare organisatie aan voldoen? 
 Wat zijn de kenmerken van de leeftijdscategorie 55(+)? 
 Welke interventies dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van de leeftijdscategorie 

55(+)? 
 Hoe creëer je draagvlak? 

 

Methoden van onderzoek; 
 Wat vraagt de organisatie van medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar, zodat zij 

aansluiten bij de visie op de vitale organisatie? 
 Welke interventies denken medewerkers nodig te hebben om aan te kunnen sluiten bij de 

visie op de vitale organisatie? 
 Welke succesfactoren en belemmeringen spelen een rol bij het bereiken van dit gewenste 

resultaat? 
 Hoe denken experts over de werkbaarheid en haalbaarheid van de interventies? 
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Overig. 
 Wie  zijn nodig om het onderzoek tot een succes te brengen en welke rol hebben zij? 

 Hoe creëer je binnen de gemeente Oss draagvlak voor het uiteindelijke advies? 
 Hoe kan het uiteindelijke advies bekend gemaakt (gecommuniceerd) worden binnen de   

organisatie? 

 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van de scriptie geeft inzicht in het verloop van het onderzoek. Allereerst wordt door 
middel van een omgevingsanalyse en een interne organisatieanalyse inzicht gegeven in het 
speelveld van de organisatie en het onderzoek. Hierbij wordt ook de afdeling P&O geanalyseerd, 
omdat dit de afdeling is waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de doelgroep 

geanalyseerd. 
 
Vervolgens worden de methoden van onderzoek beschreven. Welke methoden zijn gebruikt om een 
antwoord te geven op de centrale vraag? En hoe zijn deze methoden ingericht? 
Wanneer de organisatieanalyse, omgevingsanalyse en methoden van onderzoek zijn beschreven 
wordt begonnen met het inhoudelijke onderzoek. Er is literatuuronderzoek verricht en de methoden 
van onderzoek zijn uitgevoerd. Dit heeft geleid tot onderzoeksresultaten.  

 
Na het uitvoeren van het onderzoek en het analyseren van de resultaten worden conclusies 
getrokken en uiteindelijk worden aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen geven een antwoord 
op de centrale onderzoeksvraag. 
 
In de periode van 22 juni tot en met 3 juli 2015 wordt de scriptie in een presentatie nader 

toegelicht en verdedigd. 
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2. Organisatieanalyse 

 
Wanneer je een onderzoek doet binnen een organisatie is het belangrijk om te weten wat er speelt 
in de organisatie en in de omgeving waarin de organisatie opereert. Hierdoor wordt inzicht 
verkregen in de context waarin het onderzoek zich afspeelt en kunnen aanbevelingen worden 
gedaan die passen bij de organisatie. Om deze reden is er zowel een interne als een externe 
organisatieanalyse opgesteld.  
 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de omgeving van de gemeente Oss geanalyseerd, aan de hand 
van de DESTEP-analyse. De gemeente Oss is afhankelijk van de ontwikkelingen in de omgeving. De 
analyse geeft inzicht in wat er speelt in de omgeving en met welke kansen en bedreigingen de 
gemeente Oss te maken heeft en/of krijgt. Hier kan de strategie op worden aangepast. Door 
kansen aan te pakken en in te spelen op bedreigingen kan de organisatie succesvol opereren in de 
omgeving.  
Vervolgens wordt de organisatie, met behulp van het klaver-6-model van Kouwenhoven (2005), 

intern geanalyseerd. In paragraaf 2.2.1 ‘Verantwoording keuze model’ wordt de keuze voor dit 
model verantwoord. In het klaver-6-model staat het personeel centraal. Hierbij wordt ingezoomd 
op de doelgroep van het onderzoek. Als laatste wordt de opgave voor de afdeling P&O beschreven. 

Dit samen vormt een, voor mijn onderzoek, volledige analyse van de organisatie.  
 
In zowel de interne als de externe analyse zijn alleen de voor mijn onderzoek relevante punten 

beschreven. Alles wat geen (directe) invloed heeft op mijn onderzoek is achterwege gelaten. 
 

2.1 Externe analyse 

Bij de externe analyse wordt de omgeving waarin de gemeente Oss opereert geanalyseerd, met 
behulp van de DESTEP-analyse. Hier komen kansen en bedreigingen uit voort. Er wordt ingegaan 
op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het project ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’. 

 

2.1.1 DESTEP-ANALYSE 

Met de DESTEP-analyse worden omgevingsvariabelen, waar een organisatie geen invloed op uit 
kan oefenen, geanalyseerd. Een organisatie kan wel inspelen op deze variabelen en het beleid 
hierop afstemmen. Hieronder wordt de DESTEP-analyse samengevat weergegeven. De toelichting 
hierop is toegevoegd in bijlage 3 ‘Toelichting DESTEP-analyse’. 
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Sociaal-cultureel 
 Netwerkorganisatie. Steeds 

meer gericht op samenwerking 
intern en extern. Medewerkers 
meer extern georiënteerd 

 Andere wensen burgers 
- meer 24/7 dienstverlening 

- meer digitale dienstverlening 
- meer inspraak 
- mondiger, waardoor zij eerder 
  een klacht/bezwaar indienen 

Technologisch 
 Veel technologische 

ontwikkelingen, steeds meer 
digitaal 

 Technologische ontwikkelingen 
gaan snel en volgen elkaar snel 
op 

Demografisch 
 Vergrijzende maatschappij 

- gemiddelde leeftijd stijgt 
  (CBS, 2015) 
- geboorten gedaald tot 2013. 
  Sinds 2014 weer een lichte  

  stijging (CBS, 2015a) 

Ecologisch 
 Door herindelingen groeit de 

gemeente Oss 

- meer buitengebied 
- medewerkers van de andere   
  gemeente moeten eerst 
  geplaatst worden, voordat 

  nieuwe medewerkers 
  aangenomen mogen worden 

Politiek/Juridisch 
 Meer taken vanuit het Rijk naar 

de lokale overheid 
- jeugdzorg 
- maatschappelijke 
  ondersteuning 

 Participatiewet 

de overheid moet een oplopend 
aantal banen creëren voor 
arbeidsbeperkten 
(Rijksoverheid, 2015) 

Economisch 
 Bezuinigingen vanuit de 

Rijksoverheid 
 Werkloosheid is gestegen in de 

periode 2010-2014 (CBS, 2015b) 
- landelijk van 5,4 naar 8,3 

- Brabant van 5,3 naar 7,7 
- Oss van 5,8 naar 7,9 
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2.2 Interne analyse 

Bij de interne analyse van de gemeente Oss wordt gekeken naar de sterkten en zwakten aan de 
hand van het Klaver 6 model. Hierbij wordt ingegaan op de interne factoren die van invloed zijn op 
het project ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’.  
 

2.2.1 VERANTWOORDING KEUZE MODEL 

Er is gekozen voor het klaver-6-model, omdat allereerst het personeel in dit model nadrukkelijk 

centraal staat. Dit is ook zo in het onderzoek, waarin centraal staat wat medewerkers van 55 jaar 
en ouder nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 
De analyse van de doelgroep past goed binnen dit centrale onderdeel van het model. Daarnaast 
bestaat het model uit zowel harde, meetbare elementen (zoals structuur en beleid) als uit zachte 
elementen (zoals cultuur). Beide hebben invloed op het onderzoek. Als laatste laat dit model 
samenhang zien. Dat wat speelt in de omgeving en dus is beschreven in de externe analyse kan 
invloed hebben op de organisatie intern. De wensen en behoeften van het personeel vloeien op 

haar beurt voort uit het samenspel tussen de omgeving en de interne organisatie.  
 

2.2.2 KANTTEKENING BIJ HET MODEL 

Het klaver-6-model geeft de mogelijkheid om de werkelijkheid op een eenvoudige manier in beeld 
te brengen aan de hand van de zes klavers. Wat mist in het model is de strategie die de gemeente 
Oss hanteert om het beleid uit te voeren. Omdat de strategie wat zegt over de manier van werken, 
de cultuur en de manier waarop personeel wordt meegenomen en betrokken, wordt de strategie 

aan het model toegevoegd. De strategie wordt beschreven bij de klaver beleid, omdat deze 
aansluit op de missie en visie van de organisatie die in deze klaver staan beschreven. In het 7S-
model wordt de strategie wel benoemd. Toch is niet gekozen om beide modellen uit te werken, 
omdat de modellen verder veel overlap hebben qua onderwerpen. Het klaver-6-model had de 
voorkeur, omdat hier een beter gevoel bij was en omdat de relevante informatie hier 
overzichtelijker in ondergebracht kon worden. 
 

2.2.3 UITWERKING VAN HET MODEL 

De zes klavers worden ieder kort toegelicht.  
 
Beleid 

De gemeente Oss heeft een algemene missie en visie en een visie op de vitale organisatie. Met 
name deze laatste is belangrijk voor mijn onderzoek. Deze vormt namelijk voor een gedeelte de 
aanleiding. De algemene missie, visie en strategie zijn terug te lezen in bijlage 4: ‘Missie, visie, 

strategie’. 
 

De gemeente Oss heeft een visie op de vitale organisatie opgesteld. Deze visie luidt als volgt: ‘Een 
toekomstbestendige, vitale organisatie door samen te veranderen, vernieuwen en innoveren vanuit 
aandacht en zorg voor vitale medewerkers.’ Een vitale medewerker is een medewerker die fysiek, 
mentaal, sociaal-emotioneel en qua zingeving in balans is. (De vitale organisatie 2013-2018) 
 

Deze visie is opgesteld, omdat er een aantal ontwikkelingen zichtbaar zijn. Deze staan beschreven 
in de notitie ‘De vitale organisatie 2013-2018’. Allereerst is er (1) een veranderende rol van 
gemeenten. De visie moet worden uitgevoerd op een veranderende arbeidsmarkt en met minder 
mensen. Daarnaast zijn er (2) ontwikkelingen op het gebied van het ziektepatroon zichtbaar. Door 
ontwikkelingen worden we ouder. Dit brengt een hogere pensioenleeftijd met zich mee, maar door 
de werkdruk, de snelheid van veranderingen en door verplichtingen worden we niet fit ouder. Dit is 

terug te zien in een stijging van het frequent kort verzuim en het lang verzuim. Er ontstaan fysieke 

knelpunten in de buitendienst, waar veel ouderen werken die lichamelijke klachten hebben. 
 
Een derde reden voor het opstellen van de visie op de vitale organisatie zijn de bezuinigingen, 
decentralisaties en samenwerkingsverbanden die (3) werkdruk en -stress met zich meebrengen. 
Als laatste wil de gemeente Oss (4) een aantrekkelijke werkgever blijven. Onder een aantrekkelijke 
werkgever verstaat de gemeente Oss  een werkgever waarbij een medewerker zich thuis voelt, 

veilig voelt, kan ontwikkelen en veel vrijheid heeft in ontwikkeling. Medewerkers beoordelen de 
gemeente Oss met een 7,9, als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap. In de benchmark scoort 
Oss goed. 
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Om de visie uit te voeren en te zorgen voor vitale medewerkers zet de gemeente Oss in op 
programma’s op het gebied van gezondheid, mobiliteit en leren en ontwikkelen. De 

verantwoordelijkheid voor vitaliteit ligt bij zowel de organisatie als bij de medewerker. 
 
Bij het omschrijven van de manier waarop beleid tot stand komt, heb ik me beperkt tot het 

personeelsbeleid. Dit omdat er op veel gebieden beleid is en dit op verschillende manieren wordt 
opgesteld en omdat het in mijn onderzoek om personeelsbeleid gaat. De visie op de vitale 
organisatie is ook een vorm van beleid. Het personeelsbeleid kan op verschillende manieren tot 
stand komen (B. Sjamaar, persoonlijke communicatie, 11 mei 2015). Allereerst kan beleid worden 
opgelegd door de cao, door wet- en regelgeving. Dit beleid moet je dan als organisatie uitvoeren. 
In sommige gevallen is er in de cao nog ruimte voor lokaal beleid. De afdeling P&O maakt dan een 
voorstel en dit voorstel wordt door het college of managementteam vastgesteld. Als laatste is er 

beleid dat tot stand komt door de vraag en behoeften vanuit de organisatie (vanuit het 
management of vanuit de medewerkers).  
 
Wanneer er een nieuw beleid is, wordt dit bekend gemaakt op intranet en bij afdelingsoverleggen. 
Als er een nieuw beleid is vanuit de cao worden er ook wel eens inloopbijeenkomsten 
georganiseerd, waarin medewerkers op de hoogte worden gesteld van het nieuwe beleid. Door 

medewerkers op deze manieren te informeren wordt draagvlak gecreëerd. Het beleid omtrent 

duurzame inzetbaarheid van de leeftijdscategorie 55-67 jaar heeft met alle drie de vormen 
raakvlak. De wet- en regelgeving verandert waardoor de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. De 
manier waarop medewerkers langer inzetbaar blijven valt onder lokaal beleid. Iedere organisatie 
bepaalt zelf wat zij bieden om medewerkers langer inzetbaar te houden. Als laatste vraagt hierbij 
de medewerker ook wat. 
    

 
Structuur 
Op de website van de gemeente Oss wordt informatie gegeven over de structuur van de gemeente 
(Gemeente Oss, z.j.). Deze informatie is uitgebreid met persoonlijke communicatie (B. Sjamaar, 
persoonlijke communicatie, 27 februari 2015). De ambtelijke organisatie van de gemeente Oss 
bestaat uit drie diensten; gemeentebedrijven, stadsbeleid en publiekszaken. De dienst 
gemeentebedrijven is de grootste van de drie diensten. 

Elke dienst heeft aan het hoofd een directeur en bestaat uit verschillende afdelingen, welke worden 
aangestuurd door afdelingshoofden. De afdelingen bestaan op hun beurt uit teams die worden 
aangestuurd door teamleiders. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de 
gemeentesecretaris. In bijlage 5 ‘Organogram’ is het organogram van de gemeente Oss 
weergegeven. De namen van de leidinggevenden zijn hierin weggelaten. 

 

Naast de hiërarchische structuur ontstaan steeds meer programmateams, zo blijkt uit persoonlijke 
communicatie (B. Sjamaar, persoonlijke communicatie, 11 mei 2015). Dit zijn teams die zijn 
samengesteld op basis van een programma. Een voorbeeld hiervan is de decentralisatie van 
jeugdzorg. Alles rondom een programma wordt dan geregeld door dit team. Deze teams zijn 
horizontaal samengesteld, dwars door de hiërarchische structuur heen. Er wordt dus steeds meer 
samengewerkt door bestaande structuren heen. Medewerkers worden door deze horizontale sturing 
steeds meer ingezet op programma’s waar hun interesse en kennis ligt. 

 
Binnen de gemeente Oss wordt flexibel gewerkt. Hier is het gemeentehuis ook op ingericht (R. von 
Reth, persoonlijke communicatie, 4 februari 2015). Medewerkers hebben de vrijheid om zelf te 
bepalen waar zij werken, wanneer zij hun uren maken en op welke manier zij het werk uitvoeren. 
Het gaat erom dat werkzaamheden die zij moeten verrichten gedaan worden. Er wordt dus vooral 
gestuurd op de eigen verantwoordelijkheid (Mastenbroek, Vergouw & Visser, 2014). In deze vorm 
van aansturing worden sturen op resultaat en de mensgerichte kant van aansturing gecombineerd. 

Binnen de gemeente Oss wordt dit De Osse Manier van Werken genoemd. In bijlage 6 ‘De Osse 
Manier van Werken’ is het volledige overzicht van deze manier van werken terug te vinden. De 

twee aanleidingen voor deze manier van werken zijn (Gemeente Oss, 2011): 
 Klanten en partners vragen om een andere dienstverlening; 

Voorheen hadden klanten een beperkte kennis en was hun houding meer passief. Nu willen 
zij graag geïnformeerd worden en tonen zij initiatief. Een ander voorbeeld is de 

individualisering. Klanten willen geen standaardoplossing meer, maar een op maat 
gemaakte oplossing. 

 Informatie en technologie bieden meer mogelijkheden, waardoor het werk verandert. 
De toename van technologie vraagt medewerkers hierin mee ontwikkelen. Daarnaast wordt 
er meer samengewerkt. Dit vraagt om samenwerkingstools en een andere taakinrichting. 
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In de verandering naar deze manier van werken ziet de gemeente Oss drie sporen: 
 Van aanbod- naar vraaggericht werken; 

 Van zorg naar participatie; 
 Bezuinigen en investeren. 

 

Deze Osse Manier van Werken levert het volgende op: 
 Meer innoverend vermogen; 
 Niet de functie, maar talent bepaalt je waarde; 
 Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 
 Transparantie; 
 Sneller geïnformeerd worden en reageren; 
 Gemakkelijk met elkaar samenwerken aan documenten en projecten; 

 Variëteit en maatwerk zijn de nieuwe standaard; 
 Zelf bepalen wanner, hoe, met wie je werkt aan concrete resultaten; 
 Thema’s en taken zijn leidend, niet de grenzen van de organisatie; 
 Werkplekken zijn activiteit gerelateerd en ICT-ondersteuning staat altijd in dienst van de 

medewerker. 
 

 

Werkprocessen 
Een gemeente heeft veel verschillende taken en levert daarnaast diensten op deze verschillende 
gebieden. De diensten van de gemeente bestaan uit alles waarvoor een inwoner of onderneming 
naar de gemeente Oss gaat (Gemeente Oss, z.j.). Deze taken en diensten worden in deze analyse 
niet verder uitgewerkt, omdat zij geen (directe) relatie hebben met het onderzoek. 
 

 
Cultuur 
Uit eigen observatie blijkt dat de cultuur binnen de gemeente Oss informeel is. Medewerkers 
spreken elkaar met ‘je’ en bij voornaam aan. Er heerst een fijne en gezellige sfeer, waarin wordt 
gewerkt maar ook tijd is voor elkaar. Medewerkers zijn betrokken bij het werk en hun collega’s.  
 
Medewerkers zijn over het algemeen bereid om mee te gaan in veranderingen. Deze bereidheid 

wordt groter wanneer medewerkers zowel vooraf als tijdens een verandering geïnformeerd worden 
en wanneer voor hen de urgentie duidelijk is. Door duidelijke communicatie wordt binnen de 
gemeente Oss draagvlak gecreëerd. Medewerkers zijn niet alleen bereid om mee te gaan in 
veranderingen, maar zijn zelf ook bereid om te veranderen. Op dit moment werken bijvoorbeeld 
alle medewerkers volgends De Osse Manier van Werken. Daarnaast komen zij zelf ook steeds meer 

met nieuwe werkvormen. Een voorbeeld hiervan is de serious game die de organisatieadviseurs 

hebben ontwikkeld voor de dienst stadsbeleid. Een dergelijke werkvorm was nog niet eerder 
gebruikt. De organisatieadviseurs zijn hierin ondersteund door een trainer. Het uitproberen van 
nieuwe werkvormen heeft een positief, inspirerend effect op medewerkers binnen de organisatie.  
 
Binnen de gemeente Oss worden veel werkvormen gebruikt waarin samen wordt gewerkt of 
ervaringen worden gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn brainstormsessies en het werken in kleinere 
groepen. Door te werken in kleinere groepen wordt iedereen betrokken en doet iedereen actief 

mee. Niet alleen het open staan voor nieuwe ideeën past binnen de cultuur, ook het tonen van lef 
en nemen van initiatief past binnen de huidige cultuur van de gemeente Oss (B. Sjamaar, 
persoonlijke communicatie, 11 mei 2015). 
 
Ondanks dat het tonen van lef en nemen van 
initiatief past binnen de cultuur van de 
gemeente Oss, doen medewerkers dit op het 

gebied van mobiliteit nog niet altijd. 
Medewerkers willen zich wel graag blijven 

ontwikkelen binnen hun functie, maar zullen 
niet snel veranderen van functie. De 
gemeente Oss heeft een mobiliteitscentrum, 
wat helpt om talent in beweging te krijgen. 

Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat 
zij lang niet altijd weten wat onder mobiliteit 
wordt verstaan (K. Vos, persoonlijke 
communicatie, 5 juni 2015).  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_10b_ocai_quinn.html&ei=itBlVbX_DYTXU8GBgfgN&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGDX3vJyyjjCfdTFkjfs5InsCobhw&ust=1432822260593525
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Zij denken dat dit alleen gaat over het veranderen van functie, maar weten niet dat ook kleinere 
ontwikkelstappen behoren tot mobiliteit. De kleinere ontwikkelstappen zijn voor medewerkers 

binnen de gemeente Oss normaal. Zij zien dit niet als mobiliteit. Dit laat zien dat het bewegen in 
het werk in de cultuur van de gemeente Oss is ingebakken.  
 

Kijkend naar het cultuurmodel van Quinn en Cameron (1999), is de cultuur binnen de gemeente 
Oss te typeren als een combinatie tussen een familiecultuur en een adhocratie cultuur. Dit wil 
zeggen dat er veel flexibiliteit en vrijheid in handelen is en dat de organisatie zowel intern als 
extern gericht is. Daarnaast is er een grote betrokkenheid en zijn managers mentoren.  
 
In de basis is de gemeente extern gericht. Het bestuur wil de gemeente zo goed mogelijk inrichten, 
besturen en van dienst zijn, maar ook individuele ontwikkeling, teamwerk en normen en waarden 

worden binnen de organisatie belangrijk gevonden. In het cultuurmodel van Harrison (1972) komt 
dit overeen met de persoonscultuur. 
Binnen de gemeente Oss is in 2011 flexwerken ingevoerd. In het gehele gebouw zijn 
flexwerkplekken, medewerkers werken plaats- en tijdonafhankelijk en alles wordt zoveel mogelijk 
digitaal geregeld. De gemeente Oss wil geen lange notities meer, maar alles zo kort, krachtig en 
bondig mogelijk geschreven. Naast de flexwerkplekken zijn er verschillende vergaderruimten die 

het mogelijk maken om op een andere manier te vergaderen dan normaal aan een tafel. Zo zijn er 

vergaderruimten waarin je alleen kunt staan en vergaderruimten waarin je op banken in een cirkel 
zit. 
 
Besturing 
In de wet is vastgelegd dat medewerkers invloed uit kunnen oefenen op de eigen organisatie, over 
bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. De manier waarop dit wordt ingevuld, is 

niet in de wet vastgelegd en verschilt dus per organisatie. De vormen van medezeggenschap 
binnen de gemeente Oss staan beschreven op intranet (Gemeente Oss, z.j.).  
De gemeente Oss wil dat medezeggenschap toegankelijk is voor iedereen en dat het zich zo laag 
mogelijk in de organisatie bevindt. Dit wil zij, omdat medewerkers op deze manier betrokken 
blijven bij de organisatie en een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voelen en krijgen. 
Informeren en een bepaalde mate van verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente Oss bij 
aan het creëren van draagvlak. Allereerst is er daarom het afdelingsoverleg. Dit is voor de eigen 

inspraak en om onderwerpen binnen de afdeling de bespreken. Wanneer iedereen van de afdeling 
het met elkaar eens is, de personeelsadviseur positief advies geeft en de directeur een 
handtekening zet, is het niet nodig om goedkeuring van een ander medezeggenschapsorgaan te 
krijgen. 
 

Naast de afdelingsoverleggen zijn er per dienst (gemeentebedrijven, stadsbeleid en publiekszaken) 

contactgroepen. Een contactgroep is er voor afdelings-overstijgende onderwerpen, die binnen een 
bepaalde dienst horen. In contactgroepen kan iedereen deelnemen, zonder verkiezingen. Een 
contactgroep bestaat uit twee leden van de ondernemingsraad (OR) en twee medewerkers die 
graag willen meedenken over een bepaald onderwerp. De contactgroep geeft advies aan de directie 
en is sparringspartner. Als laatste is er de OR. De OR is er voor afdelings- en dienst overstijgende 
onderwerpen en ontwikkelingen. Zij vertegenwoordigen de medewerkers. Medewerkers kunnen 
zich voor de OR beschikbaar stellen. De OR heeft adviesrecht en instemmingsrecht.   

 
Medewerkers worden altijd in een vroeg stadium geïnformeerd over beleid. Op deze manier weten 
zij dus wat er speelt. In sommige gevallen mogen zij ook meepraten en meebeslissen. 
Medewerkers pakken de kans voor medezeggenschap nog te weinig binnen de gemeente Oss. 
Medezeggenschap wordt vaak als last ervaren en zowel medewerkers als leidinggevenden zien hier 
niet altijd het nut van in (B. Sjamaar & K. Vos, persoonlijke communicatie, 5 juni 2015). 
 

Management 
Het management stuurt aan op de manier die gevraagd wordt door de structuur en cultuur binnen 

de organisatie, namelijk vrijlatend in aanpak en sturend op de resultaten. Dit blijkt uit eigen 
observatie. Daarnaast zijn zij erg betrokken bij de medewerkers. Het management is benaderbaar 
en doet net als alle medewerkers aan flexwerken. Daarnaast communiceert het management 
veelvuldig met medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer er iets verandert, wanneer er iets met de 

medewerker aan de hand is of wanneer een medewerker vragen heeft over het werk. Dit zorgt 
ervoor dat medewerkers aan kunnen haken, worden betrokken, weten wat er speelt en wat er van 
hen verwacht wordt. 
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Kijkend naar de leiderschapsstijlen van Hersey en 
Blanchard (1996) kan de stijl van leidinggeven 

binnen de gemeente Oss getypeerd worden als een 
combinatie tussen delegeren en coachen.  
 

Er wordt namelijk bijna niet op taken gestuurd en de 
mate van mensgerichtheid verschilt. Bij de normale 
werkzaamheden wordt de leiderschapsstijl delegeren 
toegepast. Wanneer een medewerker nieuwe 
projecten of werkzaamheden krijgt wordt de 
medewerker in het begin goed ondersteund. Dan 
wordt de leiderschapsstijl coachen toegepast.  
 

Bij de buitendienst wordt wel op taken gestuurd, 

omdat daar werkzaamheden zijn die op een bepaalde 
dag uitgevoerd dienen te worden. De medewerkers 
die werkzaam zijn in de buitendienst hebben wel 
vrijheid in de manier waarop zij deze werkzaamheden uitvoeren (G. Derks, persoonlijke 
communicatie, 23 april 2015). De leidinggevenden binnen de gemeente Oss begeleiden 

medewerkers waar nodig in het werk. Zij zijn mentoren. 
 

Zoals te zien is in het organogram (bijlage 5 ‘Organogram’) werken binnen de ambtelijke 
organisatie van de gemeente Oss in totaal 48 leidinggevenden. De namen van deze 
leidinggevenden zijn in het organogram weggelaten. Deze zijn als volgt verdeeld: 

 3 dienstdirecteuren; 
 18 afdelingshoofden; 
 27 teamleiders. 

De verdeling man/vrouw is 70/30. De span of control verschilt per dienst. Inrichting Beheer 

Openbare Ruimte is de grootste afdeling, met 151 medewerkers. 
 

2.3 Doelgroepanalyse 

De klaver personeel is het centrale punt van het klaver-6-model. Deze wordt uitgewerkt in deze 
doelgroepanalyse. Hiermee wordt antwoord gegeven op de deelvragen ‘Hoe ziet de doelgroep van 
het onderzoek eruit?’ en ‘Waar (op welke afdelingen) is de doelgroep werkzaam?’ Naast de 

informatie over de doelgroep, wordt ook informatie gegeven over al het personeel van de 
gemeente Oss. 
 
Binnen de gemeente Oss werken 635 medewerkers (581 fte). De verdeling tussen mannen en 
vrouwen is nagenoeg gelijk. Van deze 635 medewerkers werken er 305 in deeltijd.  
De gemiddelde leeftijd is gestegen van 47,5 jaar in 2013 naar 48,5 jaar in 2014. De gemiddelde 

leeftijd zal de komende jaren verder stijgen (Sociaal jaarverslag, 2013). De leeftijdsopbouw is als 
volgt: 

 
 

In bovenstaande tabel is te zien dat naarmate de jaren vorderen het aantal oudere medewerkers 
toeneemt en het aantal jongere medewerkers afneemt.  
Binnen de gemeente Oss werken in totaal 235 medewerkers van 55 jaar en ouder. Dit is ruim een 
derde (33,7%) van alle medewerkers. Dit is één van de redenen waarom het onderzoek is gericht 

op deze groep medewerkers. Deze 235 komt niet overeen met de 206 uit de tabel hierboven. Dit 
komt omdat er begin 2015 nog een herindeling is geweest met Maasdonk en omdat in het sociaal 
jaarverslag de medewerkers van het Golfbad niet zijn meegeteld. Van deze 235 medewerkers zijn 
er 132 man en 103 vrouw.  
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Qua aantal zijn de meeste medewerkers van 55 jaar en ouder werkzaam op de afdeling Inrichting 
Beheer Openbare Ruimte, namelijk 54 medewerkers. Dit is met 151 medewerkers ook veruit de 

grootste afdeling. Qua percentage is Wijkzaken de afdeling met de meeste medewerkers van 55 
jaar en ouder. Acht van de elf medewerkers vallen binnen de doelgroep, dit komt neer op 72,7%. 
 

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Landelijk Gebied is de enige afdeling waar geen medewerkers 
uit de doelgroep werkzaam zijn. Verder werken op alle afdelingen medewerkers die vallen binnen 
de doelgroep. In bijlage 7 ‘Aantal medewerkers van 55 jaar en ouder per afdeling’ is weergegeven 
hoeveel medewerkers er per afdeling werkzaam zijn en hoeveel er qua aantal en percentage vallen 
binnen de doelgroep. 
 
Uit het sociaal jaarverslag (2013) blijkt dat het ziekteverzuim binnen de gemeente Oss is gedaald 

van 5,33% in 2013 naar 5,2% in 2014, inclusief zwangerschapsverlof. Ook het aantal 
verzuimdagen is in 2014 gedaald ten opzichte van 2013. In de tabel hieronder is de verdeling van 
het verzuim in leeftijdsgroepen weergegeven. Hierin is te zien dat het ziekteverzuim van de 
leeftijdscategorie 55-65 jaar het hoogste is. 

 
 

In onderstaande tabel is het aantal verzuimdagen en het verzuimpercentage per leeftijdscategorie 

weergegeven. In de kolommen hierna is het verzuim gesplitst in kort, middellang en lang verzuim. 
Allen zijn inclusief zwangerschapsverlof. Hieruit blijkt dat oudere medewerkers niet vaker ziek zijn 
(zoals in de tabel hierboven wel lijkt), maar dat zij wanneer ze ziek zijn wel langduriger verzuimen. 
 
 

Leeftijds- 
categorie 

Verzuimdagen Verzuim- 
percentage  

Kort verzuim Middellang 
verzuim 

Lang verzuim 

15-24 jaar 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

25-34 jaar 591,90 2,73% 1,55% 0,44% 0,76% 

35-44 jaar 2320,95 4,87% 1,37% 0,60% 2,87% 

45-54 jaar 3119,92 4,47% 1,03% 0,74% 2,73% 

55-64 jaar 4734,90 6,90% 0,85% 1,55% 4,44% 

 

2.3.1 MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Naast de algemene informatie over de medewerkers en de doelgroep is ook gekeken naar de 
uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hiermee wordt antwoord gegeven op de 
deelvraag: ‘Welke, voor mijn onderzoek relevante, informatie is naar voren gekomen uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek?’ 
 
In de rapportage van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn kleuren gegeven, om de 
resultaten meer betekenis te geven. De totaalscore van de meting wordt als uitgangspunt 

genomen. De volgende kleuren zijn mogelijk: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bij een relevant verschil is de absolute afwijking >0,7. Bij een zeer relevant verschil is de absolute 
afwijking >1,5. 

Zeer relevant verschil positief 

Relevant verschil positief 

Geen relevant verschil 

Relevant verschil negatief 

Zeer relevant verschil negatief 
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Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2014) is gebleken dat medewerkers, ten opzichte 

van een vorige meting en ten opzichte van een benchmark met andere gemeenten, gemiddeld 
tevreden zijn over de onderwerpen die onderzocht zijn. Hierbij zijn geen relevante verschillen. Het 
gaat om de volgende onderwerpen: het werkplezier, de inhoud van het werk, samenwerking, 

zelfstandigheid, werkdruk, resultaatgerichtheid, leiderschap, de wijze van besturen, informatie en 
communicatie, loopbaanontwikkeling, beloning, binding, integriteit en medezeggenschap. 
 
Kijkend naar de doelgroep komen een aantal afwijkingen naar voren uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bij de oudere medewerkers is een relevant negatief verschil 
in de wijze van besturen door het management te zien. Zij hebben het idee dat het management 
niet goed weet wat er leeft binnen de organisatie. Bij jongeren tussen de 30-34 jaar is hier juist 

een relevant positief verschil zichtbaar. 
 

Bij medewerkers van 60 jaar en ouder is een zeer relevant negatief verschil zichtbaar over de 
manier waarop zij worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en daarnaast zijn zij licht ontevreden 
(relevant negatief verschil) over de ondersteuning bij het plannen van de toekomstige ontwikkeling 
en de mogelijkheden om door te groeien. Medewerkers van 60 jaar en ouder zijn wel sterk 
gebonden aan de organisatie en willen het liefst geen ander werk.  

 

2.4 P&O-opgave 

De P&O-afdeling valt binnen de gemeente Oss onder de dienst gemeentebedrijven. De afdeling 
heeft voor de periode van 2013-2018 een P&O-opgave opgesteld. De visie van P&O is een vertaling 
van de visie van de gemeente Oss als gemeente en luidt als volgt: ‘De gemeente Oss wil zich 
verder ontwikkelen tot netwerkorganisatie. Door meer samen te werken met burgers, instellingen, 
bedrijven en andere overheden wordt de burgerkracht, zeggenschap en verantwoordelijkheid van 
de Osse gemeenschap verder verstevigd. Dit gebeurt vanuit vertrouwen en verbinding. Zowel 

bestuurlijk als ambtelijk, voor wat betreft beleidsontwikkeling, maar ook als het gaat om het 
uitvoeren van beleid. Hierdoor kunnen maatschappelijke effecten beter en sneller worden 
gerealiseerd tegen lagere kosten en met minder ambtenaren.’ (P&O-opgave 2013-2018)  Er is dus 
sprake van een krimpende gemeente en een veranderende rol van de gemeente.  
 
Er zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar, namelijk: uitstroom van pensioengerechtigden en 
reguliere uitstroom, bezuinigingen, veranderende arbeidsmarkt en regionalisering. 

 
Dit vraagt op het gebied van P&O om het volgende: 

 Ontwikkeling van de juiste competenties, gericht op horizontale sturing; 
Iemand met een horizontale sturingsrol kijkt naar de effecten en samenwerking binnen 
bepaalde processen, over bepaalde organisatiestructuren heen 

 Interne en externe mobiliteit en flexibiliteit; 

 Aantrekken van medewerkers en managers met de juiste competenties; 
 Meer flexibel inrichten van organisatie-eenheden, processen en medewerkers; 
 Ondersteunen en faciliteren van de voor de organisatie belangrijkste opgaven. 

 
Dit wil de P&O-afdeling doen door in te zetten op drie gebieden, namelijk: 

 Mobiliteit en flexibiliteit; 
Zorgen voor ontwikkeling, flexibiliteit en mobiliteit van managers en medewerkers en 

daarnaast zorgen voor het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever. 
 De juiste competenties; 

Het ontwikkelen van de juiste competenties bij managers en medewerkers en aantrekken 
van medewerkers met de juiste competenties. Om dit te realiseren wordt twee keer per 
jaar sturingsinformatie opgehaald en geactualiseerd. 

 Makelpunt ondersteuning. 
Een makelpunt brengt, zoals staat beschreven op de website van de gemeente Oss, vraag 

en aanbod van ruimte voor activiteiten bij elkaar (gemeente Oss, z.j.). Hierdoor wordt 
gezorgd voor een actueel overzicht van de voor de organisatie belangrijkste strategische 
opgaven/trajecten en voor voldoende innovatieve ondersteuning van deze opgaven. 

 
Het project ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ richt zich vooral op het gebied mobiliteit en flexibiliteit van de 
leeftijdscategorie 55(+). 
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3. Methoden van onderzoek 

 
Om tot een antwoord op de centrale onderzoeksvraag te komen zijn verschillende methoden van 
onderzoek gebruikt. Deze methoden passen bij de manier van werken binnen de gemeente Oss. In 
dit hoofdstuk wordt beschreven welke methoden van onderzoek gebruikt zijn, waarom gekozen is 
voor deze methoden en op welke deelvraag zij een antwoord hebben gegeven. 
 

3.1 Keuze onderzoeksmethoden 

Tijdens het opstellen van het plan van aanpak heb ik mezelf de vraag gesteld wat ik te weten 
moest komen, om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag. Dit heeft geleid 
tot het formuleren van deelvragen. Per deelvraag is gekeken op welke manier de informatie het 
beste achterhaald kon worden en wie of wat ik nodig had bij de beantwoording van de vraag. Dit 
heeft geleid tot een vijftal methoden van onderzoek, namelijk: 

 Literatuuronderzoek; 

 Deskresearch; 
 Open interviews met interne medewerkers; 
 Werksessies; 

 Semi gestructureerde interviews met experts. 
 

3.1.1 BORGING KWALITEIT, VALIDITEIT EN GENERALISEERBAARHEID 

Er is gekozen voor deze methoden, omdat zij elkaar aanvullen en zorgen voor een kwalitatief, 

valide, generaliseerbaar en representatief onderzoek. De methoden vullen elkaar aan doordat 
steeds vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken. Er wordt gekeken naar nieuwe informatie 
en naar bestaande gegevens. Daarnaast wordt de centrale onderzoeksvraag bekeken vanuit 
organisatie- en medewerkersperspectief en er wordt gesproken met experts. De organisatie en 
medewerkers geven aan wat zij wensen en nodig hebben om aan te sluiten bij de visie op de vitale 
organisatie. Door met experts te praten wordt achterhaald welke interventies in de praktijk ook 
daadwerkelijk resultaat opleveren en aansluiten bij het doel van een vitale en toekomstbestendige 

organisatie. Zij spreken vanuit kennis en praktijkervaring. Het toetsen van de interventies bij 
experts zorgt ervoor dat de kwaliteit van het uiteindelijke advies toeneemt.  
 
De validiteit is gewaarborgd doordat tijdens het deskresearch en het literatuuronderzoek is gezocht 
naar informatie die helpt bij het beantwoorden van mijn deelvragen. In de sessies zijn gerichte 

vragen gesteld die leidden tot een antwoord op mijn centrale vraag. De onderzoeksmethoden 
meten dus wat ze moeten meten. Doordat de doelgroep deelneemt aan het onderzoek zijn de 

resultaten intern valide (geldig voor de onderzoeksgroep) (2Reflect, 2008).  
 
De generaliseerbaarheid van het onderzoek komt vooral terug in de werksessies. Er is uitgegaan 
van een populatie van 235 medewerkers van 55(+) en een respons van 99%. Iedereen die 
aanwezig is bij de sessie levert namelijk respons. De benodigde steekproefgrootte was hierbij 15 
medewerkers van 55(+) (AOM steekproefcalculator). Deze waren aanwezig. Dit betekent dat de 

antwoorden die uit de werksessies naar voren zijn gekomen gegeneraliseerd kunnen worden voor 
de doelgroep en extern valide zijn. 
 
Bij de gehouden interviews is rekening gehouden met de intersubjectiviteit (Baarda, D.B., Goede, 
M.P.M. de, Teunissen, J. 2009). Dit betekent dat ik zo ongekleurd en objectief mogelijk naar de 
resultaten heb gekeken. Om te zorgen voor intersubjectiviteit heb ik de belangrijkste opmerkingen 
en zinsneden uit de interviews meegeschreven.  
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3.2 Literatuuronderzoek 

Om meer kennis en inzicht te verkrijgen in het onderwerp duurzame inzetbaarheid en in de 
doelgroep is literatuuronderzoek verricht. Gedurende het literatuuronderzoek is door het 
bestuderen van wetenschappelijke literatuur antwoord gegeven op de onderstaande deelvragen. 

 Wat is duurzame inzetbaarheid? 
 Waar moet een duurzaam inzetbare organisatie aan voldoen? 
 Wat zijn de kenmerken van de leeftijdscategorie 55(+)? 

 Welke interventies dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van de leeftijdscategorie 
55(+)? 

 Hoe creëer je draagvlak? 
 
De deelvraag ‘Hoe doet de gemeente Oss het op het gebied van duurzame inzetbaarheid in 
vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten?’ heb ik niet beantwoord, omdat ik er tijdens 

mijn onderzoek keer op keer achter kwam dat duurzame inzetbaarheid maatwerk is. De cultuur is 
in elke organisatie anders, elke organisatie vraagt iets anders en elke organisatie heeft iets anders 
nodig om doelen te kunnen bereiken. Wanneer een andere vergelijkbare gemeente meer doet op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid, wil dit niet zeggen dat dit beter is. Het gaat er namelijk 
om wat de gemeente Oss nodig heeft om een toekomstbestendige en vitale organisatie te zijn en 
wat medewerkers nodig hebben om hierbij aan te sluiten en duurzaam inzetbaar te blijven.  

 

Een andere vraag die niet is beantwoordt in de literatuur is ‘In hoeverre is er een relatie tussen 
duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim?’. Deze deelvraag is niet beantwoord, omdat dit niet 
aansloot bij het doel van het onderzoek. Deze vraag draagt niet bij aan het beantwoorden van de 
deelvraag. Er moet namelijk niet gekeken worden naar hoe medewerkers kunnen re-integreren, 
maar hoe zij inzetbaar en dus aan het werk kunnen blijven. Tijdens mijn onderzoek kwam ik er 
steeds meer achter dat ook de organisatie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om 
toekomstbestendig en vitaal te kunnen zijn. Om deze reden heb ik de deelvraag: ‘Waar moet een 

duurzaam inzetbare organisatie aan voldoen?’ toegevoegd, 
 
De kwaliteit en betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek zijn gerealiseerd door het gebruik van 
zo actueel mogelijke en wetenschappelijke bronnen en door triangulatie. De bronnen die zijn 
gebruikt zijn niet ouder dan 16 jaar. Er is gekozen voor 16 jaar, omdat gedurende het onderzoek is 
gebleken dat in de periode van 1999-2005 al veel onderzoek is gedaan naar duurzame 

inzetbaarheid, waar later verder onderzoek naar is gedaan. De validiteit van het 
literatuuronderzoek is gewaarborgd doordat specifiek is gezocht naar informatie die een antwoord 
gaf op de deelvragen.  

Door kennis te vergaren over het onderwerp duurzame inzetbaarheid kon beter worden ingespeeld 
en doorgevraagd op antwoorden die werden gegeven gedurende de interviews en de werksessies.  
 

3.3 Deskresearch 

Deskresearch is onderzoek naar al bestaande gegevens. De gemeente Oss heeft een visie op de 
vitale organisatie, heeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de organisatie en heeft in 2014 een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij gevraagd is naar verschillende 
onderwerpen die (in)direct invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Al 
deze informatie kon gebruikt worden in mijn onderzoek. Door middel van het deskresearch is 
antwoord verkregen op de volgende deelvragen: 

 Hoe ziet de doelgroep van het onderzoek eruit? 
 Waar (op welke afdelingen) is de doelgroep werkzaam? 
 Wat wordt er op dit moment gedaan aan duurzame inzetbaarheid binnen de gemeente Oss, 

kijkend naar de leeftijdscategorie 55-67 jaar? (interview) 
 Wat is het gewenste resultaat dat de gemeente Oss wil bereiken, kijkend naar de 

duurzame inzetbaarheid van de leeftijdscategorie 55-67 jaar? (interview) 

 Welke, voor mijn onderzoek relevante, informatie is naar voren gekomen uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek? 
 
Om een antwoord te geven op de bovenstaande deelvragen zijn gegevens van de doelgroep 
geanalyseerd, zijn interviews gehouden met mijn praktijkbegeleiders en zijn de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek geraadpleegd. 
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In het plan van aanpak staan vier andere, extra vragen geformuleerd, namelijk: 
 Hoe tevreden is de doelgroep?  

 Hoe betrokken is de doelgroep?  
 Hoe competent is de doelgroep? 
 Hoe gezond is de (leefstijl van) de doelgroep?  

Deze vragen konden naar verwachting door de uitkomsten van het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek beantwoord worden. Toen de resultaten van het onderzoek inzichtelijk 
werden gemaakt, bleek dat niet specifiek is gevraagd naar de onderwerpen tevredenheid, 
betrokkenheid, competenties en gezondheid. Dit wil niet zeggen dat er uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek geen relevante informatie is gekomen voor het onderzoek. 
Om deze reden zijn de bovenstaande vier vragen vervangen door de vraag: Welke, voor mijn 
onderzoek relevante, informatie is naar voren gekomen uit het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek? 
 

3.4 Open interviews intern 

In de week van 6 april 2015 zijn met vier personen open interviews gehouden. De interviews zijn 
gehouden bij de gemeente Oss, op de afdeling P&O. Open interviews zijn interviews die niet 
volledig zijn gestructureerd. Het voordeel hiervan is dat je vrij snel veel informatie krijgt en je 

gemakkelijk in kunt spelen op de gegeven antwoorden. Er zijn drie verschillende vormen van open 
interviews te onderscheiden. Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het vrije-attitude 
interview. Hierbij begin je met een open vraag en staan de verdere onderwerpen en een volgorde 
niet vast (Baarda, B., Hulst, M. van der. & Goede, M. de., 2012). Er is gekozen voor deze vorm van 
interviewen, omdat ik de personen die ik heb geïnterviewd niet wilde sturen in een bepaalde 
antwoordrichting en ik niet wist welke mogelijke antwoorden zij konden geven. Ik weet namelijk 

wel wat de visie op de vitale organisatie is, maar ik wist niet wat als gevolg van deze visie van 
medewerkers wordt verwacht of gevraagd. Omdat alleen de beginvraag vast stond was het wel 
heel belangrijk om goed door te vragen en het gesprek te sturen wanneer werd afgeweken van het 
onderwerp. Hiermee zorgde ik ervoor, dat de informatie die werd gegeven aansloot op de centrale 
(open) interviewvraag, duidelijk was, volledig was en geldig was. Met dit laatst wordt bedoeld dat 
de geïnterviewde zich niet tegenspreekt in het gesprek. 
 

Het doel van de interviews was als volgt: achterhalen wat de organisatie vraagt van de doelgroep 
op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kijkend naar het doel van de vitale organisatie en 
rekening houdend met de ontwikkelingen (vergrijzing, verhoging pensioengerechtigde leeftijd en 
eventueel toename van taken van de gemeente). Hiermee is de volgende deelvraag beantwoord: 

‘Wat vraagt de organisatie van medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar, zodat zij 
aansluiten bij de visie op de vitale organisatie?’. 
 

De interviews zijn gehouden met de volgende vier personen: 
 Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris 
 Joyce Bergmans, organisatieadviseur en betrokken bij het project van de vitale organisatie 
 Karin Vos, mobiliteitscoördinator en betrokken bij het project van de vitale organisatie 
 Paul Brack, afdelingshoofd Inrichting Beheer Openbare Ruimte. Dit is de afdeling waar de 

meeste medewerkers van 55(+) werkzaam zijn 

 
Er is voor deze personen gekozen, omdat zij allereerst actief betrokken zijn bij het project van de 
vitale organisatie en dus weten wat de organisatie vraagt. Daarnaast kennen zij de ontwikkelingen 
die op de organisatie afkomen en houden zij zich hier in het werk mee bezig. 
 

3.4.1 GEGEVENSVERWERKING 

De interviews zijn niet opgenomen, omdat dit kijkend naar dat wat ik uit de interviews wilde halen, 

niet nodig was. Dit had voor mij geen toegevoegde waarde bij de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. Daarnaast wilde niet iedere geïnterviewde dat het interview werd opgenomen. 
Wanneer ik een aantal interviews wel had opgenomen en een aantal niet was er verschil ontstaan 
in de uitwerking en was mijn werkwijze niet meer consistent. Om te zorgen dat de genoemde 
informatie wel werd meegenomen in mijn onderzoek en niet verloren ging, heb ik in steekwoorden 
meegeschreven en zijn kenmerkende opmerkingen opgeschreven. Daarnaast zijn de interviews 
direct uitgewerkt, zodat dat wat de geïnterviewde had verteld nog fris in mijn geheugen zat. 
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Tegelijk met het uitschrijven van de interviews is de tekst geordend (Baarda et al. 2009). De voor 
de vraagstelling niet relevante informatie is weggelaten. Hierna zijn de antwoorden gelabeld, met 

als doel om de tekst terug te brengen naar de essentie. Er is gelabeld op fragmentniveau, omdat 
op deze manier de samenhang tussen de verschillende antwoorden en onderwerpen inzichtelijk 
wordt. Na het labelen is geprobeerd antwoord te geven op de vraagstelling. Omdat de vraagstelling 

altijd leidend is in een analyse, was het belangrijk eerst duidelijk te hebben op welke vraag ik een 
antwoord wilde, voordat ik begon met het zoeken naar verbanden. 
 
Als laatste zijn de gegevens natuurlijk geanalyseerd. Er is zowel beschrijvend als verklarend 
geanalyseerd. Dit betekent dat is gekeken naar frequentie en de lading van antwoorden en dat is 
gezocht naar verbanden tussen de verschillende interventies. 
 

3.5 Werksessies met medewerkers 

Nadat duidelijk is geworden wat de organisatie vraagt van medewerkers, is door middel van 
werksessies onderzocht wat medewerkers nodig hebben om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd 
duurzaam inzetbaar te blijven. Er is bewust gekozen om deze werksessies met medewerkers te 
organiseren, omdat ik niet alleen kan bedenken wat medewerkers vragen en nodig hebben om 
duurzaam inzetbaar te blijven. 

 
Er zijn twee werksessies gehouden met in totaal 35 personen. Het aantal personen is minder dan in 
mijn plan van aanpak stond beschreven. Hierin stond namelijk 45 personen. De reden hiervan 
wordt in dit hoofdstuk, in paragraaf 3.5.2 ‘Steekproef’, toegelicht. Er is gekozen voor twee 
werksessies, omdat de groep te groot was voor één sessie. Het is met een grote groep moeilijker 
om sturing te geven en niet iedereen heeft dan de mogelijkheid om zijn of haar visie en inzichten 

te delen. De werksessies zijn gehouden in vergaderzalen bij de gemeente Oss. 
 

3.5.1 VERANTWOORDING ONDERZOEKSGROEP 

Tijdens beide sessies bestond de groep uit medewerkers die behoren tot de doelgroep (55+), 
medewerkers van 55- en externen. Er is voor deze drie groepen gekozen, omdat allereerst de 
doelgroep weet wat zij nodig heeft en welke mogelijke klachten zij ervaart waardoor zij niet 
duurzaam inzetbaar kan blijven tot aan het pensioen.  
De andere mensen van binnen de organisatie (55-) worden ook ouder en krijgen ook te maken met 

de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij kijken hier mogelijk op dit moment nog met 
een ander perspectief naar, omdat het voor hen nog verder weg is. Het voordeel hiervan is dat zij 

vroegtijdig nadenken over wat zij nodig hebben en zich naar verwachting meer richten op de 
preventieve interventies. Als laatste is gekozen voor een groep van buiten de organisatie, omdat 
deze mensen denken buiten de kaders van de ambtelijke organisatie. Doordat deze drie groepen 
allemaal vanuit een ander vertrekpunt naar de vraag kijken, voor op de kortere termijn, voor op de 

langere termijn en meer van een afstand, kunnen zij elkaar inspireren met hun ideeën. De inbreng 
van iedere medewerker weegt even zwaar mee in het onderzoek. 
 

3.5.2 STEEKPROEF 

Om te zorgen voor een groep die een weerspiegeling vormt van de organisatie en een 
generaliseerbare en betrouwbare uitkomst, is een aselecte steekproef gehouden. Voor mijn 
onderzoek had ik in totaal 30 interne medewerkers nodig. In verband met afmeldingen en non 
respons heb ik het dubbele aantal medewerkers (60) uitgenodigd. Iedere elfde medewerker op de 

lijst met alle medewerkers heb ik uitgenodigd om deel te nemen aan een van de twee werksessies. 
Deze elf is bepaald door het totaal aantal medewerkers te delen door het aantal medewerkers dat 
ik uit wilde nodigen. 

Een aselecte steekproef was mogelijk, omdat de groep niet aan bepaalde criteria hoefde te 
voldoen. Het enige criteria was dat de groep een weerspiegeling vormde van de organisatie. Dat 
kon ik op deze manier realiseren. 

Toen de 60 medewerkers bekend waren heb ik hen per mail geïnformeerd over het onderzoek dat 
ik binnen de gemeente Oss doe en de werksessies die georganiseerd worden. Daarnaast heb ik hen 
medegedeeld dat zij later op de dag een vergaderverzoek ontvingen voor één van de twee 
werksessies. Op deze manier kwam het vergaderverzoek niet als een verrassing en hadden 
medewerkers de tijd er eerst even over na te denken.  
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Na enige tijd bleek dat er meer afmeldingen kwamen dan verwacht. De redenen van de meeste 
afmeldingen waren een gebrek aan tijd en vakanties. Ik heb toen, op dezelfde manier als 

hierboven staat beschreven, nog 20 extra medewerkers uitgenodigd. Dit was voldoende om 
uiteindelijk 30 aanmeldingen voor de werksessie te hebben. Alle genodigde medewerkers en 
medewerkers die ik heb gesproken vonden het wel een interessant en nuttig onderwerp, omdat 

ook zij inzien dat de organisatie steeds verder vergrijst. Doordat de uitgenodigde groep een 
weerspiegeling vormde van de organisatie, vormde mijn onderzoeksgroep dit ook. De verdeling 
tussen mannen en vrouwen was, net als binnen de gemeente Oss, gelijk. 
De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep was 2,5 jaar hoger dan binnen de organisatie (51 
binnen de onderzoeksgroep ten opzichte van 48,5 binnen de organisatie). Dit is te verklaren 
doordat de helft van de interne deelnemers (15) aan de werksessie 55+ moest zijn, terwijl binnen 
de organisatie een derde 55 jaar of ouder is. 

 
Het vinden van externe deelnemers bleek lastiger dan verwacht. Veel mensen hebben zelf een 
baan en kunnen niet zomaar een dagdeel vrij nemen. Het is jammer dat het niet is gelukt om 15 
externe deelnemers te vinden, maar voor de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van het 
onderzoek is dit niet erg. Voor een generaliseerbare uitkomst had ik namelijk 15 medewerkers van 
55+ nodig en niet per se externen.  

 

3.5.3 DE WERKSESSIES 

De sessies zijn gehouden op maandag 13 april 2015 en woensdag 15 april 2015 van 9.00 uur tot 
12.30 uur. In dit tijdsbestek is aan de groep op verschillende manieren om input gevraagd. 
Allereerst is het doel van de sessie duidelijk gemaakt, is verteld wat onder duurzame inzetbaarheid 
wordt verstaan en wat de visie op de vitale organisatie is, zodat iedereen op één lijn zit en vanuit 
hetzelfde begrip denkt. Vervolgens is de volgende vraag bij de groep neergelegd: ‘Hoe kunnen we 
medewerkers in de leeftijdscategorie 55(+) duurzaam inzetbaar houden tot aan het pensioen?’ 

Oftewel: ‘Wat hebben medewerkers nodig om aan de sluiten bij de visie op de vitale organisatie?’ 
 
De groep is vervolgens in drie groepen gaan brainstormen over mogelijke interventies die nodig 
zijn om de doelgroep aan te laten sluiten bij de visie op de vitale organisatie. Er is gekozen voor 
brainstormen, omdat de groep op deze manier vrij is in het bedenken van ideeën en niet 
belemmerd wordt door kaders. De kans op creatieve en vernieuwende ideeën is hierbij groter. Bij 

het brainstormen bestaan geen verkeerde ideeën. Alles mag genoemd worden en er wordt hierbij 
nog niet verder op de ideeën ingegaan. (van Oorsouw en Fransen, 2011). Wanneer ik merkte dat 
een groep vastliep en er geen nieuwe ideeën meer kwamen heb ik gevraagd na te denken over wat 

hen juist niet zou helpen om duurzaam inzetbaar te blijven en dit om te draaien naar iets wat je 
dus wel nodig hebt. Op deze manier kwam het brainstormen weer op gang. 
 
Iedere groep dacht na over interventies op een van de onderstaande drie gebieden: 

 Arbeidsomstandigheden en gezondheid; 
 Mobiliteit; 
 Leren en ontwikkelen. 

Na 20 minuten werd gerouleerd en na een kwartier nog een keer, zodat ieder groepje over ieder 
onderwerp heeft kunnen brainstormen. Er is gekozen voor deze driedeling, omdat de gemeente 
Oss het begrip vitaliteit hierin heeft onderverdeeld. Wanneer medewerkers tevreden zijn met de 
arbeidsomstandigheden, gezond zijn, mobiel zijn en blijven leren en ontwikkelen dragen zij bij aan 

een toekomstbestendige en vitale organisatie.  
 
Na het brainstormen zijn de ideeën geselecteerd door middel van de COCD-box, een selectietool. 
Deze tool biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen ideeën:  

 Blauwe ideeën; 
Dit zijn gewone en haalbare ideeën, waarmee je snel stappen kunt zetten richting de 

oplossing. 
 Rode ideeën 

Dit zijn originele maar wel haalbare ideeën. Deze brengen vernieuwing en kosten wat meer 
moeite om te realiseren. 

 Gele ideeën. 
Deze ideeën zijn origineel en onrealistisch. Het zijn prikkelende ideeën die kunnen helpen 
om blauwe ideeën meer rood te maken en rode ideeën vernieuwender. 

 
  



18 
 

Iedere deelnemer heeft zes stickers gekregen (2 blauwe, 2 rode en 2 gele). Er is gevraagd deze op 
de ideeën te plakken, waarvan zij denken dat deze het beste werken om medewerkers duurzaam 

inzetbaar te houden. Elke medewerker bepaalt zelf wat gewoon, origineel, haalbaar en onrealistisch 
is. Ook hierbij heb ik dus niet gestuurd.  
 

Wat bleek tijdens de werksessies is dat medewerkers bij haalbaar vooral hebben gedacht aan tijd, 
draagvlak en in hoeverre het op dit moment al past binnen de cultuur. Medewerkers vonden een 
idee origineel wanneer zij hier zelf in eerste instantie niet aan hadden gedacht en wanneer er een 
verandering in denken aan vooraf moest gaan. Wanneer dit was gedaan werden de drie rode 
ideeën met de meeste stickers verder uitgedacht en haalbaar gemaakt middels de PPCO-techniek. 
Ieder groepje heeft dus één rood idee verder uitgewerkt.  
 

Er is verder gegaan met de rode ideeën, omdat de blauwe ideeën weinig uitwerking behoeven en 
de gele ideeën nog te ver weg zijn. Hier is de organisatie mogelijk nog niet klaar voor. De rode 

ideeën zijn haalbaar, maar behoeven wel uitwerking. Hier wilde ik de medewerkers graag over mee 
laten denken.  
 
PPCO staat voor: 

 Pluses (pluspunten) 

 Potentials (kansen) 
 Concerns (zorgen of bezwaren) 

 Overcomes (oplossingen voor de bezwaren) 
Als laatste heeft ieder groepje de uitwerking kort gepresenteerd en was er de mogelijkheid om 
door te vragen en in discussie te gaan.  
Pas vanaf dit moment heb ik gestuurd en doorgevraagd, wanneer de uitleg niet voldoende was. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat ik na afloop van de werksessies ook daadwerkelijk verder kon met de 
informatie. 
 

Door middel van deze methode van onderzoek zijn in een korte tijd veel ideeën gegenereerd en 
uitgedacht. Een kanttekening bij deze methode van onderzoek is dat de gegevens niet getest 
kunnen worden en dus maar beperkt vooraf gecontroleerd kan worden of de interventies 
daadwerkelijk de aanleiding oplossen. Om dit deels te ondervangen is nog een derde methode van 
onderzoek toegevoegd, namelijk interviews met experts. 
 

3.6 Semi gestructureerde interviews met experts 

Onder experts worden personen verstaan, die deskundig zijn op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, mensen met een eigen bedrijf op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid en mensen die zich hebben gespecialiseerd in de inzetbaarheid 
van oudere medewerkers. Deze personen zijn persoonlijk benaderd en gevraagd om mee te 
werken aan het onderzoek. De volgende experts zijn in de periode van 20 april 2015 tot 1 mei 

2015 geïnterviewd: 
 Inge van Rijsingen, in 2014 afgestudeerd aan de opleiding HRM op Avans en nu 

personeelsfunctionaris bij CSU Cleaning Services in Eindhoven. Het interview is gehouden 
bij CSU in Eindhoven. 

 Anne-Marije Buckens, directeur 50 Company. Het interview is gehouden bij 50 Company in 
Arnhem. 

 Rob Moelands, bedrijfsarts bij de gemeente Oss. Het interview is gehouden op de 

spreekuurlocatie in Oss. 
 Heleen Hoens, docent HRM en afstudeerbegeleider op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. Het interview is gehouden op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. 
 
Het doel van de interviews met experts is als volgt: achterhalen wat de haalbaarheid (in de 

praktijk) is van de interventies die uit de sessies met medewerkers naar voren zijn gekomen en 
bespreken in hoeverre deze interventies bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de 

doelgroep. De interventies die in de werksessies in totaal de meeste stickers hebben gekregen 
(zowel blauwe, rode als gele), zijn besproken met de experts. Er is gekozen voor de ideeën met in 
totaal de meeste stickers, omdat dit kijkend naar het totaal de meest gedragen interventies zijn. 
Door middel van deze semi gestructureerde interviews is de volgende deelvraag beantwoord: ‘Hoe 
denken experts over de werkbaarheid en haalbaarheid van de interventies die naar voren zijn 
gekomen in de werksessies?’ 
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Uit de werksessies kwamen drie ideeën met ieder zeven stickers. Er is gekozen om het idee 
‘garanties’ niet voor te leggen aan experts. Dit omdat medewerkers binnen de gemeente een 

aanstelling in vaste dienst hebben en dus eigenlijk al een vorm van garantie hebben. 
 
Er is voor de beantwoording van deze deelvraag gekozen voor semi gestructureerde interviews, 

omdat de onderwerpen voor deze interviews vast staan. Dit zijn namelijk de mogelijke interventies 
die naar voren zijn gekomen uit de werksessies met medewerkers. Ik wil van de experts graag 
weten in hoeverre de interventies haalbaar en werkbaar zijn in de praktijk. De volgorde waarin 
deze interventies worden besproken staat niet vast. Door gebruik te maken van deze manier van 
interviewen kan ik sturen en zorgen dat ik te weten kom wat ik graag wil weten, maar kan door 
middel van doorvragen ook nog worden ingespeeld op de gegeven antwoorden. 
 

Bij elke interventie was de hoofdvraag hetzelfde: ‘In hoeverre denkt u dat deze interventie aansluit 
bij het doel?’. Hierna wordt doorgevraagd op onderwerpen als haalbaarheid, werkbaarheid en voor- 
en nadelen.  De gegevens van deze interviews zijn op eenzelfde manier verwerkt als beschreven 
staat bij de interviews met interne medewerkers. 
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4. Literatuuronderzoek 

 
In dit hoofdstuk wordt door middel van literatuur antwoord gegeven op verschillende deelvragen. 
Deze deelvragen dragen bij aan mijn onderzoek, omdat deze inzicht geven in het onderwerp en in 
de doelgroep van het onderzoek. De literatuur helpt om later in de scriptie conclusies te kunnen 
trekken en aanbevelingen te doen. Dit wordt gedaan door de literatuur te toetsen aan de interne 
analyse, externe analyse en de resultaten. 
 

4.1 Duurzame inzetbaarheid 

Kijkend naar de vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is het een zaak 
voor beleidsmakers en P&O om oudere medewerkers op een gezonde, gemotiveerde en 
productieve manier langer in dienst te houden (Kooij, Dikkers, Jansen & van den Broek, 2013; Van 
der Klink, Bültmann, Brouwer, Burdorf, Wilmar, Schaufeli, Zijlstra & Van der Wilt, 2011). Daarnaast 
hebben maatschappelijke successen, als de verhoogde levensverwachting, de verhoging van de 

arbeidsparticipatie van oudere medewerkers en de lage geboortecijfers, bijgedragen aan de 
aandacht voor oudere medewerkers (Euwals, R., Boeters, S., Bosch, N., Deelen, A. & Weel, B. ter, 
2013). Om bovenstaande redenen wordt het kijken naar duurzame inzetbaarheid steeds 

belangrijker. In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: ‘Wat is duurzame 
inzetbaarheid?’. 
 
Van de bovenstaande aanleidingen voor duurzame inzetbaarheid zijn de vergrijzing, de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd en de hoge arbeidsparticipatie van oudere medewerkers de 
belangrijkste redenen voor de gemeente Oss om te kijken naar de duurzame inzetbaarheid van de 
leeftijdscategorie 55-67 jaar. 
 
Duurzame inzetbaarheid is volgens Van Hensbergen, Stip, Troost & De Vries (2015) een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de organisatie en de medewerker. Dit komt ook uit een onderzoek van de 

AWVN (Plugge, 2012). Bijna alle organisaties (95%) voorzien in de inzetbaarheid van het 
personeel. Er worden steeds meer faciliteiten geboden om medewerkers duurzaam inzetbaar te 
houden. Toch is 83% van de werkgevers het eens met de stelling ‘medewerkers zijn zelf 
verantwoordelijk voor de inzetbaarheid’ (Redactie P&O actueel, 2012).  
 
In de literatuur wordt geschreven over de verantwoordelijkheid van duurzame inzetbaarheid. Dit is 
gekoppeld aan eigen inzichten. In dit onderzoek wordt verder gegaan met het idee dat duurzame 

inzetbaarheid de verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf, maar dat de organisatie hierin 
moet faciliteren. Doordat de organisatie de inzetbaarheid van medewerkers helpt te faciliteren, zien 
medewerkers welke mogelijkheden zij hebben om duurzaam inzetbaar te blijven en wordt het 
laagdrempeliger om stil te staan bij de eigen inzetbaarheid. Wanneer medewerkers worden 
gedwongen door de organisatie om iets te doen aan de inzetbaarheid, worden zij eerder 
afhoudend. Dit is niet wat de gemeente Oss wil bereiken en daarom is ook gekozen voor het idee 
dat duurzame inzetbaarheid de verantwoordelijkheid is van de medewerker. 

 
In de loop der jaren zijn er tal van definities van duurzame inzetbaarheid opgesteld. Hieronder 
worden er een aantal genoemd. Duurzame inzetbaarheid is: 

 de mate waarin men zijn of haar huidig en toekomstig werk kan en wil blijven uitvoeren 
(Van Vuren, 2011). 

 dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk 
met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een 
werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze 
mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (Van der Klink, Brouwer, Bultmann, Burfdorf, 

Schaufeli, Van der Wilt & Zijlstra, 2010). 
 het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te 

leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren (NEN, 2012). 

 doorlopend, langdurend en voortdurend bezig zijn met de inzetbaarheid van de 
medewerker en de werkorganisatie waar men onderdeel van is (Dollevoet, Dona & Evers, 
2012a).  
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Volgens de Sociaal Economische Raad (2009) bestaat duurzame inzetbaarheid uit de volgende drie 
elementen: 

 Vitaliteit; 
dit staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar 
door kunnen werken en met een groot. 

doorzettingsvermogen (Schaufeli & Bakker, 2007) 
 Werkvermogen; 

mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is 
om te werken (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005). 

 Employability. 
het vermogen om nu en in de toekomst verschillende 
werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in eigen bedrijf als in een 

ander bedrijf of sector (De Vries, Gründemann, & Van Vuuren, 2001; Van Vuuren, 2011). 
 
Uit resultaten van een onderzoek blijkt dat de employability van medewerkers afneemt met de 
leeftijd (Maurer, Weiss & Barbeitte, 2003; Nauta, De Lange & Görtz, 2010; Nauta, De Vroome, 
Cox, Korver & Kraan, 2005; Van Dam, 2004; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van der 
Heijden, 2002). Dit is niet het geval voor het werkvermogen en de vitaliteit. Daarnaast blijkt dat 

hoe meer een medewerker een leven lang leert, hoe groter de duurzame inzetbaarheid.  

Medewerkers behouden hun employability en werkvermogen wanneer zij interesse en 
mogelijkheden hebben om te blijven leren en ontwikkelen (Berntson, Sverke & Marklund, 2006; De 
Vries, Gründemann & Van Vuuren, 2001; Wittekind, 2007; Groot & Maassen van den Brink, 2000). 
 
De gemeente Oss heeft een visie op de vitale organisatie opgesteld, waarbij vitaliteit een breder 
begrip is dan hierboven door Schaufeli & Bakker is beschreven. Volgens de gemeente Oss bestaat 

vitaliteit uit gezondheid & arbeidsomstandigheden, mobiliteit en leren & ontwikkelen, ervan 
uitgaande dat dit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De gemeente Oss 
hanteert voor het begrip vitaliteit en duurzame inzetbaarheid dus dezelfde elementen. 

4.1.1 DEFINITIE 

Kijkend naar de verschillende definities van duurzame inzetbaarheid en de visie van de vitale 
organisatie, hanteer ik in mijn onderzoek de volgende definitie van duurzame inzetbaarheid: 
Het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor 

de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren, door in te zetten op gezondheid & 
arbeidsomstandigheden, mobiliteit en leren & ontwikkelen. (Lambrichts, 2015) 
 

Deze definitie is opgesteld, omdat deze aansluit bij de wens van de gemeente Oss om een 
toekomstbestendige en vitale organisatie te zijn, met vitale medewerkers. Daarnaast laat deze zien 
dat de gemeente Oss iets anders verstaat onder duurzame inzetbaarheid dan in de literatuur wordt 
weergegeven. Zij hebben namelijk bewust de elementen gezondheid & arbeidsomstandigheden, 

mobiliteit en leren & ontwikkelen genoemd, omdat deze volgens de organisatie bijdragen aan een 
duurzaam inzetbare medewerker. 
  

4.2 Een duurzaam inzetbare organisatie 

Het is nu duidelijk wat onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan. Maar waar moet een 
organisatie aan voldoen om duurzaam inzetbaar te zijn? Uit de literatuur blijkt dat vooral bepaalde 

kenmerken in de cultuur en in leiderschap belangrijk zijn om duurzaam inzetbare medewerkers 
mogelijk te maken (Wolters, Van den Broek, Salemans & Beusen, z.j.).  
 

4.2.1 LEIDERSCHAP 

Kijkend naar leiderschap is het belangrijk dat leidinggevenden medewerkers motiveren, inspireren 
en helpen om te veranderen. Het kenmerk van leiderschap dat gerelateerd is aan duurzame 
inzetbaarheid is medewerkers inspireren en motiveren om verder te gaan dan de contractuele 

verplichtingen. Zij zetten medewerkers aan om creatief en innovatief te zijn. Deze leidinggevenden 
moedigen een innovatieve, creatieve en lerende cultuur aan (Wolters, Van den Broek, Salemans & 
Beusen, z.j.; Paffen, 2011). De beschreven stijl van leidinggeven is te typeren als 
transformationeel leiderschap.  
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Dit type leidinggevende weet een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren voor iedere 
medewerker. Daarnaast ontstaat er volgens Yukl, Bass & Riggio (2006) een klimaat waarin continu 

leren en ontwikkelen mogelijk is, door de persoonlijke betrokkenheid en interesse. 
Transformationele leiders geven gehoor aan wensen voor groei en ontwikkeling en zijn voor 
medewerkers een coach. 

 
Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers onder transformationele leiders beter voldoen aan de 
gestelde taakeisen (Camps & Rodríguez, 2011) en dat zij eerder geneigd zullen zijn het stapje 
extra te zetten voor collega’s en organisatie (Beusen, 2013). Als leiders hun medewerkers 
stimuleren om verder te gaan dan hun contractuele verplichtingen, dan zullen deze medewerkers 
beter presteren binnen en buiten hun gegeven opdrachten daarmee bijdragen aan duurzame 
inzetbaarheid en de succes van de organisatie (Wolters et al., z.j.). 

 

4.2.2 CULTUUR 

Voor een duurzaam inzetbare organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers is, kijkend naar de 
cultuur, het bieden van een leerklimaat belangrijk (Camps & Rodríguez, 2011). Leerklimaat gaat 
volgens Chiva & Alegre (2009) over de kenmerken van de organisatie en het management die 
bijdragen aan het blijven leren van medewerkers binnen een organisatie. Doordat er veel 

ontwikkelingen zijn, ontwikkelingen steeds sneller gaan, we leven in een kenniseconomie en de 

gemeente Oss aan wil blijven sluiten bij ontwikkelingen om een toekomstbestendige organisatie te 
kunnen zijn, wordt leren steeds belangrijker. 
 
Door het scheppen van een leerklimaat kunnen organisaties de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers beïnvloeden. Uit onderzoek van Collins & Porras (2005) blijkt dat 
leerklimaatkenmerken vaak worden aangetroffen in succesvolle organisaties.  
 

Er zijn twee vormen van een leerklimaat (Noordsij, 2012; Corstjens & Gommers, 2012). Een 
regulerend en explorerend leerklimaat. In een regulerend leerklimaat wordt de ontwikkeling van 
medewerkers door het management bepaald. Het management heeft een sterk sturende rol. In dit 
leerklimaat laat de medewerker zich leiden door wat de organisatie vraagt. In een explorerend 
klimaat voelen medewerkers zich zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Medewerkers nemen 
zelf stappen in ontwikkeling, maar verwachten wel dat de organisatie hen hierin ondersteunt.   

 
Wanneer je een duurzaam inzetbare organisatie wilt zijn met duurzaam inzetbare medewerkers, is 
een explorerend leerklimaat het meest succesvol. Een gunstig leerklimaat voor duurzame 

inzetbaarheid bestaat uit het ruimte geven aan experimenteren en innovatief werkgedrag en het 
betrekken van medewerkers bij de besluitvorming. Dit blijkt uit het onderzoek van Wolters et al. 
(z.j.). Wanneer er geen keuzevrijheid is in leer- en ontwikkelmogelijkheden worden medewerkers 
minder gestimuleerd en gemotiveerd om te leren en ontwikkelen. In dit onderzoek (‘Ik ben 55(+)! 

Nou en?’) wordt ingestemd met dat wat uit de literatuur blijkt. Ook uit ervaringen binnen de 
gemeente Oss blijkt namelijk dat medewerkers gemotiveerder zijn om te leren wanneer zij hier zelf 
keuzes in mogen maken en hier zelf voor verantwoordelijk zijn. 
 

4.3 Kenmerken van de leeftijdscategorie 55-67 jaar 

Elke generatie heeft haar eigen kenmerken. Deze kenmerken uiten bepaalde mogelijkheden en 

beperkingen op de werkvloer. Wanneer je als organisatie streeft naar optimale duurzame 
inzetbaarheid, rekening houdend met generaties, moet een gedifferentieerd HRM-beleid worden 
gevoerd. Elke generatie vraagt immers om iets anders. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
kenmerken van de leeftijdscategorie 55(+). 
 
De werknemers in de leeftijdscategorie 55(+) zijn geboren voor 1960. Deze groep komt uit twee 

verschillende generaties, namelijk: de babyboomgeneratie en generatie X. Van beide generaties 

worden de kenmerken en de manier waarop je als organisatie in kan spelen op de inzetbaarheid 
van deze medewerkers beschreven. De kenmerken van de generaties zijn terug te zien in de 
manier waarop zij het werk uitvoeren. De aanbevelingen om deze medewerkers duurzaam 
inzetbaar te houden sluiten (in)direct aan bij de kenmerken van de generatie.  
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De informatie uit de literatuur wordt later in het onderzoek vergeleken met de interventies uit de 
werksessies. Dit met als doel om te kijken of de medewerkers van de gemeente Oss hetzelfde 

nodig denken te hebben als wat blijkt uit de literatuur. Tijdens de interviews en werksessies wordt 
dus niet gestuurd op deze informatie. 
 

4.3.1 BABYBOOMGENERATIE 

De bevolkingsgroep die valt onder de babyboomgeneratie is geboren vlak na de tweede 
wereldoorlog (1945-1955). Deze mensen zijn geboren in een tijd van culturele revolutie, 
voorspoedige economie, verstedelijking, industrialisatie en de immigratiegolf. Deze generatie wordt 
ook wel de protestgeneratie genoemd (Model generatiemanagement, 2011). 
 
Deze groep medewerkers wordt volgens Zestor (2009), Bontekoning (2014) en de levensfasewijzer 

van de gemeente Oss (z.j.) gekenmerkt door: 
 de democratische manier van besluiten nemen; 
 de overlegcultuur, waarin veelvuldig en traag wordt vergaderd en abstract wordt 

gecommuniceerd; 
 de wens om draagvlak te creëren; 
 de wens om vooral kwalitatief dingen te doen; 

 het letten op status. Deze groep medewerkers is nog erg gevoelig voor hiërarchie; 

 een sterke verantwoordelijkheid voor het werk; 
 het vasthouden aan eigen en/of oude patronen; 
 het nadenken over de periode na het werk wordt belangrijk. 

 
Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan in de literatuur om deze groep medewerkers duurzaam 
inzetbaar te houden (Bontekoning, 2014; Zestor, 2009; Nuyens & De Vries, 2005).  

 Ga in gesprek; 

In gesprek gaan over wat hen motiveert en beweegt in het werk. Wat maakt dat zij elke 
dag plezier hebben in het werk? Wat hebben zij hiervoor nodig? Koppel dit vervolgens naar 
de rol van de leidinggevende. Wat kan de leidinggevende hierin betekenen? Voor deze 
generatie is werk bieden dat aansluit bij beschikbare kennis, niet altijd motiverend genoeg. 

 Leermogelijkheden bieden; 
Vaak willen medewerkers uit deze generatie zich nog wel verder ontwikkelen, maar willen 

zij dit doen op een manier die aansluit bij hun leerstijl. Dit houdt in: kleinschalig, on-the-
job en gericht op inhoud. Daarnaast willen zij dat wat zij leren aansluit bij het werk dat zij 
doen en dat zij kunnen leren & ontwikkelen zonder tijdsdruk. 

 Stimuleren van inzetbaarheid; 
Een valkuil voor de babyboomgeneratie is verkokering of ervaringsconcentratie. Kijkend 
naar kennis is dit gunstig, maar kijkend naar duurzame en optimale inzetbaarheid niet. Het 
stimuleren van inzetbaarheid begint bij een HRM-beleid dat er voor zorgt dat medewerkers 

op diverse plekken ervaring opdoen en hierdoor breed inzetbaar blijven. Hulpmiddelen 
hierbij zijn HRM-instrumenten als permanente ontwikkeling, job roulatie en taakverbreding. 

 Delen van kennis en ervaring; 
Veel medewerkers uit deze generatie willen graag hun kennis en ervaring overdragen. Door 
dit proces als organisatie actief te stimuleren, kunnen deze medewerkers een belangrijke 
rol vervullen bij het behoud van kennis en ervaringen binnen de organisatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de overdracht van kennis aan jongeren of een samenwerking tussen ‘jong 

en oud’ in de vorm van een mentor/coach (Nauta, De Bruin & Cremer, 2004). 
 Bevorderen van innovatie; 

Door jongeren en ouderen samen te laten werken blijft niet alleen de kennis en kunde 
binnen de organisatie, maar kan innovativiteit ook een grote hoogte bereiken. 
Babyboomers werken graag samen, hebben realiteitszin en hebben levenservaring. Door 
dit te koppelen aan de innovativiteit en leergierigheid van de jongere generatie, ontstaat 

een goede formule voor innovatie. 
 Belastbaarheid. 

Het is als laatste belangrijk om te voorkomen dat deze generatie overbelast raakt. De 
belastbaarheid kan in de gaten gehouden worden door in gesprekken met leidinggevenden 
het thema belasting-belastbaarheid regelmatig te bespreken. 
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Opvallend in bovenstaande aanbevelingen uit de literatuur is dat enerzijds naar voren komt dat 
medewerkers uit de babyboomgeneratie graag willen leren en ontwikkelen en anderzijds dat zij 

ervaringsconcentratie als valkuil hebben. In het kader van dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 
oudere medewerkers graag willen blijven leren. Het blijkt namelijk dat het negatief denken over 
deze groep en hen op een zijspoor plaatsen niet helpt bij het duurzaam inzetbaar houden. De 

oudere medewerkers krijgen dan het gevoel dat zij minder van waarde zijn, terwijl zij juist in deze 
tijd van groot belang zijn. Het belang van de groep oudere medewerkers is in deze tijd groot, 
omdat het allereerst gaat om een grote groep met veel kennis en ervaring die langer door moet 
werken en anderzijds de ontgroening van de maatschappij (Jongejan, z.j.; de Stentor, 2014). 
 

4.3.2 GENERATIE X 

Tot de doelgroep van het onderzoek behoren niet alleen mensen uit de babyboomgeneratie, maar 

ook mensen uit generatie X. De medewerkers die behoren tot generatie X zijn geboren tussen 
1956 en 1970. Deze generatie wordt ook wel de verloren generatie genoemd. De mensen uit deze 
generatie zijn geboren in de tijd van de crisis (’80), werkloosheid, fusies en overnames, disco en 
punk (Model generatiemanagement, 2011).  
 
Deze groep medewerkers wordt in de literatuur (Zestor, 2009; Bontekoning, 2014; Gemeente Oss, 

z.j.) gekenmerkt door: 

 toegankelijkheid en het bieden van een luisterend oor; 
 loyaliteit, stelt het eigen belang niet voorop; 
 verantwoordelijkheid naar de thuisbasis; 
 samenwerking op de werkvloer; 
 behoefte aan vastigheid/zekerheid; 
 de coachende managementstijl; 
 de korte termijn oriëntatie. 

 
Ook voor de generatie X zijn in de literatuur door Bontekoning (2014), Zestor (2009) en Nuyens & 
De Vries (2005) verschillende aanbevelingen gedaan om hen duurzaam inzetbaar te houden, 
namelijk: 

 Loopbaanreflectie; 
Veel medewerkers uit generatie X hebben behoefte om de balans op te maken en een 

weloverwogen vervolgkoers te bepalen. Door deze medewerkers dit reflectiemoment te 
bieden, kan in een vroeg stadium worden gekeken naar loopbaanmogelijkheden en 
manieren om deze mogelijkheden te bereiken. 

 Persoonlijke ontwikkeling; 
Generatie X vindt persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Wat deze ontwikkeling inhoudt 
is vaak nog niet duidelijk. Daarom wordt aangeraden hier in POP-gesprekken met 
medewerkers over te praten. Op deze manier kan deze generatie gestimuleerd worden om 

zich breder te ontwikkelen. Dit komt de duurzame inzetbaarheid ten goede. 
 Stimuleren van inzetbaarheid; 

Bij deze generatie komen de eerste tekenen van ervaringsconcentratie en –verkokering. 
Om hier als organisatie op te anticiperen en in te grijpen wordt geadviseerd om in 
samenspraak met de medewerker ontwikkelpunten vast te stellen en een plan van aanpak 
op te stellen. Dit kan, net als het vaststellen van de persoonlijke ontwikkeling, gedaan 
worden middels een POP-gesprek. Daarnaast kan een ontwikkelassessment ondersteuning 

bieden bij het ontdekken van de mogelijkheden van de medewerker. 
 Houd hen scherp; 

Om te voorkomen dat deze medewerkers teveel op routine gaan werken is het belangrijk 
hen te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt hen scherp en bevordert de 
motivatie. 

 Inhoudelijke waardering; 

Bij deze medewerkers vindt een verschuiving plaats van een behoefte aan financiële 
waardering naar behoefte aan inhoudelijk waardering en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Voorkom uitval. 
De meeste medewerkers uit generatie X zitten op een plek waar zij met veel ervaring hun 
werk doen. Ze worden optimaal uitgenut en het risico is dat deze loyale medewerkers pas 
laat aangeven wanneer zij de werkbelasting of nieuwe ontwikkelingen niet aankunnen. Ze 
nemen vaak te veel verantwoordelijkheid, waardoor onverwachte uitval op de loer ligt. Dit 

kan voorkomen worden door goed te monitoren waar de echte kracht van deze 
medewerker ligt en waar deze mogelijk ondersteund moet worden. 
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4.4 Interventies die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid 

Er zijn tal van interventies die een organisatie in kan zetten om medewerkers duurzaam inzetbaar 
te houden. Hieronder wordt ingegaan op de interventies die bijdragen aan de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers van 55(+). Deze interventies worden later in het onderzoek 
vergeleken met de interventies uit de werksessies. Op deze manier kan geconcludeerd worden of 
medewerkers binnen de gemeente Oss hetzelfde vragen als in de literatuur wordt beschreven. 
 

4.4.1 HR-BELEID VOOR OUDERE WERKNEMERS  

Medewerkers hebben in hun loopbaan veranderende motieven. Het is belangrijk dat het HR-beleid 
mee verandert met deze motieven. De waarde van het HR-beleid bepaalt uiteindelijk hoeveel een 
medewerker ‘terugbetaalt’ aan de organisatie in termen van houding en gedrag (Kooij, Dikkers, 
Jansen & Van den Broek, 2013; Smyer & Catsouphes, 2007). Om inzicht te geven in hoe het nut 
van HR-beleid verandert met leeftijd wordt gebruik gemaakt van de theorie van Selectie 
Optimalisatie en Compensatie (SOC) (Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999). In deze theorie 
staat beschreven dat mensen gedurende hun levensloop vier doelen nastreven: 

1. Groei 
2. Behoud 

3. Herstel 
4. Reguleren van verlies 

 
‘’Op basis van deze vier doelen en een eerder exploratief onderzoek (Kooij, 2010; Kooij 2010a) 
worden vier categorieën van HR-beleid voor oudere werknemers onderscheiden: 

1. HR-beleid gericht op ontwikkeling, zoals training en promotie, die werknemers helpt om 
hogere niveaus van functioneren te behalen (groei). 

2. HR-beleid gericht op behoud, zoals baanveiligheid en flexibele werktijden, die werknemers 
helpt hun huidige niveau van functioneren te behouden als zij voor nieuwe uitdagingen 
komen te staan (behoud). 

3. HR-beleid gericht op ontzien, beschermen of sparen van werknemers, zoals demotie of 

taakverlichting, die werknemers helpt om goed te functioneren op lagere niveaus wanneer 
behoud of herstel niet langer mogelijk is (reguleren van verlies). 

4. HR-beleid gericht op benutten van de bestaande ervaring, kennis en kunde van (oudere) 
werknemers, zoals horizontale baanverandering of taakverrijking, die werknemers helpt 
terug te keren naar hun vorige niveau van functioneren na een verlies. Hier worden taken 
die de werknemer door het verlies niet meer kan uitvoeren uit de functie gehaald en 
vervangen door taken die bestaande, maar nog niet eerder gebruikte kennis en 

vaardigheden van de werknemer benutten (herstel).’’ (Kooij et al. 2013) 
 
Wanneer werknemers ouder worden, moeten zij over het algemeen meer verliezen verwerken en 
hun energie en aandacht anders gaan verdelen. Werknemers gaan zich dan minder richten op groei 
en meer op behoud, herstel en regulering van het verlies. Voor deze werknemers worden 
werkgerelateerde groeimogelijkheden dus minder belangrijk en zekerheidsmotieven worden 
belangrijker. Het HR-beleid gericht op behoud, benutten en ontzien neemt toe met de leeftijd. 

 
Er zijn een aantal maatregelen die werkgevers nemen om oudere medewerkers inzetbaar te 
houden (Van Dalen, Henkens & Schippers, 2007). Dit zijn (van meest naar minst toegepast): extra 
verlof, ergonomische maatregelen, deeltijd pensioen, ouderen inzetten als coach, taakverlichting, 
leeftijdsgrens onregelmatig werk/ploegendienst, vrijstelling van overwerk, aanpassing van 
werktijden, functioneringsgesprekken gericht op einde loopbaan, werken in naar leeftijd gemengde 

teams, opleidingsplan, loopbaanonderbreking en demotie. Veel van deze maatregelen vallen onder 
het ontziebeleid. Uit onderzoeken blijkt dat ontzien vaak niet is wat medewerkers willen. Er zijn 
aanwijzingen dat het gebruik van ontziemaatregelen meer gezien moeten worden als een eerste 
stap richting pensioen en niet als een stap om het arbeidzame leven te verlengen (Kenkens, Van 

Solinge & Van Dalen, 2009; Kooij, Jansen, Dikkers & De Lange, 2010). Josten en Schalk (2010) 
vonden zowel positieve als negatieve effecten van demotie. Medewerkers van 45 jaar en ouder 
konden het werk beter aan wanneer zij een fysiek minder zware functie gingen uitoefenen, maar 

waren ook significant minder tevreden.  
 
Naar aanleiding van onderzoek concluderen De Graaf, Peeters en Van der Heijden (2011) dat het 
voor oudere medewerkers belangrijk is om te zorgen voor uitdagende functies met voldoende 
leermogelijkheden, zodat in een bredere ontwikkeling van deze werknemers wordt geïnvesteerd. 
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Volgens onderzoek van Brouwer, De Lange, Van der Mei, Wessels, Koolhaas, Bultmann, Van der 
Heijden en Van der Klink (2012) en het onderzoek van Alavinia, De Boer, Duivenbooden, Frings-

Dresen en Burdorf (2009) hebben een zware werkbelasting (in termen van werkdruk, werktempo 
en fysieke belasting) en lage autonomie een negatieve invloed op de duurzame inzetbaarheid van 
oudere werknemers. Wanneer medewerkers ander werk gaan doen, omdat dit beter aansluit bij de 

behoeften en mogelijkheden kan dit de waarde van het werk vergroten. Dit kan bijdragen aan een 
langere inzetbaarheid van oudere medewerkers. (Van der Klink et al, 2011) 

4.4.2 INTERVENTIES OM DE GEZONDHEID VAN OUDERE MEDEWERKERS TE BEHOUDEN OF BEVORDEREN 

Hoe zorg je er als organisatie voor dat medewerkers gezond blijven? Gezondheidsproblemen die op 
het werk ontstaan, zijn vaak een gevolg van het uit balans raken van de belasting-belastbaarheid. 
Om medewerkers gezond te houden en gezondheidsklachten te voorkomen kan het volgende 
gedaan worden (Nuyens & De Vries, 2005; Nauta, De Bruin & Cremer, 2004): 

 Houd de belasting-belastbaarheid in de gaten; 
 Vraag regelmatig individueel aan medewerkers hoe ze in hun vel zitten; 
 Zorg voor vertrouwen, zodat het voor medewerkers laagdrempeliger wordt om knelpunten 

te melden; 
 Zorg voor regelmatige afwisseling van zwaar en licht werk gedurende de dag 

(functieroulatie); 

 Stel als organisatie een limiet aan het aantal jaren dat men een belastende functie mag 

uitoefenen; 
 Beperk de belasting van functies door ergonomische maatregelen. 

 
Binnen de gemeente Oss wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden om medewerkers 
duurzaam inzetbaar te houden. Er zijn al mensen binnen de organisatie met gezondheidsklachten. 
In de literatuur worden door Nuyens & De Vries (2005) en Nauta, De Bruin & Cremer (2004) 
verschillende mogelijkheden genoemd om met beperkingen in de gezondheid van medewerkers om 

te gaan. Allereerst kan volgens Nuyens & De Vries (2005) bij gezondheidsproblemen gezocht 
worden naar technische aanpassingen die zorgen dat medewerkers inzetbaar blijven. Daarnaast 
kunnen indien nodig taken verdeeld worden over collega’s of kunnen nieuwe werkzaamheden 
gezocht worden die beter passen bij de beperkingen en nog aanwezige mogelijkheden van de 
medewerker. Als laatste helpt het om medewerkers zoveel mogelijk flexibiliteit in werktijden en 
werkzaamheden te geven. Het behandelen van een verminderde inzetbaarheid, zodat medewerkers 

weer volledig duurzaam inzetbaar worden, wordt curatie genoemd. 
 
Als organisatie kun je ook de gezondheid van medewerkers bevorderen. Dit kan volgens het 

onderzoek van Nuyens & De Vries en Nauta (2005), De Bruin & Cremer (2004) op verschillende 
manieren: 

 Gezonde voeding aanbieden in de kantine; 
 Sporten stimuleren; 

 Voorlichting over een gezonde leefstijl; 
 Medewerkers die aandacht besteden aan een gezond leven faciliteren. Op deze manier 

wordt aandacht voor gezondheid beloond. 
 

4.4.3 INTERVENTIES OM OPTIMAAL GEBRUIK TE MAKEN VAN CAPACITEITEN VAN OUDERE MEDEWERKERS 

Naast gezonde medewerkers is het belangrijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
capaciteiten van medewerkers. Als organisatie kan je volgens het onderzoek van Nuyens & De 

Vries (2005) op verschillende manieren aandacht besteden aan de capaciteiten. Allereerst kunnen 
aanwezige capaciteiten vastgesteld worden. Vervolgens kunnen deze worden vastgelegd in een 
portfolio. Hierbij is het belangrijk ook eens te kijken naar Elders Verworven Competenties (EVC’s). 
Verborgen capaciteiten kunnen ontdekt worden door bijvoorbeeld een assessment.  
 

Om te zorgen dat capaciteiten ook daadwerkelijk gebruikt en/of ontwikkeld worden moet, allereerst 
worden gekeken welke de medewerker in het werk wil benutten en op welke manier capaciteiten zo 

kunnen worden ingezet, dat het resultaat zowel voor de medewerker als voor de organisatie 
optimaal is. Ontwikkelafspraken kunnen SMART worden vastgelegd in bijvoorbeeld een persoonlijk 
ontwikkelingsplan.  
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Kennis en vaardigheden kunnen op peil worden gehouden door te zorgen dat medewerkers blijven 
leren en ontwikkelen. Dit kan je als organisatie doen door het aanbieden van scholing, training, 

stages en andere leermogelijkheden. Daarnaast kan je medewerkers breed inzetbaar houden 
wanneer wordt gezorgd voor een afwisseling in taken en functies. 
Bij het aanbieden van leer- en ontwikkelmogelijkheden moet wel gezorgd worden dat deze kort en 

praktisch toepasbaar zijn en deze aansluiten op de huidige of toekomstige werkzaamheden van de 
oudere medewerker.  
 

4.4.4 INTERVENTIES OM OUDERE MEDEWERKERS GEMOTIVEERD TE HOUDEN 

Wanneer medewerkers gezond zijn en over de juiste capaciteiten beschikken is het natuurlijk 
belangrijk om hen gemotiveerd te houden. Dit kan op verschillende manieren (Nuyens & De Vries, 
2005): 

 Zorg dat het werk aansluit bij de individuele wensen en behoeften van medewerkers; 
 Zorg dat medewerkers hun kennis en ervaring kunnen inzetten; 
 Zorg dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen; 
 Houd er als organisatie rekening mee dat wensen en behoeften van medewerkers 

regelmatig veranderen. 
 

In de maatschappij zijn veel ontwikkelingen en veranderingen gaan steeds sneller. Om deze reden 

is het van belang dat medewerkers bereid zijn om mee te veranderen. Deze bereidheid om te 
veranderen kan gerealiseerd worden door (Nuyens & De Vries, 2005; Bontekoning, 2014): 

 Te voorkomen dat medewerkers vastroesten. Zorg dat ze regelmatig nieuwe dingen doen 
en leren; 

 Te voorkomen dat zij weerstand krijgen tegen verandering. Dit kan je doen door 
medewerkers tijdig te informeren en betrekken; 

 Angst zoveel mogelijk weg te nemen door heldere communicatie over plannen en te 

verwachten gevolgen. 
 
Wanneer je als organisatie mobiliteit wilt bevorderen moet goed gekeken worden wat medewerkers 
nodig hebben om in beweging te komen. Belangrijk hierbij is om goed te communiceren en 
eventueel ondersteuning te bieden in de vorm van een mobiliteitsbureau. Daarnaast kunnen 
medewerkers gestimuleerd worden door baanzekerheid. Dit kan gerealiseerd worden door 

terugkeergaranties, overstapmogelijkheden, stages en detachering. 
 
Hierboven zijn verschillende algemene aspecten genoemd die belangrijk zijn bij het gemotiveerd 

houden van medewerkers. Uit een recent onderzoek blijkt dat de volgende werkaspecten belangrijk 
zijn bij het motiveren van medewerkers: 

 Het aanbieden van intrinsiek motiverend werk (Kooij, De Lange, Jansen, Kanfer & Dikkers, 
2010); 

 HRM instrumenten die behoud van het eigen niveau mogelijk maken; 
 Vervulde psychologische contracten (De Lange, Bal, Van der Heijden, De Jong & Schaufeli, 

in press); 
 Persoonlijke op maat gemaakte werkafspraken die flexibiliteit voor een oudere medewerker 

waarborgen (Bal, De Jong, Jansen & Bakker, in press). 
 

  



28 
 

5. Resultaten  

 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende methoden van onderzoek beschreven, die 
gebruikt zijn voor mijn onderzoek. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten die uit de 
interviews met interne medewerkers, de werksessies en de interviews met experts zijn gekomen. 
 
In dit hoofdstuk wordt dus alleen weergegeven wat medewerkers en experts hebben gezegd. Later 
in deze scriptie worden de resultaten getoetst aan de organisatie. Er wordt dan gekeken wat de 

gemeente Oss, kijkend naar de resultaten, al doet of biedt. Dit helpt te voorkomen dat er 
aanbevelingen worden gedaan waarmee de gemeente Oss nu al bezig is.  
 

5.1 Open interviews met interne medewerkers 

In de week van 6 april 2015 zijn met vier interne medewerkers interviews gehouden. In deze 
interviews is aandacht besteed aan wat de organisatie nodig heeft en vraagt van medewerkers, in 

de leeftijdscategorie 55-67 jaar, om een toekomstbestendige en vitale organisatie te zijn.  
 
Er zijn een aantal punten die door alle vier de personen belangrijk worden gevonden en dus in elk 

interview terug zijn gekomen. Allereerst bleek dat het lastig was om zaken te benoemen, specifiek 
voor de doelgroep. Veel punten gelden voor alle medewerkers, omdat je wanneer deze punten 
alleen van de doelgroep worden gevraagd nog geen toekomstbestendige en vitale organisatie hebt. 
Daarvoor heb je iets nodig van alle medewerkers. Dit betekent dus dat voor een 

toekomstbestendige en vitale organisatie gekeken moet worden naar alle medewerkers. Niet alle 
medewerkers hebben hetzelfde nodig om vitaal en inzetbaar te zijn, hiervoor is maatwerk nodig. 
 
Wat door de organisatie erg belangrijk wordt gevonden zijn medewerkers die reflecteren op 
zichzelf. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers zelf nadenken over wat hen energie kost en 
geeft, waar zij staan, wat zij nog willen bereiken in hun carrière en wat zij daar zelf aan kunnen 

doen aldus Joyce Bergmans, Karin Vos en Paul Brack. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat 
medewerkers hun krachten en energie in kunnen zetten ten behoeve van de organisatieopgave. 
Hiervoor wordt enige vorm van assertiviteit gevraagd. Medewerkers moeten namelijk zelf 
aangeven wat zij nodig hebben en verwachten om bij te dragen aan een toekomstbestendige en 
vitale organisatie. Om toekomstbestendig te kunnen zijn, vraagt de gemeente ook medewerkers 
die zich blijven ontwikkelen en daarbij vaardigheden en competenties op peil houden, zodat zij aan 
blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de omgeving. Op verschillende afdelingen is gebleken dat 

medewerkers die zich blijven ontwikkelen uiteindelijk met meer plezier werken. ‘Nog niet alle 
medewerkers zijn zelf-reflectief, assertief en blijven leren en ontwikkelen. Medewerkers die dit al 
wel doen, doen dit vaak nog niet bewust en continu. Dit is wel nodig om een toekomstbestendige 
en vitale organisatie te zijn. Daarom is het belangrijk dat hier extra aandacht aan wordt besteed’, 
aldus Joyce Bergmans. 
 
Ook zijn betrokken en verantwoordelijke medewerkers nodig, die zich inzetten en graag willen 

werken. Hierbij gaat het om medewerkers die betrokken zijn bij en binding hebben met zowel de 
gemeente Oss, de organisatie, de organisatieopgave en het team waarin zij werkzaam zijn, aldus 
Joyce Bergmans, Marie-Louise van Schaijk en Paul Brack.  
 
Als laatste is het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen. Volgens Karin Vos is een veilig 
gevoel een voorwaarde voor het bewegen van een medewerker in de vorm van mobiliteit. Om deze 

reden hebben medewerkers binnen de gemeente Oss een terugkeergarantie naar hun ‘oude’ 
werkplek. ‘Dit bevordert mobiliteit en laat zien dat de organisatie het goed vindt dat medewerkers 
bezig zijn met mobiliteit’, aldus Karin Vos.  
 

Bovenstaande resultaten uit de interviews gelden voor alle medewerkers van de gemeente Oss. Uit 
de interviews zijn ook nog een aantal punten naar voren gekomen, die specifiek zijn gericht op de 
doelgroep van het onderzoek. 

 
Marie-Louise van Schaijk verwacht en vraagt van medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar 
een hoge senioriteit. De gemeente Oss verwacht een bepaalde levens- en werkervaring van deze 
groep medewerkers, door wat zij hebben meegemaakt, hun levenswijsheid en het werk dat zij 
uitvoeren en uit hebben gevoerd. Onder ervaring wordt verstaan: iets kunnen inschatten, maar ook 
weten dat het vaak anders loopt dan gepland en hier dan op in kunnen spelen.  
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Daarnaast wordt van deze groep een bepaalde mate van vakkennis gevraagd. Deze medewerkers 
hebben vaak andere kennis dan jongeren, omdat zij al lang in het vak zitten en veel vanuit 

ervaring doen. Het is volgens Joyce Bergmans en Paul Brack belangrijk voor de organisatie dat 
specialistische vakkennis wordt overdragen aan jongeren, zodat niet alle kennis verloren gaat 
wanneer een medewerker met pensioen gaat. Daarnaast hebben jongeren de nieuwste kennis en 

inzichten, die zij over kunnen dragen aan de oudere medewerkers.  
Op deze manier leren jongere en oudere medewerkers van elkaar, blijft specialistische kennis 
gewaarborgd binnen de organisatie en blijven ook oudere medewerkers zich ontwikkelen door wat 
zij van de jongere medewerkers leren. 
 
‘De organisatie vraagt, vooral van de medewerkers van 55 jaar en ouder, een bepaalde mate van 
realiteit in dit tijdperk en de bereidheid om mee te bewegen. Er verandert veel en veranderingen 

gaan steeds sneller. We moeten als organisatie mee in deze ontwikkelingen om toekomstbestendig 
te blijven’, aldus Joyce Bergmans. Ook van de groep medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 
jaar wordt dus gevraagd om dingen anders te doen dan zij voorheen altijd deden. Het blijkt dat zij 
hier vaak meer moeite mee hebben dan de jongere medewerkers. Volgens de geïnterviewden kan 
dit mogelijk gerealiseerd worden door hen te laten leren van de kennis en werkwijze van jongeren. 
 

Het laatste punt is een zaak voor zowel medewerkers als de organisatie (leidinggevenden): het 

opletten en op tijd signaleren van slijtage, zodat medewerkers vroegtijdig kunnen switchen van 
loopbaan. Eigenlijk zouden er al maatregelen genomen moeten worden voordat een medewerker 
fysieke klachten krijgt. Wanneer, zoals eerder genoemd, een jongere medewerker wordt 
aangenomen op de plek van deze oudere medewerker met fysieke klachten, kan deze oudere 
medewerker lichtere werkzaamheden gaan doen en mentor worden van de jongere medewerker. 
Op deze manier blijft de oudere medewerker betrokken bij het werk en binding houden met het 

beroep, maar kan ook vast langzaam worden afgebouwd.  
 
Door een medewerker op tijd te helpen bij het switchen van loopbaan houd je medewerkers vitaal 
en inzetbaar. Dit is ook vanuit economisch oogpunt belangrijk voor de organisatie. ‘Wanneer een 
medewerker uitvalt vanwege fysieke klachten, brengt dit hoge kosten met zich mee en brengt dit 
de continuïteit van het werk in gevaar. Daarnaast drukt uitval van één medewerker op de rest van 
de afdeling of het team. Zij nemen het werk over, waardoor het voor hen ook zwaarder wordt. Dit 

moeten we zien te voorkomen’, aldus Marie-Louise van Schaijk. De uitgewerkte interviews zijn 
terug te vinden in bijlage 8 ‘Interviews interne medewerkers’. 
 

5.2 Werksessies 

Op maandag 13 april 2015 en woensdag 15 april 2015 heb ik werksessies georganiseerd met 
medewerkers en een aantal externen. In deze werksessies stond het achterhalen van wat 

medewerkers van 55 jaar en ouder nodig hebben om vitaal en inzetbaar te blijven centraal. Uit 
deze werksessies zijn veel mogelijke interventies gekomen die, volgens de deelnemers, helpen om 
medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. Een aantal mogelijke interventies kwamen in beide 
sessies nadrukkelijk naar voren en bij een aantal interventies is een overlap te zien. Een overzicht 
met alle interventies die in de werksessies naar voren zijn gekomen is terug te vinden in bijlage 9 
‘Interventies werksessies’. 

 
Na het brainstormen hebben de medewerkers stickers geplakt op de ideeën waarvan zij dachten 
dat deze het beste bij gaan dragen aan de duurzame inzetbaarheid. De drie ideeën met de meeste 
rode stickers per werksessie (originele, maar wel haalbare ideeën) zijn door de groep verder 
uitgewerkt. Hieronder worden de zes ideeën nader toegelicht. De gehele uitwerking van deze zes 
ideeën is te lezen in bijlage 10 ‘Uitwerking ideeën werksessies’. In deze uitwerking is nagedacht 
over de voor- en nadelen van de interventies en de mogelijkheden om deze nadelen op te lossen.  

5.2.1 EEN SPORTRUIMTE IN HET GEMEENTEHUIS 

Medewerkers gaven aan dat sporten bijdraagt aan de gezondheid. Wanneer er een sportruimte in 
het gemeentehuis aanwezig is, wordt het voor medewerkers laagdrempeliger om te gaan sporten. 
Zij kunnen dan onder werktijd sporten en de werkuren elders inhalen. Medewerkers denken dat 
hier gebruik van wordt gemaakt, omdat het past binnen de cultuur, medewerkers op deze manier 
even van de werkplek af zijn en omdat de sportruimte in het gemeentehuis is. Medewerkers gaan 
sneller sporten, omdat zij niet hoeven te reizen voordat zij kunnen sporten. Dit is een extra 

stimulans.  
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Een kanttekening bij de sportruimte in het gemeentehuis is dat alleen gesport kan worden tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast is het belangrijk dat er goede afspraken 

worden gemaakt. In verband met de bezetting kan het niet dat een hele afdeling tegelijk gaat 
sporten. Dit kan worden ondervangen door het opstellen van een gebruikersplan. 

5.2.2 MEER TIJD OM NIEUWE DINGEN TE LEREN 

Tijdens de werksessies bleek dat medewerkers van 55 jaar en ouder wel willen blijven leren en 

ontwikkelen, maar dat zij te weinig tijd hebben om te blijven leren en ontwikkelingen bij te 
houden. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee alles ontwikkelt. Hierbij gaat het vooral om 
het leren en ontwikkelen on the job.  
 
Een groot voordeel wanneer medewerkers meer tijd krijgen om nieuwe dingen te leren en mee te 
gaan met de ontwikkelingen is dat zij hierdoor meer rust in het werk krijgen en meer vertrouwen. 

De productiviteit op de korte termijn is minder wanneer veel tijd wordt besteed aan het leren van 
nieuwe dingen, maar op de langere termijn levert dit voor zowel de organisatie als de medewerkers 
winst op. Medewerkers voelen zich prettiger wanneer zij weten wat er speelt en in kunnen spelen 
op de nieuwste ontwikkelingen. Het voordeel voor de organisatie is dat alle medewerkers op de 
hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en ermee kunnen werken. Dit draagt bij aan een 
toekomstbestendige organisatie.  

 

Jongere medewerkers zijn in veel gevallen meer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, hebben 
deze sneller onder de knie en passen het gemakkelijker toe in het werk. Een mogelijkheid om 
oudere medewerkers dit te leren, is door een jongere medewerker aan een oudere medewerker te 
koppelen. Nu worden dingen wel aan elkaar uitgelegd, maar wordt hier nog minder bewust mee 
omgegaan en verwatert dit vaak in de waan van de dag. 

5.2.3 KLUSSEN 

De gemeente Oss kent een klussenbank. Hierop staan tijdelijke klussen binnen de organisatie waar 

medewerkers op kunnen solliciteren. Dit bevordert de interne mobiliteit en draagt bij aan de 
ontwikkeling van medewerkers. Tijdens de werksessies is aangegeven dat medewerkers meer 
zouden solliciteren op de klussen, wanneer er een terugkeergarantie is naar de vorige (‘oude’) 
functie. Het uitvoeren van klussen zorgt ervoor dat medewerkers tijdelijk andere werkzaamheden 
hebben, dit houdt hen gemotiveerd. Daarnaast krijgen medewerkers een breder beeld van de 
organisatie en zijn zij uiteindelijk, door de ervaring uit de klussen, breder inzetbaar. 
 

Een nadeel van de klussen is dat het mogelijk de continuïteit van het eigen werk in gevaar brengt 

en je door de terugkeergarantie geen optimale vorm van duurzame inzetbaarheid krijgt. Tijdens de 
werksessies is gesproken over aantrekkelijke klussen. Een klus wordt aantrekkelijk gevonden, 
wanneer deze aansluit bij de competenties, wensen en interesses. Dit is dus per medewerker 
verschillend. 

5.2.4 MAATJES CREËREN  

Op dit moment werken medewerkers al met elkaar samen, maar voor het leren en ontwikkelen, 

mobiliteit en de gezondheid is het goed om hier bewuster mee om te gaan. Dit kan in de vorm van 
maatjes of buddyprojecten. Tijdens deze projecten kan een jongere medewerker aan een oudere 
medewerker worden gekoppeld. De jongere medewerker leert van de kennis en ervaring van de 
oudere medewerker en de oudere medewerker leert de nieuwste aanpak en ontwikkelingen van de 
jongere medewerker. 
 
Vanwege de vergrijzing binnen de organisatie wil de gemeente Oss graag jongere medewerkers 

aannemen. De buddyprojecten kunnen hier ook voor worden ingezet. Er kan dan een jongere 
medewerker worden aangenomen voordat een oudere medewerker met pensioen gaat. De oudere 
kan zijn specialistische kennis en ervaring dan overdragen aan de jongere, nieuwe medewerker. 

Kennis blijft op deze manier gewaarborgd.  
 
Jong en oud leren van elkaar en blijven zich ontwikkelen. Dit draagt bij aan de mobiliteit, omdat de 

jongere medewerker zich voorbereid op een mobiliteitsstap (doorstroom). De oudere medewerker 
helpt en ondersteunt de jongere hierbij. Daarnaast kunnen ouderen, in het geval van het koppelen 
van jong en oud voor het pensioen, hun carrière geleidelijk afbouwen. De jongere medewerker kan 
langzaam steeds meer werkzaamheden overnemen.  
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Dit zorgt ervoor dat de oudere medewerker geen rechtlijnige carrière heeft, die ineens stopt 
wanneer de pensioengerechtigde datum is aangebroken, maar dat hij een carrière krijgt met een 

curve (opbouwend en later langzaam afbouwend). 
 
De nadelen die uit de werksessies naar voren zijn gekomen, zijn vooral gebaseerd op het 

aannemen van een jongere medewerker voordat een oudere medewerker met pensioen gaat. 
Oudere medewerkers kunnen dan het gevoel krijgen dat zij overbodig zijn. Dit komt doordat de 
plaatsvervanger langzaam het werk overneemt. Daarnaast zijn de kosten hoog wanneer je tijdelijk 
twee medewerkers op dezelfde functie hebt. 

5.2.5 (ORGANISATIE)COACH 

Een (organisatie)coach is een onafhankelijk persoon waar iedere medewerker één keer per jaar 
heen mag gaan. Tijdens het gesprek met deze coach kan alles besproken worden, zowel dingen die 

goed als de minder goed gaan. De coach kan een medewerker adviseren en waar nodig verwijzen 
naar de juiste personen. Dit draagt bij aan de arbo en gezondheid van medewerkers. 
 
Het voordeel hiervan is dat medewerkers alles kunnen delen, ook zaken die zij mogelijk liever niet 
met hun leidinggevende bespreken. Het kan medewerkers een gevoel van opluchting en veerkracht 
geven wanneer zij hun verhaal kunnen doen. Het voordeel voor de organisatie is dat deze coach 

een beeld vormt van wat er speelt binnen de organisatie en een signalerende rol heeft. Het is 

echter pas een voordeel voor de organisatie wanneer alle medewerkers gaan en de coach dit beeld 
deelt met de organisatie. 
 
Het nadeel is dat je door het inschakelen van een dergelijk extern persoon verwachtingen wekt bij 
medewerkers. Je wekt de verwachting dat wanneer zij iets delen met deze coach, er ook 
daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Daarnaast vind niet iedereen het fijn om zijn of haar verhaal 
te doen bij een onafhankelijk persoon. Sommige mensen vertellen hier juist minder tegen dan aan 

bijvoorbeeld een leidinggevende. Doordat je het medewerkers juridisch niet kunt verplichten, 
zullen er ook veel medewerkers zijn die om deze reden niet gaan. 
 

5.2.6 LEREN VAN ELKAAR EN DELEN VAN KENNIS 

Het leren van elkaar en delen van kennis kan zowel op andere afdelingen als buiten de organisatie. 
Dit bevordert de mobiliteit en het leren en ontwikkelen.  
 

Het leren op andere afdelingen en buiten de organisatie vergroot de zelfstandigheid van 

medewerkers en geeft hen de mogelijkheid om ergens anders een kijkje te nemen. Het vergroot 
tegelijkertijd de kennis en ervaring van medewerkers en het draagt bij aan aantrekkelijk 
werkgeverschap. Veel medewerkers willen niet meer tientallen jaren in dezelfde functie werken. 
Het kijken op andere afdelingen en binnen andere organisaties geeft hen de mogelijkheid om te 
ontdekken wat de volgende loopbaanstap is. 
 

Er moet wel goed worden nagedacht over de continuïteit van het werk. Lastig is dat het vaak 
dezelfde medewerkers zijn die deze kans leuk vinden en met beide handen aangrijpen. Andere 
medewerkers stellen de continuïteit van het werk voorop en besteden in het werk weinig aandacht 
aan de eigen ontwikkeling. Tussen deze medewerkers kan het gaan botsen wanneer deze 
interventie wordt ingevoerd. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat het doel van de interventie 
vooraf duidelijk wordt gemaakt. 

 

5.3 Semi gestructureerde interviews met experts 

In de week van 20 april zijn semi gestructureerde interviews gehouden met experts. Hiermee is de 

volgende deelvraag beantwoord: ‘Hoe denken experts over de werkbaarheid en haalbaarheid van 
de interventies?’. Met de experts heb ik gesproken over de volgende zes interventies: 

 Een sportruimte in het gemeentehuis; 

 Een (organisatie)coach; 
 Maatwerk; 
 Jaarlijkse gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, om medewerkers na te 

laten denken over wat zij nog willen; 
 Koppelen van jong aan oud; 
 Een vaste aanstelling, maar een tijdelijke invulling van de functie. 
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Dit zijn de interventies die in totaal de meeste stickers hebben gekregen. In tegenstelling tot de 
ideeën die zijn uitgewerkt in de werksessie (rode ideeën) zijn dit, gekeken naar het totaal aantal 

stickers, de meest gedragen interventies binnen de organisatie. De uitgewerkte interviews zijn 
terug te vinden in bijlage 11 ‘Interviews met experts’. 
 

5.3.1 SPORTRUIMTE IN HET GEMEENTEHUIS 

Sporten draagt bij aan de gezondheid van medewerkers. Bij veel bedrijven werkt deze interventie, 
maar het moet passen binnen de cultuur van de organisatie. ‘Medewerkers van 55 jaar en ouder 
moet je de voordelen voor de duurzame inzetbaarheid van het sporten onder werktijd in laten zien. 
Dit in verband met het arbeidsethos van deze medewerkers’, aldus Anne-Marije Buckens. Zij 
werken vaak voor de baas of de organisatie en niet voor zichzelf. Werk en privé is dan strikt 
gescheiden. Wanneer deze medewerkers inzien dat het voor zowel henzelf als de organisatie 

voordelen heeft, maken zij hier eerder gebruik van.  
 
Naast voordelen voor de gezondheid zitten er ook nadelen aan deze interventie. Volgens Inge van 
Rijsingen, Anne-Marije Buckens en Heleen Hoens is het belangrijkste nadeel dat het voor de 
organisatie lastig te controleren is of medewerkers de uren op een ander moment inhalen. Doordat 
binnen de gemeente Oss aan flexwerken wordt gedaan, is dit binnen de heersende cultuur geen 

nadeel.  

 

5.3.2 (ORGANISATIE)COACH 

Wanneer je een onafhankelijk persoon inschakelt voor jaarlijks terugkerende gesprekken met 
medewerkers is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat deze informatie geborgd wordt en bij 
de organisatie terecht komt, zodat er een vervolg aan gegeven kan worden. De kans is namelijk 
groot dat medewerkers, door wat zij vertellen, verwachtingen krijgen van een dergelijk gesprek. 
 

‘De vraag is of je het als organisatie moet willen, dat medewerkers zaken waar zij mee zitten met 
een onafhankelijk persoon bespreken’, aldus Inge van Rijsingen en Heleen Hoens. In de ideale 
situatie zou een medewerker alles met zijn of haar leidinggevende kunnen bespreken. Wanneer je 
iets niet met je leidinggevende wilt of kunt bespreken zijn er nog de afdeling P&O, de bedrijfsarts 
en een vertrouwenspersoon.  
 

5.3.3 (HALF)JAARLIJKSE GESPREKKEN 

Volgens Heleen Hoens is er in de ideale situatie een gesprekkencyclus, bestaande uit een 
functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek en POP-gesprek. In het POP-gesprek denken 
medewerkers dan na over wat zij nog willen en of zij nog op hun plek zitten. Wanneer de 
jaargesprekken binnen de gemeente Oss ook daadwerkelijk gevoerd worden zou je volgens Inge 
van Rijsingen een POP-gesprek toe kunnen voegen. Op deze manier geef je wat meer aandacht 
aan de ontwikkeling van medewerkers en wordt hier bewuster mee omgegaan. Ook Anne-Marije 
Buckens geeft aan dat een gesprek waarin wordt nagedacht over wat een medewerker wil goed is. 

 
‘Naast dat een POP-gesprek medewerkers helpt om na te denken over wat zij nog willen, helpt het 
ook om medewerkers betrokken, tevreden en gemotiveerd te houden’, aldus Heleen Hoens. 
Medewerkers voelen zich gehoord en waardevol. Of de toevoeging van een gesprek ook bijdraagt 
aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is volgens Anne Marije Buckens en Heleen Hoens 
de vraag. 
 

5.3.4 MAATJES CREËREN 

Alle geïnterviewden geven aan dat dit zowel voor de jongere als de oudere medewerkers goed is. 
Medewerkers kunnen elkaar iets leren. Doordat een oudere medewerker zijn kennis en ervaring 
over mag brengen voelt hij zich waardevol. ‘Ouderen zullen wel begeleid moeten worden, zodat zij 
dit ook op een goede manier kunnen uitvoeren’, aldus Rob Moelands. 
 
Maatwerk is hierin, net als in alle andere interventies, erg belangrijk. Een nadeel is dat je als 

organisatie een bepaalde periode dubbele kosten hebt. Dit haal je er ook weer snel uit, doordat 
specialistische kennis gewaarborgd blijft.  
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5.3.5 EEN VASTE AANSTELLING, MAAR EEN TIJDELIJKE INVULLING VAN DE FUNCTIE   

Dit is een leuke interventie die bijdraagt aan de mobiliteit van medewerkers. Zo gaf Inge van 
Rijsingen aan: ‘Voor jongere medewerkers die nog niet precies weten wat ze willen is dit leuk, 
maar ook voor oudere medewerkers die op deze manier kunnen kiezen voor een lagere functie.’ 
Door het wisselen worden zij breder inzetbaar. 
 
Hierbij moet volgens alle geïnterviewden wel gekeken worden naar functiefamilies, want je kunt 
niet zomaar op alle afdelingen binnen de organisatie werken. ‘Daarnaast moet je opletten met wat 

medewerkers willen, je kunt hen niet verplichten. Er zijn medewerkers die hier energie van krijgen, 
maar er zijn ook medewerkers die rust en regelmaat nodig hebben. Voor hen zou deze interventie 
dus niet bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid’, aldus Rob Moelands.   
 

5.3.6 MAATWERK 

Maatwerk is bij elke interventie erg belangrijk. Je moet altijd rekening houden met de wensen en 
behoeften van medewerkers. Wanneer je iets invoert wat zij niet willen bereik je het 

tegenovergestelde van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers blijven dan zitten waar zij zitten. 
Maatwerk moet uitvoerbaar blijven en aansluiten bij wat de organisatie vraagt. Om deze reden is 

het volgens alle geïnterviewden verstandig om een palet met mogelijkheden aan te bieden, waaruit 
een medewerker kan kiezen. De keuze of combinatie van keuzes kan dan naar smaak van de 
medewerker worden ingericht.  
 

5.3.7 OVERIGE IDEEËN  

De zes ideeën met de meeste rode stickers zijn hierboven kort toegelicht. In totaal zijn er 43 
ideeën uit de werksessies naar voren gekomen. De ideeën die niet de meeste stickers hebben 
gekregen maar om een reden toch genoemd moeten worden, worden in deze paragraaf besproken. 
 
Allereerst is er op de flipover van mobiliteit een opmerkelijk idee opgeschreven, namelijk: 
bereidheid van de werkgever om zich langdurig, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, aan 
medewerkers te binden. Dit is opmerkelijk, omdat medewerkers de definitie van mobiliteit hebben 

gekregen. Wanneer een werkgever zich langdurig aan een medewerker bindt, draagt dit niet bij 
aan de beweeglijkheid van een medewerker in het werk. Kijkend naar de definitie van duurzame 
inzetbaarheid draagt dit hier uiteindelijk ook niet aan bij.  
 

Een andere interventie die uit de werksessies naar voren is gekomen is het stimuleren van 
afbouwen middels het generatiepact. Dit is een regeling waarbij je als medewerker minder gaat 
werken, iets meer verdient en 100% pensioenopbouw behoudt. Een voorbeeld is 80% werken, 

90% uitbetaald krijgen en 100% pensioen opbouwen. In het begin van de onderzoeksperiode werd 
door de gemeente Oss aangegeven dat zij hier mee bezig zijn. Het is een begrip wat erg begon te 
leven in de organisatie. Opmerkelijk is daarom ook dat het tijdens de werksessies slechts één keer 
naar voren is gekomen en er maar twee stickers op zijn geplakt. Van de ene kant is dit een goede 
interventie. Je geeft zo oudere medewerkers de kans om hun carrière langzaam af te bouwen en te 
wennen aan de vrije tijd. Daarnaast ontstaat er ruimte om een jongere in te laten stromen. Van de 

andere kant is dit niet wat helpt om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Uit de literatuur 
is namelijk gebleken dat ontziemaatregelen vaak niet is wat oudere medewerkers willen.  
 
Een laatste interventie die meerdere malen naar voren is gekomen tijdens de werksessies, maar 
niet genoeg stickers heeft gekregen, is het contact met collega’s. Binnen de gemeente Oss heerst 
een informele sfeer en medewerkers hebben over het algemeen goed contact met elkaar. In de 
werksessies kwam het belang van dit contact naar voren. Medewerkers vinden dit contact 

allereerst belangrijk, omdat respect voor elkaar en het in contact blijven met uitvallers helpt om 
medewerkers betrokken te houden. Een andere vorm van contact die naar voren is gekomen is het 

aanspreken van elkaar en geven van feedback. Wanneer medewerkers elkaar meer aanspreken en 
feedback geven helpt dit volgens hen bij het leren en ontwikkelen. Veel dingen kun je namelijk van 
elkaar leren op de werkplek.  
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6. Toetsing resultaten  

 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven die naar voren zijn gekomen uit de 
interviews met interne medewerkers, de werksessies en de interviews met experts. Omdat de 
gemeente Oss al veel doet op het gebied van duurzame inzetbaarheid en ik wil voorkomen dat er 
aanbevelingen worden gedaan waar de gemeente Oss al mee bezig is, zijn de resultaten getoetst 
aan de organisatie. Hiermee is achterhaald wat de gemeente Oss al doet op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid in het algemeen en met welke van de resultaten zij al bezig is. Dit 

beantwoordt de volgende deelvraag: ‘Wat wordt er op dit moment gedaan aan duurzame 
inzetbaarheid binnen de gemeente Oss, kijkend naar de leeftijdscategorie 55-67 jaar?’. 
 

6.1 Algemeen 

‘De gemeente Oss biedt al veel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden’, aldus twee 
teamleiders van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (G. Derks, persoonlijke 

communicatie, 23 april 2015; P. Brack, persoonlijke communicatie, 8 april 2015). Het interview 
met Gerard Derks is terug te vinden in bijlage 12 ‘Interview Gerard Derks’. Het interview met Paul 
Brack is terug te vinden in bijlage 5 ‘Interviews interne medewerkers’. De belangrijkste drie dingen 

die geboden (moeten) worden zijn: 
 Goede en veelvuldige communicatie; 

Door veelvuldig te communiceren blijven medewerkers betrokken en weten zij wat zij 
kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. 

 Medewerkers verantwoordelijkheden geven; 
Door het geven van verantwoordelijkheden houd je medewerkers scherp en gemotiveerd. 
Zij voelen zich waardevol wanneer zij met eigen kennis en inzichten taken uit mogen 
voeren en niet van te voren vast staat hoe zij dit moeten doen. 

 Blijven kijken naar wat medewerkers willen en kunnen. 
Je hebt mondige medewerkers en medewerkers die zich meer op de achtergrond houden. 

Bij beide is het belangrijk om als leidinggevende te blijven kijken naar wat medewerkers 
kunnen en graag willen. Op deze manier zorg je dat medewerkers op de juiste plek binnen 
de organisatie zitten, houd je hen gemotiveerd en tevreden. 

 
Hiernaast heeft de gemeente Oss programma’s opgezet op het gebied van gezondheid, mobiliteit 
en leren & ontwikkelen en is er een mobiliteitscentrum. De programma’s helpen om medewerkers 
fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en qua zingeving gezond te houden. Het mobiliteitscentrum 

helpt om talent in beweging te krijgen. Het ondersteunt medewerkers bij het zetten van concrete 
stappen in een door de medewerker gekozen richting. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart 
brengen van talenten, oriëntatie op een andere baan, deelname aan trainingen en advies bij 
loopbaanvragen. ‘De laatste tijd blijkt steeds meer dat er weinig animo is voor de trainingen en we 
trainingen af moeten zeggen. Dit komt logischerwijs omdat medewerkers niet weten wat wij 
allemaal aanbieden. Dit moeten we op de een of andere manier bij medewerkers bekend maken’, 
aldus Wilma Evers (W. Evers, persoonlijke communicatie, 5 juni 2015). 

 
Een laatste belangrijk product wat de gemeente Oss biedt is het IZA bedrijfszorgpakket. Dit 
bestaat uit een pakket van diensten die zijn gericht op het verzuim en het beperken daarvan. De 
aangeboden diensten worden uitgevoerd door gespecialiseerde zorgaanbieders. Het doel is dat 
klachten en afwezigheid van medewerkers niet langer duren dan noodzakelijk, zodat medewerkers 
zo snel mogelijk weer gezond en inzetbaar zijn. Er worden diensten geboden op de gebieden 

psychosociaal, fysiek, preventief, zorgservice en inzetbaarheid. In bijlage 13 ‘IZA 
bedrijfszorgpakket’ staan de diensten die aangeboden worden. 
 

6.2 Resultaten uit de werksessies en interviews met experts 

In de paragraaf hiervoor is algemeen beschreven wat de gemeente Oss al biedt om medewerkers 
duurzaam inzetbaar te houden. In de werksessies hebben medewerkers aangegeven wat zij nodig 

denken te hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. De zes ideeën die tijdens de werksessies zijn 
uitgewerkt (de ideeën met de meeste rode stickers) en de ideeën die in totaal de meeste stickers 
hebben gekregen, zijn voorgelegd aan medewerkers van de afdeling P&O  
(B. Sjamaar, persoonlijke communicatie, 8 mei 2015; K. Vos, persoonlijke communicatie, 22 april 
2015; G. Platen, persoonlijke communicatie, 13 april 2015).  
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De vraag die hiermee wordt beantwoord is: ‘In hoeverre wordt al ingezet op interventies die naar 
voren zijn gekomen uit de werksessies?’ 

 
Er is gekozen om deze toetsing pas te doen na de werksessies, omdat medewerkers anders 
gestuurd werden bij het bedenken van interventies. Zij zouden dan verplicht worden om 

interventies te bedenken die de gemeente Oss nog niet biedt. Het doel van de werksessies was om 
te achterhalen wat medewerkers nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven.  
Het kan dus zo zijn dat later in deze scriptie geconcludeerd moet worden dat de gemeente Oss al 
veel biedt wat aansluit bij dat wat medewerkers nodig denken te hebben om duurzaam inzetbaar 
te blijven. De uitkomsten van de toetsing van de verschillende interventies is hieronder 
beschreven. 

6.2.1 EEN SPORTRUIMTE IN HET GEMEENTEHUIS  

Er is nog geen sportruimte in het gemeentehuis. Wel hebben medewerkers de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een sportabonnement voor een sportschool. Medewerkers krijgen dan een 
korting op dit abonnement van de gemeente Oss. De sportscholen waarvoor deze abonnementen 
gelden staan vast. Hier zijn afspraken over gemaakt. Wanneer een medewerker bij een speciale 
sportschool wil sporten in verband met bijvoorbeeld begeleiding of een afslankprogramma wordt dit 
niet gedeeltelijk vergoed door de gemeente Oss. 

 

Naast sportabonnementen biedt de gemeente Oss een wekelijks inloopspreekuur met de 
fysiotherapeut in het gemeentehuis. Dit maakt het laagdrempelig voor medewerkers met lichte 
klachten om eens langs te gaan. Daarnaast biedt de gemeente Oss mindfulness, een slowroom 
waarin medewerkers zich even terug kunnen trekken en begint er binnenkort een pilot in 
stoelmassages. Van deze interventies wordt meer gebruik gemaakt dan van te voren werd 
verwacht. Een sportruimte is er nu niet, maar zou wel in dit rijtje en binnen de cultuur van de 
organisatie passen volgens medewerkers van de afdeling P&O. 

 

6.2.2 MEER TIJD OM NIEUWE DINGEN TE LEREN 

In het jaargesprek worden afspraken gemaakt met medewerkers wanneer zij een opleiding gaan 
volgen. Er worden dan afspraken gemaakt over het soort opleiding, in welke tijd zij de opleiding 
volgen, hoeveel tijd zij eraan mogen besteden, de kosten en eventuele begeleiding. Bij een 
opleiding wordt dus samen met de medewerker gekeken hoeveel tijd hiervoor nodig is. Dit is 
maatwerk. 

 

Wanneer medewerkers bij het leren van nieuwe systemen of werkwijzen meer tijd nodig hebben 
kunnen zij dit aangeven bij leidinggevenden. Dit wordt echter niet snel gedaan. Vaak is er dus wel 
genoeg tijd of kun je als medewerker vragen om meer tijd en uitleg. De reden waarom dit niet 
wordt gedaan is niet bekend. 
 

6.2.3 KLUSSEN 

Er is binnen de gemeente Oss een klussenbank. Hierop staan voornamelijk interne klussen. Een 
klus is altijd voor een bepaalde periode. Enkele keren is er een externe klus. Dit is dan bij een van 
de samenwerkingspartners van de gemeente Oss. Alle medewerkers hebben een aanstelling in 
algemene dienst. Dit betekent dat zij wel werkgarantie hebben, maar geen baangarantie. 
Afspraken over een terugkeergarantie worden gemaakt in overleg met de leidinggevende. Wanneer 
een medewerker een klus van bijvoorbeeld twee maanden doet is dit te overbruggen op de afdeling 
en kan de medewerker wanneer dit gewenst is een terugkeergarantie krijgen. Wanneer de klus een 

jaar duurt ligt dit anders. De leidinggevende kan niet een jaar lang een stoel vrij houden, de 
continuïteit op de afdeling moet namelijk gewaarborgd worden. 
 

Binnen de gemeente Oss worden mobiliteitsstappen en lef erg op prijs gesteld. Wat de gemeente 
dan ook niet wil is dat medewerkers geen mobiliteitsstappen durven te nemen, vanuit angst voor 
het verlies van de functie. Er zal door de leidinggevende gekeken worden in hoeverre 

terugkeergaranties gegeven kunnen worden. Vaak zit deze angst bij de medewerkers die nog nooit 
een mobiliteitsstap genomen hebben.  
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6.2.4 MAATJES CREËREN 

Het koppelen van jong aan oud wordt nu meer informeel en incidenteel gedaan, wanneer daar echt 
vraag naar is. Medewerkers weten elkaar te vinden, maar jongeren en ouderen worden nog niet 
bewust aan elkaar gekoppeld tijdens het werk. 
Wanneer een oudere medewerker met pensioen gaat wordt wel geprobeerd hier een jongere 
medewerker aan te koppelen voor overdracht van kennis en ervaring. Dit wordt geprobeerd 
vanwege de vergrijzing en de wens om meer jongeren aan te nemen.  
Er kan alleen gestuurd worden op het aannemen van jongeren binnen de mogelijkheden die de 

organisatie en wetgeving biedt. Het moet te verantwoorden zijn. Oudere sollicitanten mogen niet 
worden afgewezen vanwege leeftijd. Wanneer de gemeente Oss aan het herindelen is, gaan de 
medewerkers die door deze herindeling geplaatst moeten worden voor op externen. 
 
De trainees zijn een goed voorbeeld van jongeren die worden aangenomen. Dit zijn medewerkers 
met weinig werkervaring die binnen de gemeente komen leren met als doel dat zij er uiteindelijk 

gaan werken. Zij kunnen dan een oudere medewerker die met pensioen gaat opvolgen. 
 

6.2.5 (ORGANISATIE)COACH 

Wanneer medewerkers iets willen bespreken kan dit in eerste instantie met de leidinggevende of 
met iemand van de afdeling P&O. Leidinggevenden krijgen in de veranderende organisatie steeds 
meer de rol van coach. Wanneer medewerkers met een onafhankelijk persoon willen praten over 
gezondheid kan dit met de bedrijfsarts. Medewerkers kunnen hier zelf een afspraak mee maken. 
Dit kan ook zonder dat de leidinggevende hiervan op de hoogte is. Daarnaast biedt de gemeente 

Oss het IZA bedrijfszorgpakket aan, dit pakket biedt diensten aan om gezond en plezierig te blijven 
werken.  
 
Wanneer medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag en dit niet kunnen bespreken met 
de leidinggevende of een medewerker van de afdeling P&O, is er een vertrouwenspersoon. Op 
intranet staat beschreven wat de vertrouwenspersoon doet en hoe deze te bereiken is. 

Medewerkers kunnen hier dus zelf contact mee opnemen wanneer zij dit willen. Dit is 
laagdrempelig.  
 
Naast de leidinggevende waar je zoveel mogelijk mee moet kunnen delen, de bedrijfsarts en de 
vertrouwenspersoon is er geen externe coach. In principe moeten alle zaken met een van 
bovenstaande personen besproken kunnen worden.  
 

6.2.6 LEREN VAN ELKAAR EN DELEN  VAN KENNIS 

Het leren van elkaar en delen van kennis wordt op verschillende manieren gedaan. Klein bekeken 
wordt binnen afdelingen kennis gedeeld tijdens afdelingsoverleggen. Het wekelijkse P&O-overleg is 
hier een voorbeeld van. Tijdens dit overleg vertelt iedere P&O-adviseur kort met welke lopende 
zaken hij/zij bezig is en welke hulp hij/zij hierbij nodig heeft. Wanneer het overleg over een 
bepaald onderwerp gaat wordt er in sommige gevallen een extern persoon uitgenodigd. Deze 
persoon informeert de medewerkers hier dan over. 

 
Naast het leren van elkaar en delen van kennis tijdens afdelingsoverleggen geven medewerkers 
van verschillende afdelingen elkaar soms trainingen. Zo heeft de afdeling financiën ooit een 
training financiën voor beginners gegeven. Door deze training leerden collega’s van andere 
afdelingen de basis van financiën. 
 
Als laatste is er het samenwerkingsverband As50. Het doel van dit samenwerkingsverband is delen 

en samenwerken. Hier delen de verschillende partners kennis en leren zij van elkaar over het 
vakgebied. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat een medewerkers tijdelijk naar een van de 

andere As50 gemeenten gaat voor bijvoorbeeld leren & ontwikkelen of re-integratie na een 
ziekteperiode. Dit is wanneer er bij een andere gemeente werk is wat past bij de wensen en 
mogelijkheden van de medewerker. 
 
  



37 
 

6.2.7 MAATWERK 

De gemeente Oss doet zoveel mogelijk aan maatwerk, maar het moet wel realistisch zijn en aan 
blijven sluiten bij de organisatieopgave. Er wordt een palet met keuzes geboden, waarbij de voor 
de medewerker beste keuze of combinatie van keuzes gemaakt kan worden. Wat wordt 
aangeboden staat dus vast, maar de invulling per medewerker is maatwerk. 
 

6.2.8 (HALF)JAARLIJKSE GESPREKKEN 

Binnen de gemeente Oss worden jaargesprekken gehouden met medewerkers. In deze gesprekken 

worden zowel het functioneren, de beoordeling, als de toekomstplannen/-doelen besproken. Er is 
gekozen voor één gesprek per medewerker per jaar in verband met de tijd. Het blijkt soms al lastig 
om één officieel gesprek tussen een medewerker en een leidinggevende te plannen. Wanneer een 
medewerker zich graag wil ontwikkelen of ergens mee zit hoeft hij natuurlijk niet te wachten op het 
jaargesprek. Een medewerker mag dit te allen tijde aangeven bij de leidinggevenden. Hier wordt 
dan mee aan de slag gegaan. 
 

Er wordt dus in het jaargesprek en in de informele gesprekken met leidinggevenden wel stilgestaan 
bij de persoonlijke ontwikkeling, maar het POP-gesprek is niet apart opgenomen in de 

gesprekkencyclus. 
 

6.2.9 VAST DIENSTVERBAND, MAAR EEN TIJDELIJKE INVULLING VAN DE FUNCTIE 

Medewerkers zijn in algemene dienst en hebben dus een vast dienstverband. Zij hebben sowieso 
werk binnen de gemeente. Er is geen verplichting in mobiliteit. Dit kan de gemeente Oss ook niet 

verplichten, omdat het niet in de cao is opgenomen. Het enige moment waarop een medewerker 
naar een andere functie moet, is wanneer de huidige functie ophoudt te bestaan. Mobiliteit wordt 
wel bevorderd door bijvoorbeeld de klussenbank en het mobiliteitscentrum.  
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7. Conclusies en aanbevelingen  

 
In voorgaande hoofdstukken zijn alle methoden van onderzoek en de resultaten beschreven. Het is 
nu tijd om bevindingen aan elkaar te koppelen en hier conclusies uit te trekken. Deze conclusies 
geven door het beantwoorden van de deelvragen een antwoord op de centrale vraag: 
Wat is nodig, ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, om medewerkers in de leeftijdscategorie 
55-67 jaar aan te laten sluiten bij het doel van de toekomstbestendige, vitale organisatie? 
 

Samen met de opgedane kennis vormen de conclusies de basis voor de aanbevelingen. De 
conclusies en aanbevelingen worden in dit hoofdstuk aan elkaar gekoppeld. Wanneer er naar 
aanleiding van de getrokken conclusies een aanbeveling wordt gedaan, is deze aanbeveling 
beschreven in een omlijnd vak onder de betreffende conclusie(s). De kleur van de omlijning geeft 
aan op welke termijn de aanbeveling geïmplementeerd kan worden.  

 Blauw: Dit zijn gewone en haalbare ideeën, waarmee snel stappen gezet kunnen worden 
die bijdragen aan een toekomstbestendige, vitale organisatie. 

 Rood: Dit haalbare ideeën. Deze brengen vernieuwing ten opzichte van wat er al gedaan 
wordt binnen de gemeente Oss en kosten wat meer moeite om te realiseren. 

 Geel: Dit zijn prikkelende ideeën die op de langere termijn geïmplementeerd kunnen 

worden voor een toekomstbestendige, vitale organisatie. 
 

7.1 Algemeen 

Het gewenste resultaat wat de gemeente Oss wil bereiken is een toekomstbestendige en vitale 

organisatie, door samen te veranderen, vernieuwen en innoveren. Hiervoor zijn vitale medewerkers 
nodig. Naar aanleiding van onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gemeente Oss voor 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid dezelfde elementen hanteert. Om deze reden is een definitie 
opgesteld die past bij wat gedurende dit onderzoek wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid: 
Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om zowel nu als in de toekomst 
toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren, 
door in te zetten op gezondheid & arbeidsomstandigheden, mobiliteit en leren & ontwikkelen. 

 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van de werkgever en medewerkers. In eerste instantie is de medewerker 
zelf verantwoordelijk, maar de organisatie moet hier wel in faciliteren. Dit is ook zo binnen de 
gemeente Oss, zo blijkt uit de interne analyse en de interviews met interne medewerkers. Om te 

komen tot een duurzaam inzetbare en toekomstbestendige organisatie hebben zowel de 

organisatie als medewerkers uit de doelgroep iets nodig. Wat zij nodig hebben wordt hieronder 
geconcludeerd. Allereerst wordt een algemene conclusie genoemd, die niet direct een antwoord 
geeft op de centrale vraag, maar wel relevant is om te benoemen: 
De gemeente Oss wordt alleen een toekomstbestendige, vitale organisatie wanneer er aandacht is 
voor de duurzame inzetbaarheid van alle leeftijdscategorieën. Voor een duurzaam inzetbare 
organisatie is iets namelijk nodig van alle medewerkers.  
Omdat in de aanleiding de vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd een 

grote rol spelen, is het onderzoek wel gericht op de duurzame inzetbaarheid van de 
leeftijdscategorie 55-67 jaar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

In het onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ is specifiek gekeken naar de interventies die nodig 
zijn om de leeftijdscategorie 55-67 jaar duurzaam inzetbaar te houden. In de levensfasewijzer 
zijn de kenmerken van alle levensfasen al beschreven. 

Voor een gehele toekomstbestendige, vitale organisatie is het belangrijk dat rekening wordt 
gehouden met al deze leeftijdscategorieën.  
 
Ik adviseer om samen met medewerkers uit de andere drie leeftijdscategorieën van de 

levensfasewijzer (20-30, 30-40 en 40-50) in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om 
bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige, vitale organisatie.  

 
Hoe?  
Dit kan op dezelfde manier worden vormgegeven als in dit onderzoek is gedaan, middels 
werksessies. Door eenzelfde vorm te gebruiken blijft de consistentie in het vergaren van 
informatie gewaarborgd. Naast continuïteit wordt ook de validiteit gewaarborgd. Je meet in 
deze werksessie wat je wilt meten. Doordat tijdens een werksessie iedereen input levert heb 
je niet een heel grote groep nodig voor een generaliseerbare uitkomst. Dit maakt het 

gemakkelijker uitvoerbaar.  



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

7.2 De organisatie 

7.2.1 LEIDINGGEVEN 

Uit de literatuur blijkt dat de stijl van leidinggeven die past binnen een duurzaam inzetbare 
organisatie getypeerd kan worden als transformationeel leiderschap. Deze stijl van leidinggeven 
kenmerkt zich door het motiveren, inspireren en het helpen van medewerkers om te veranderen. 

De leidinggevende moet hierbij een coachende rol aannemen. Uit de kenmerken van de doelgroep 
blijkt dat dit ook de stijl van leidinggeven is die deze medewerkers wensen. Medewerkers hebben 
in de werksessies aangegeven dat motiverende/stimulerende leidinggevenden helpen bij leren en 
ontwikkelen. Uit de interne analyse blijkt dat de leiderschapsstijl binnen de gemeente Oss 

getypeerd kan worden als een combinatie tussen delegeren en coachen. Deze rollen komen 
overeen met het transformationeel leiderschap uit de literatuur. Het nemen van initiatief past 

binnen de cultuur van de gemeente Oss. Leidinggevenden staan hier open voor en zijn betrokken 
bij de medewerkers. Conclusie: De stijl van leidinggeven die op dit moment gevoerd wordt binnen 
de gemeente Oss past bij een duurzaam inzetbare organisatie.   
 

7.2.2 LEERKLIMAAT 

Naast de transformationele stijl van leidinggeven is het bieden van een explorerend leerklimaat 
belangrijk voor een duurzaam inzetbare organisatie. Uit literatuuronderzoeken blijkt dat een 
medewerker die een leven lang leert langer duurzaam inzetbaar is. Binnen de gemeente Oss zijn 

medewerkers zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling. De organisatie ondersteunt medewerkers 
hierin wanneer een medewerker hierom vraagt. Er zijn geen aparte POP-gesprekken waarin de 
ontwikkeling van een medewerker centraal staat. De ontwikkeling komt wel aan bod tijdens het 
jaargesprek. Uit de literatuur blijkt dat ondersteuning in leren belangrijk is voor een explorerend 
leerklimaat. Er kan geconcludeerd worden dat de eigen verantwoordelijkheid, het innoverende en 
het experimenterende wat past bij een explorerend leerklimaat terug te zien zijn in de cultuur van 

de gemeente Oss. De ondersteuning door leidinggevenden is er op dit moment minimaal en kan 
nog verbeterd worden. Dit komt ook terug in de resultaten van het medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek, waarin medewerkers van 60 jaar en ouder aangeven ontevreden te zijn 
over de manier waarop zij gestimuleerd worden in ontwikkeling. Daarnaast zijn zij licht ontevreden 
over de ondersteuning bij het maken van toekomstplannen.  
  

Vervolg 
 

Het advies is om voor elke leeftijdscategorie een aparte werksessie te organiseren. Op deze 
manier kan optimaal inzichtelijk worden gemaakt wat een bepaalde groep nodig heeft om 
bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. 
 

Wie? 
De werkvorm die tijdens het onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ is gebruikt is bedacht samen 
met één van de organisatieadviseurs. Mijn advies is om twee van de organisatieadviseurs 
van de afdeling P&O deze werksessies te laten organiseren en faciliteren. Zij hebben hier 
ervaring mee en kennen de opzet van de werksessie zoals die is gebruikt tijdens dit 
onderzoek. Ik adviseer om dit twee organisatieadviseurs te laten doen, omdat: 

- op deze manier kan worden aangevuld wanneer één van de twee iets vergeet; 

- zij elkaar kunnen sturen op consistentie van de werksessies; 
- met twee personen beter geobserveerd kan worden. 

 
Wat levert het op? 
Door het uitvoeren van deze aanbeveling wordt inzicht verkregen in wat medewerkers nodig 
hebben om aan te sluiten bij de visie van een toekomstbestendige, vitale organisatie. 

Wanneer dit inzicht er per leeftijdsfase is, kan het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid 

hierop worden afgestemd. Op deze manier wordt bijgedragen aan een optimale 
inzetbaarheid van alle medewerkers. Optimaal inzetbare medewerkers dragen op haar beurt 
bij aan een toekomstbestendige, vitale organisatie. 
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7.3 Medewerkers 

In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat HR-beleid gericht op behoud, benutten en 
ontzien toenemen met de leeftijd. Toch blijkt dat ontzien in veel gevallen niet is wat medewerkers 

willen. Dit is ook terug te zien in de interventies die naar voren zijn gekomen tijdens de 
werksessies. Van de 43 ideeën die hierin naar voren zijn gekomen, hebben er drie betrekking op 
ontzien. Deze ideeën hebben in verhouding ook weinig stickers gekregen (zes in totaal). Er kan 

geconcludeerd worden dat ontzien door zowel de organisatie als de medewerkers niet gewenst is. 
 

7.3.1 HR-BELEID GERICHT OP BEHOUD 

HR-beleid gericht op behoud is wel wat medewerkers graag willen. Uit de werksessies bleek dat 
medewerkers behoefte hebben aan zekerheid en garanties. Dit kwam terug in de vorm van een 
terugkeergarantie bij mobiliteitsstappen (bijvoorbeeld klussen). Binnen de gemeente Oss hebben 
alle medewerkers een terugkeergarantie en een aanstelling in algemene dienst. Zij hebben dus 

geen baangarantie, maar wel een werkgarantie. Doordat medewerkers aangeven dat zij behoefte 
hebben aan een terugkeergarantie, kan geconcludeerd worden dat niet iedereen hiervan op de 
hoogte is. Uit het feit dat medewerkers aangeven dat zij de behoefte hebben aan zekerheid en 
garantie, kan geconcludeerd worden dat een optimale vorm van duurzame inzetbaarheid door 
medewerkers niet gewenst is.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Medewerkers hebben behoefte aan iets wat door de gemeente Oss al is geregeld. Om te zorgen 
dat medewerkers op de hoogte zijn van de terugkeergarantie en aanstelling in algemene dienst 
adviseer ik om medewerkers hierover te informeren door middel van heldere communicatie. 

 

Binnen de gemeente Oss wordt door het mobiliteitscentrum al de training ‘maak werk van je 
jaargesprek’ gegeven. In deze training leren medewerkers om het maximale uit hun jaargesprek 

te halen. Omdat blijkt dat medewerkers uit de doelgroep behoefte hebben aan wat extra 

ondersteuning in de ontwikkeling adviseer ik om een gesprek toe te voegen aan het jaargesprek.  
 
Hoe? 
De gesprekkencyclus ziet er dan als volgt uit: in december een beoordelingsgesprek met daaraan 
gekoppeld het POP-gesprek. In dit gesprek wordt de medewerker beoordeeld op de manier van 
functioneren het afgelopen jaar en worden ontwikkeldoelen opgesteld voor het komende jaar. In 

mei/juni is er een functioneringsgesprek. In dit gesprek gaan de leidinggevende en medewerker 
samen in gesprek over het functioneren van de medewerker en de realisatie van de doelen die in 
het gesprek van december zijn besproken. Dit gesprek kan gezien worden als een 
tussenevaluatie. De medewerker kan hierin aangeven wat hij/zij nog nodig heeft om de doelen in 
december gerealiseerd te hebben. 
 
Wie? 

De gesprekken worden gevoerd tussen de leidinggevende en de medewerker. Deze aangepaste 
gesprekkencyclus is voor alle medewerkers, niet alleen voor de medewerkers uit de doelgroep. 
Voordat de gesprekkencyclus kan worden aangepast aan deze aanbeveling, moeten medewerkers 
eerst geïnformeerd worden. Dit kan gedaan worden middels een bericht op intranet en een 

informatiebijeenkomst. Daarnaast heeft de leidinggevende hierin een belangrijke rol. Hij/zij kan 
(samen met P&O) vragen van medewerkers beantwoorden. In de informatievoorziening is het 

belangrijk dat duidelijk wordt wat het doel van de verschillende gesprekken is en wat van een 
medewerker wordt verwacht.  
 
Wat levert het op? 
Door het uitbreiden van de gesprekkencyclus is er in de gesprekken meer tijd en aandacht voor de 
ontwikkeling van de medewerker. De medewerker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen 
ontwikkeling, maar door het implementeren van deze aanbeveling komt er meer ondersteuning 

voor leidinggevenden. Doordat er meer tijd en aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling gaan 
medewerkers hier ook meer over nadenken en blijft het leven binnen de organisatie. 
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In de literatuur komt naar voren dat flexibele werktijden het behoud van medewerkers kan 
bevorderen. Hierdoor kunnen zij het niveau van hun functie behouden. Ook tijdens de werksessies 

zijn een aantal maatregelen omtrent behoud naar voren gekomen. Deze flexibele werktijden zijn er 
al binnen de gemeente Oss. Medewerkers mogen hun uren flexibel inplannen, als de 
werkzaamheden uiteindelijk maar gedaan worden. Het uitvoeren van werk dat past bij de 
mogelijkheden van een medewerker, helpt om deze langer inzetbaar te houden. Om te zorgen dat 

werk aan blijft sluiten bij de mogelijkheden van een medewerker blijkt uit de literatuur dat het 
belangrijk is om de belasting-belastbaarheid in de gaten te houden. Er kan geconcludeerd worden 
dat maatregelen omtrent behoud medewerkers helpen om langer duurzaam inzetbaar te blijven en 
dat de gemeente Oss deze maatregelen al biedt.  
  

Een optimale vorm van duurzame inzetbaarheid binnen de gemeente Oss is voor medewerkers 
niet gewenst. Zij hebben behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid. Onder een optimale 
vorm van duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: een organisatie waarin medewerkers 
voortdurend blijven leren & ontwikkelen en zowel intern als extern mobiliteitsstappen nemen. 
Medewerkers durven nu geen definitieve stappen intern of extern te nemen. 
 
Om deze reden adviseer ik om samen met medewerkers in gesprek te gaan over waar de 

grenzen in duurzame inzetbaarheid voor hen liggen. Op deze manier kan een uiterste vorm van 
duurzame inzetbaarheid voor de doelgroep bepaald worden. Door hier als organisatie bij aan te 
sluiten en in te faciliteren wordt de inzetbaarheid van de doelgroep bevorderd. Wanneer je als 
organisatie meer van deze groep gaat vragen dan zij kunnen, willen of durven te geven bestaat 
er een kans dat zij de hakken in het zand zetten. Dit heeft tot gevolg dat zij een tegenstander 
worden van het werken aan duurzame inzetbaarheid in plaats van een voorstander (in 
aangepast mate). 

 
Hoe? 
In een gesprek tussen een leidinggevende en medewerker moet worden vastgesteld wat de 

meest vergaande vorm van duurzame inzetbaarheid voor deze betreffende medewerker is. 
Vervolgens stellen zij samen een stappenplan op om dit te bereiken. Wanneer het eindresultaat 
bereikt is kan dit herhaalt worden, omdat de medewerker dan mogelijk zijn grenzen heeft 
verlegd. 

 
Wie? 
Dit wordt gedaan in samenwerkingen tussen een leidinggevende en medewerker. Wanneer er 
vragen zijn over ontwikkelmogelijkheden kunnen deze beantwoord worden door de afdeling 
P&O of het mobiliteitscentrum. 
 

Wat levert het op? 
Deze gesprekken zorgen ervoor dat medewerkers na gaan denken over de eigen ontwikkeling 
en over duurzame inzetbaarheid. Het helpt om medewerkers optimaal duurzaam inzetbaar te 
krijgen. 
 

Vervolg 
 
Hoe? 
Om te zorgen dat alle medewerkers geïnformeerd worden moet via verschillende kanalen 

gecommuniceerd worden. Allereerst moet er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden, 

waarin één van de P&O-adviseurs uitlegt wat de terugkeergarantie en een aanstelling in 
algemene dienst inhoudt. Deze informatie moet vervolgens op intranet gepubliceerd worden, 
zodat ook medewerkers die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren de informatie hebben. 
 
Als laatste kunnen organisatieadviseurs desgewenst nog aansluiten bij afdelingsoverleggen om 
nogmaals uitleg te geven of specifieke vragen te beantwoorden. 
 

Wie? 
Voor de implementatie van deze aanbeveling ligt de uitvoeringsrol vooral bij de afdeling P&O. 
 
Wat levert het op? 
Wanneer medewerkers weten dat zij een terugkeergarantie en aanstelling in algemene dienst 
hebben wordt de angst om een mobiliteitsstap buiten de eigen afdeling te nemen 

weggenomen. Deze aanbeveling draagt dus bij aan het bevorderen van de mobiliteit van 
medewerkers. 
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7.3.2 HR-BELEID GERICHT OP BENUTTEN 

Als laatste is er het HR-beleid gericht op benutten. Uit zowel het literatuuronderzoek als de 
werksessies kan op het gebied van benutten geconcludeerd worden dat medewerkers de opgedane 
kennis en ervaring graag benutten in het werk en willen overdragen (aan jongeren). Uit interviews 
met interne medewerkers is naar voren gekomen dat ook de organisatie graag wil dat 
medewerkers kennis en ervaring overdragen. Uit de interne analyse blijkt dat medewerkers kennis 
al op verschillende manieren aan elkaar overdragen/met elkaar delen. Hierbij gaat het om alle 
medewerkers en niet alleen om de oudere medewerkers die dit graag doen in het werk.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naast het benutten en overdragen van kennis en ervaring, helpt horizontale baanverandering bij 
benutten. Dit kan op twee manieren. Allereerst kunnen werkzaamheden die een medewerker niet 
meer kan uitvoeren uit het takenpakket gehaald en vervangen worden door taken die aansluiten bij 

de kennis van de medewerker. Daarnaast wordt binnen de gemeente sturing steeds meer 

horizontaal. Er wordt meer gewerkt in programmateams, waarin een medewerker de taken uitvoert 
die hem interesseren of die passen bij de kennis en ervaring. De klussenbank binnen de gemeente 
Oss helpt medewerkers ook om werk uit te voeren dat past bij de competenties, interesses en 
behoeften. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de medewerker om te reageren op een klus 
die aanspreekt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Eerder in de conclusies is naar voren gekomen dat medewerkers behoefte hebben aan 
zekerheid en garanties. Omdat dit binnen de gemeente Oss al is geregeld in de vorm van een 
terugkeergarantie en aanstelling in algemene dienst, is geadviseerd medewerkers hierover te 

informeren. Dit neemt voor een gedeelte de angst voor mobiliteit weg. Een andere manier om 
deze angst weg te nemen is door medewerkers meer bekend te maken met de klussenbank en 
de voorwaarden, verwachtingen en garanties hiervan.  
 
Hoe? 
Ook bij deze aanbeveling speelt communicatie een belangrijke rol. Ik adviseer om een P&O-

adviseur eenmalig bij de afdelingsoverleggen van de verschillende afdelingen aan te laten 

sluiten. Er moet dan aan bod komen wat de klussenbank is en doet, waarom de organisatie 
graag wil dat medewerkers hier gebruik van maken, wat de voordelen zijn voor medewerkers 
en welke regels en afspraken hieraan verbonden zijn. 
 
Daarnaast adviseer ik om bij elke klus te vermelden wat de randvoorwaarden en kaders van 
de klus zijn. Op deze manier weet een medewerker waar hij/zij aan toe is. Deze vorm van 
transparantie en openheid maakt het voor medewerkers aantrekkelijker om te reageren. Zij 

weten dan waar zij op reageren en wat zij kunnen verwachten. 

Kennis en ervaring overdragen is niet iets wat iedereen zomaar kan en doet. Om deze reden 
adviseer ik om extra aandacht te besteden aan de oudere medewerker die kennis overdraagt 
en de oudere medewerkers te leren hoe zij kennis en ervaring over moeten dragen.  
 
Hoe? 

Uit De Osse Manier van Werken blijkt dat de gemeente Oss meer vraaggericht gaat werken. 
Om deze reden adviseer ik om eerst bij de medewerkers op te halen of zij hulp nodig hebben 
bij het leren overdragen van kennis en ervaring. Met de medewerkers die aangeven dat zij hier 
hulp in kunnen gebruiken kan dan gekeken worden wat zij nog moeten leren.  

 
Wie? 
Het inventariseren van wie moet leren om kennis en ervaring over te dragen is een taak van 

leidinggevenden en P&O. P&O-adviseurs gaan samen met leidinggevenden in gesprek over het 
doel van het leren overdragen. Samen inventariseren zij kort de medewerkers uit de doelgroep 
die onder de betreffende leidinggevende vallen. De leidinggevende legt de vraag bij de 
medewerkers neer en spreekt medewerkers aan, wanneer hij/zij zelf denkt dat deze 
medewerker hulp bij het overdragen kan gebruiken. 
 

Wat levert het op? 
Het leren overdragen van kennis draagt bij aan het behoud van kennis en ervaring wanneer 
oudere medewerkers met pensioen gaan. Daarnaast voorkomt dit dat oudere medewerkers de 
tijd voor het pensioen ‘uitzitten’. Zij krijgen in de laatste periode van hun werkzame leven nog 
een verantwoordelijkheid. 
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7.4 Inzetten op… 

De gemeente Oss zet voor een vitale, toekomstbestendige organisatie in op gezondheid & 
arbeidsvoorwaarden, mobiliteit en leren & ontwikkelen. De conclusies die getrokken kunnen 
worden op het gebied van deze drie onderwerpen worden hieronder genoemd. 

 

7.4.1 GEZONDHEID & ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Op het gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

 Medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar zijn niet vaker ziek dan jongere 
medewerkers. Wel zijn zij, wanneer ze ziek zijn, langer ziek. Dit blijkt uit het interview met 
de bedrijfsarts en de gegevens van de gemeente Oss. 

 Het is belangrijk om de belasting-belastbaarheid in de gaten te houden, om te voorkomen 

dat medewerkers uitvallen. 
 De gezondheid van medewerkers kan bevorderd worden door ergonomische maatregelen. 

Zowel uit het interview met Paul Brack als uit eigen ervaringen kan geconcludeerd worden 
dat op het gebied van ergonomische maatregelen veel wordt geboden binnen de gemeente 
Oss. Dit is dus al goed geregeld. 

 Zowel uit de literatuur als uit de werksessies is gebleken dat goed contact met zowel de 

leidinggevende als collega’s belangrijk is voor de inzetbaarheid van de doelgroep. Uit de 
interne analyse is gebleken dat leidinggevenden heel betrokken zijn bij medewerkers. De 

contacten tussen collega’s onderling verschillen per afdeling. Eigen observaties laten zien 
dat contacten tussen collega’s over het algemeen goed zijn binnen de gemeente Oss. Niet 
alleen leidinggevenden zijn betrokken bij medewerkers, maar medewerkers zijn ook 
betrokken bij elkaar. 

 Uit alle onderzoeksmethoden komt naar voren dat sporten de gezondheid van 

medewerkers bevordert. Op dit moment kunnen medewerkers binnen de gemeente Oss 
gebruik maken van een sportabonnement. De experts waarmee interviews zijn gehouden 
onderschreven dat sporten bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers.  

 Als laatste geven de literatuur en de bedrijfsarts aan dat niet alleen sporten en gezond eten 
goed is voor de gezondheid, maar ook voorlichting over een gezonde leefstijl. Op deze 
manier worden medewerkers hier bewust van. Deze voorlichting wordt binnen de gemeente 
Oss nog niet gegeven.  

 
 
 
 
 
 

 

De eerste aanbeveling op het gebied van gezondheid & arbeidsvoorwaarden is om de belasting-
belastbaarheid van medewerkers in de gaten te houden. 
 
Hoe? 

Eerder is geadviseerd om de gesprekkencyclus uit te breiden. Door tijdens deze gesprekken de 
belasting-belastbaarheid als één van de onderwerpen te benoemen, wordt hier al op twee 

momenten per jaar aandacht aan besteed. Daarnaast is het belangrijk om het hier tussendoor, 
informeel met medewerkers over te hebben. Medewerkers hebben aangegeven dat zij contact 
(met de leidinggevende) fijn vinden. Daarnaast laat dit betrokkenheid van leidinggevenden 
zien. 
 

Vervolg 
 

Wie? 
De informatie over de klussenbank kan het beste gegeven worden door de P&O-adviseur die 

hier in het werk verantwoordelijk voor is en alles omtrent de klussenbank regelt en faciliteert. 
Deze persoon kan ook de randvoorwaarden bij de klussen vermelden, voordat deze 
gepubliceerd worden. 
 
Wat levert het op? 
Deze aanbeveling brengt de klussenbank onder de aandacht bij alle medewerkers. Door per 
klus de voorwaarden en kaders te benoemen worden onduidelijkheden bij medewerkers 

weggenomen en weten zij waar ze aan toe zijn. Dit maakt het aantrekkelijker om te reageren.  
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Er is meer dan alleen sporten om de gezondheid van medewerkers te bevorderen. Om deze 
reden adviseer ik om tijdens de week van de vitaliteit medewerkers op een leuke manier te 
leren over een gezonde leefstijl.  
 
Hoe? 
In de week van de vitaliteit kan een gedeelte van de dag van de gezondheid worden gewijd aan 

een gezonde leefstijl. Om te zorgen dat dit leuk en laagdrempelig overkomt adviseer ik om dit 

te doen in een spelvorm. Door middel van prikkelende quizvragen kunnen medewerkers bewust 
worden gemaakt van de gevolgen van een ongezonde leefstijl. Om medewerkers te leren over 
gezonde voeding worden verschillende broodjes die verkrijgbaar zijn in de kantine naast elkaar 
gezet. Aan de medewerkers de vraag om deze broodjes te rangschikken van meest gezonde, 
naar meest ongezonde broodje (qua calorieën).  

 
Wie? 
Uit persoonlijke communicatie met Wilma Evers (5 juni 2015), werkzaam voor het mobiliteits-
centrum is deze aanbeveling besproken. Zij heeft aangegeven dat het mobiliteitscentrum deze 
aanbeveling zelf kan faciliteren. 

Sporten draagt bij aan de gezondheid van alle medewerkers. Om het sporten te bevorderen kan 
een sportruimte in het gemeentehuis worden gerealiseerd. 

 
Hoe? 

Tijdens de werksessies is naar voren gekomen dat deze sportruimte bijvoorbeeld in de kelder 
van het gemeentehuis gerealiseerd kan worden. Wanneer er een sportruimte wordt gerealiseerd 
moet ook rekening worden gehouden met douches en kleedruimten. Voordat bepaald kan 
worden wat dit gaat kosten adviseer ik om bij medewerkers op te vragen aan welke 

sportapparaten behoefte is. Dit kan gedaan worden middels een enquête waarin medewerkers 
uit een lijst met verschillende apparaten een top drie aan mogen geven. De (bijvoorbeeld) zes 
apparaten waar het meest op gestemd is komen dan in de sportruimte. Op deze manier zorg je 
dat de sportruimte voldoet aan de vraag. Wanneer er apparaten staan die medewerkers 
aanspreken, verhoogt dit het gebruik van de sportruimte. Wanneer er een sportruimte is, 
moeten afspraken gemaakt worden over het gebruik en het aantal medewerkers dat tegelijk 
mag gaan sporten. Dit om ervoor te zorgen dat de afdelingen voldoende bezet blijven.  

 
Wie? 
De taak voor het realiseren van een sportruimte ligt bij de facilitaire afdeling of de afdeling die 
vastgoed beheert. Het opstellen en versturen van de enquête en het verwerken van de 
resultaten is ook een taak voor de facilitaire afdeling. Het opstellen van een gebruikersplan is 
een taak voor de afdeling P&O, in overleg met leidinggevenden.  

Een sportruimte in het gemeentehuis past binnen de cultuur van de gemeente Oss. Kijkend 

naar de kenmerken van de doelgroep is het wel belangrijk om de doelgroep de voordelen van 
een sportruimte in het gemeentehuis voor zowel henzelf als de organisatie te laten zien. Dit in 
verband met het arbeidsethos van deze medewerkers. 
 
Wat levert het op? 
Een sportruimte in het gemeentehuis maakt het voor medewerkers laagdrempeliger om te gaan 

sporten. Sporten zorgt uiteindelijk voor gezonde en fitte medewerkers. Daarnaast draagt het bij 
aan de informele contacten tussen collega’s onderling. 
 

 

Vervolg 
 

Wie? 

In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de medewerker om aan te geven wanneer 
de belasting-belastbaarheid uit balans is. Een aandachtspunt hierbij is om rekening te houden 
met de angst van mensen om aan te geven dat zij iets niet kunnen. De leidinggevende heeft 
hierin dus wel een belangrijke signalerende rol.  
 
Wat levert het op? 

Door de belasting-belastbaarheid voortdurend goed in de gaten te houden wordt ‘onnodige 
uitval’ voorkomen. Door de werkzaamheden van een medewerker aan te passen wanneer de 
belasting te hoog wordt, kan een medewerker duurzaam inzetbaar de pensioengerechtigde 
leeftijd behalen. 
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7.4.2 MOBILITEIT 

Kijkend naar de verschillende onderzoeksmethoden kan op het gebied van mobiliteit het volgende 
geconcludeerd worden: 

 Een valkuil voor de doelgroep is de ervaringsconcentratie, zo blijkt uit de literatuur. 
Medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar houden vaak vast aan eigen patronen. De 
gemeente Oss biedt al een klussenbank. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om 

tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten.  
 Medewerkers durven nog niet allemaal te reageren op een klus, omdat zij graag zekerheid 

willen.  
 De organisatie vraagt medewerkers die nadenken over waar zij staan en welke stappen zij 

nog willen nemen in hun carrière. Uit de literatuur blijkt dat medewerkers behoefte hebben 
om hier met hun leidinggevende over in gesprek te gaan. Binnen de gemeente Oss wordt 

met medewerkers alleen een jaargesprek gehouden. Hierin komt de ontwikkeling van een 
medewerker wel naar voren, maar ook het functioneren en de beoordeling. Ontwikkeling is 
hierbij dus maar een klein onderdeel. De medewerkers geven dus aan meer ondersteuning 
nodig te hebben dan nu wordt geboden. De organisatie wil juist dat medewerkers zelf 
nadenken over de ontwikkeling. 

 De gemeente Oss heeft een mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum kan medewerkers 
helpen bij het in beweging krijgen van talent. Een medewerker moet hier wel zelf initiatief 

toe nemen. Het mobiliteitscentrum is een belangrijk middel om mobiliteit binnen de 
organisatie te bevorderen en medewerkers hierin te ondersteunen. 

 Lef en initiatief op het gebied van mobiliteit wordt binnen de gemeente Oss op prijs 
gesteld. Toch zijn nog niet alle medewerkers actief bezig met mobiliteit. Niet alle 
medewerkers weten wat het mobiliteitscentrum doet en welke trainingen worden geboden. 
Het mobiliteitscentrum is onvoldoende onder de aandacht bij medewerkers. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Om ervaringsconcentratie te voorkomen kan taakroulatie worden ingezet. Een andere vorm om 

ervaringsconcentratie te voorkomen is de klussenbank. Medewerkers hebben dan voor een 

bepaalde periode andere werkzaamheden. Eerder is al geadviseerd om de klussenbank meer 
onder de aandacht te brengen. Dat advies leidt ertoe dat medewerkers hier mogelijk meer 
gebruik van gaan maken. Het meer gebruik maken van de klussenbank leidt er op haar beurt 
toe dat de ervaringsconcentratie vermindert. 
 

De gemeente Oss geeft aan dat lef en initiatief op het gebied van mobiliteit op prijs worden 
gesteld, maar het mobiliteitscentrum is nog onvoldoende onder de aandacht bij medewerkers.  

Ik adviseer daarom om het mobiliteitscentrum actief onder de aandacht van medewerkers te 
brengen. 
 
Hoe? 
Het mobiliteitscentrum moet allereerst onder de aandacht worden gebracht in de week  van de 
vitaliteit, op de dag van de mobiliteit. Het aanbod van het mobiliteitscentrum kan dan in één 

keer bekend worden gemaakt bij een grote groep medewerkers. Om medewerkers meer gevoel 
te geven bij de trainingen moeten medewerkers op deze dag kort aan de trainingen kunnen 
proeven.  
 

Eerder is al geadviseerd om een gesprek toe te voegen aan de gesprekkencyclus. Dit gesprek 
biedt medewerkers de extra ondersteuning die zij nodig hebben bij het bepalen van de 
ontwikkelstappen. Medewerkers gaven aan deze extra ondersteuning nodig te hebben, terwijl 

de organisatie wil dat medewerkers hier zelf over nadenken. Ik heb ervoor gekozen wel een 
gesprek toe te voegen, omdat dit uiteindelijk ook bijdraagt aan zelf reflectieve medewerkers. 
Het zet medewerkers namelijk aan om na te denken over hun ontwikkeling. 

Vervolg 
 
Wat levert het op? 

Door medewerkers op een leuke manier bezig te laten zijn met een gezonde leefstijl nemen zij 
de informatie beter tot zich. Medewerkers zijn ook hier uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Het 
draagt bij aan de bewustwording en laat zien dat er meer is wat bijdraagt aan de gezondheid 
dan alleen sporten.  
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7.4.3 LEREN EN ONTWIKKELEN 

Het laatste gebied waarop de gemeente Oss inzet is leren en ontwikkelen. Op dit gebied kan het 
volgende geconcludeerd worden: 

 De organisatie vraagt medewerkers die blijven leren en ontwikkelen en daarmee hun 
competenties en vaardigheden op peil houden. Uit de literatuur en uit het interview met 
Paul Brack blijkt dat medewerkers die blijven leren en ontwikkelen beter inzetbaar zijn en 
met meer plezier werken. Uit de werksessies blijkt dat medewerkers van 55(+) ook willen 

blijven leren en ontwikkelen. Er kan geconcludeerd worden dat het leren en ontwikkelen 
door zowel de organisatie als de medewerkers gewenst is en dat uit de literatuur blijkt dat 
dit bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast past dit binnen de cultuur van de 
gemeente Oss, zoals beschreven in de interne analyse. 

 In zowel de literatuur als de werksessies kwam naar voren dat oudere medewerkers graag 
willen blijven leren, maar dat zij meer tijd nodig hebben om nieuwe dingen te leren. 

 Leidinggevenden en medewerkers binnen de gemeente Oss spreken onderling af hoeveel 

tijd nodig is om iets te leren. Hierbij gaat het vooral om het leren on-the-job 
 Uit de literatuur blijkt dat een kenmerk van de doelgroep de overlegcultuur is. Daarnaast 

werken medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar graag samen. Een manier om 
medewerkers samen te laten werken is door het koppelen van een jongere medewerker 
aan een oudere medewerker. Deze interventie komt in alle onderzoeksmethoden positief 

naar voren. Op dit moment werken medewerkers binnen de gemeente Oss wel met elkaar 

samen, maar wordt jong en oud nog niet bewust aan elkaar gekoppeld.  
 Medewerkers uit de doelgroep hebben een korte termijnoriëntatie en willen dat wat zij 

leren aansluit bij het werk. In de werksessies kwam dit naar voren als korte gerichte 
trainingen. Leermogelijkheden die hier volgens de literatuur bij passen zijn het kleinschalig 
leren, leren on-the-job en gericht op inhoud. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leidinggevenden en medewerkers spreken onderling af hoeveel tijd nodig is om iets nieuws 
te leren. In de werksessies komt naar voren dat oudere medewerkers meer tijd nodig 
hebben om nieuwe dingen te leren. Om deze reden adviseer ik om te onderzoeken waarom 
medewerkers tijdens de gesprekken met de leidinggevende niet aangeven dat zij meer tijd 
nodig hebben. 
 
Ook hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de angst van mensen om zich 

kwetsbaar op te stellen. Mensen geven niet snel aan dat zij meer tijd nodig hebben, omdat 
vaak wordt gedacht dat dit negatief is. Laat medewerkers, wanneer dit onderzoek wordt 
uitgevoerd, de kracht van kwetsbaarheid zien. 

 

Om samenwerking en het leren van elkaar nog meer te bevorderen adviseer ik om jongere 
en oudere medewerkers bewust aan elkaar te koppelen (maatjes-/buddyprojecten). 
 

Hoe? 
Dit kan allereerst gerealiseerd worden door kenbaar te maken dat deze mogelijkheid er is 
en te communiceren over wat maatjesprojecten inhouden. Hierbij moeten de voordelen 
voor zowel de organisatie als de medewerker inzichtelijk worden gemaakt. Hier kan 
informeel, maar ook tijdens afdelingsoverleggen en het jaargesprek aandacht aan worden 
besteed. 

Vervolg 

 
Als laatste adviseer ik om medewerkers die hebben deelgenomen aan een training een stukje te 
laten schrijven voor op intranet, waarin zij vertellen wat het voor hen heeft opgeleverd. Door 

ervaringsverhalen wordt het voor medewerkers begrijpelijker en tastbaarder wat het 
mobiliteitscentrum doet en wat dit op kan leveren. 
 
Wie? 

Het onder de aandacht brengen van het mobiliteitscentrum is een taak van het 
mobiliteitscentrum zelf. Daarnaast ligt er een rol vaan P&O en leidinggevenden. Zij kunnen 
medewerkers hierover inlichten wanneer zij horen dat een medewerker ontwikkelstappen wil 
nemen. 
 
Wat levert het op? 

Allereerst levert het meer bekendheid op voor het mobiliteitscentrum. Dit leidt ertoe dat meer 
medewerkers weten wat er aangeboden wordt. Dit vergroot de kans dat medewerkers hier 
gebruik van gaan maken. Hoe meer medewerkers hieraan deelnemen hoe duurzaam 
inzetbaarder en toekomstbestendiger de gemeente Oss is. 
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7.4.4 OVERIG 

Naast de conclusies op de gebieden gezondheid & arbeidsvoorwaarden, mobiliteit en leren & 
ontwikkelen zijn er ook nog een aantal conclusies die hier niet onder vallen, maar kijkend naar het 
onderzoek wel van belang zijn om te noemen.  

 De gemeente Oss ontwikkelt zich tot netwerkorganisatie. Hierin speelt samenwerking en 
kennisdeling een belangrijke rol. Dit maakt dat er voor medewerkers meer mogelijkheden 
komen om niet alleen te leren binnen de organisatie, maar ook bij samenwerkingspartners. 

 In de literatuur, de werksessies en de interviews met experts komt uitdrukkelijk naar voren 
dat maatwerk erg belangrijk is voor optimale inzetbaarheid van een medewerker. Zowel de 
organisatie als medewerkers hebben vinden maatwerk belangrijk. Binnen de gemeente Oss 
wordt al veel aan maatwerk gedaan, doordat een medewerker zelf de wensen aangeeft en 
niet iets (collectiefs) wordt opgedragen. Een ander goed voorbeeld waarin maatwerk een 
grote rol speelt is het mobiliteitscentrum. 

 Communiceren met medewerkers en hen verantwoordelijkheden geven helpt bij het 

creëren van draagvlak binnen de gemeente Oss. Voor een toekomstbestendige, vitale 
organisatie is het dus belangrijk dat met medewerkers gecommuniceerd wordt over de 
aanbevelingen uit dit onderzoek en de rol die zij hierin spelen. 

 In het begin van mijn afstudeerperiode werd veel gesproken over het generatiepact. 
Tijdens de werksessies is gebleken dat lang niet zoveel vraag is naar het generatiepact als 
in het begin leek. Medewerkers willen geen ontziemaatregelen (of geld), maar aandacht om 
inzetbaar te blijven. 

 Aan het begin van dit onderzoek werd gedacht dat medewerkers voor een duurzaam 
inzetbare organisatie over andere competenties moesten gaan beschikken om het werk uit 
te kunnen blijven voeren. Dit in verband met de taken die vanuit het Rijk naar de lokale 
overheid komen. Er kan nu geconcludeerd worden dat dit niet het belangrijkste is voor 
duurzame inzetbaarheid.  

 

7.5 Eindconclusie 

Kijkend naar het gehele onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ en alles overziend wordt in deze 
eindconclusie het antwoord gegeven op mijn onderzoeksvraag: Wat is nodig, ten aanzien van 
duurzame inzetbaarheid, om medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar aan te laten sluiten 
bij het doel van de toekomstbestendige, vitale organisatie. 
 

Een conclusie en kanttekening bij mijn onderzoeksvraag is dat je geen toekomstbestendige, vitale 
organisatie kunt zijn wanneer wordt gericht op een bepaalde groep. Hiervoor is namelijk iets nodig 
van alle medewerkers.  
 
De visie van de gemeente Oss is: Een toekomstbestendige, vitale organisatie door samen te 
veranderen, te vernieuwen en te innoveren vanuit aandacht en zorg voor vitale medewerkers. 
De gemeente Oss biedt al veel op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor de 

leeftijdscategorie 55-67 jaar. Binnen de gemeente Oss ligt de verantwoordelijkheid voor duurzame 
inzetbaarheid bij de medewerker. De organisatie ondersteunt en faciliteert medewerkers hierin.  

Vervolg 
 
Wie? 
Bij de realisatie van deze aanbeveling is een rol weggelegd voor zowel leidinggevenden als 
P&O. Leidinggevenden kennen hun eigen medewerkers goed en weten wie wat nog kan 
leren of ontwikkelen. Zij kunnen dit met hun afdeling bespreken tijdens een 

afdelingsoverleg, maar moeten geen koppels aandragen. Het initiatief moet van de 
medewerker komen. Personeelsadviseurs kunnen leidinggevenden hierin ondersteunen en 
adviseren. 
 
Wat levert het op? 
Allereerst wordt de kennis van medewerkers hierdoor optimaal benut en gedeeld. Dit sluit 
aan bij wat de doelgroep graag wil in het werk. Daarnaast blijft door het delen van kennis 

specifieke kennis en ervaring binnen de organisatie wanneer een oudere medewerker met 
pensioen gaat. 
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De stijl van leidinggeven sluit hierop aan. Leidinggevenden motiveren, zijn inspirerend en een 
mentor voor medewerkers. Zij nemen een transformationele leiderschapsstijl aan. Dit is ook de stijl 

van leidinggeven die medewerkers uit de doelgroep graag zien. Er heerst een cultuur waarin leren 
en ontwikkelen vanzelfsprekend is en waarin veel wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. 
De gemeente Oss is al ver in het realiseren van een vitale, toekomstbestendige organisatie. Toch 

zijn er nog een aantal verbeteringen mogelijk.  
 
Wat nog mist is heldere communicatie over bijvoorbeeld de aanstelling in algemene dienst en de 
klussenbank. Daarnaast behoeven medewerkers uit de doelgroep nog wat meer ondersteuning als 
het gaat om hun ontwikkeling. Om medewerkers uit de doelgroep duurzaam inzetbaar te houden 
moeten geen ontziemaatregelen worden getroffen, maar moet juist gekeken worden naar 
maatregelen op het gebied van behouden en benutten. Het gaat dus om aandacht en kijken naar 

wat nog wél kan. Een laatste belangrijke conclusie is dat voor de medewerkers uit de doelgroep 
een optimale vorm van duurzame inzetbaarheid niet gewenst is. Zij hebben behoefte aan een 
bepaalde mate van zekerheid/garantie. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

In deze opdracht is onderzoek gedaan naar wat nodig is om de leeftijdscategorie 55-67 jaar 
duurzaam inzetbaar te houden. Het is belangrijk dat de gemeente Oss zich realiseert en 
accepteert dat de meest vergaande vorm van duurzame inzetbaarheid door de doelgroep niet 

gewenst is. Deze groep wil namelijk een bepaalde mate van zekerheid en wil de kennis en 
ervaring kunnen benutten in het werk. Dit kan niet wanneer zij bijvoorbeeld veelvuldig wisselen 
van functie of takenpakket. Door dit te accepteren en in te zetten op het behoud en benutten 
van deze medewerkers, voldoen zij aan de voor dit onderzoek opgestelde definitie van 
duurzame inzetbaarheid. Wanneer van deze groep meer wordt gevraagd dan zij kunnen bieden 
bestaat er een kans dat zij de hakken in het zand zetten en niet meer willen werken aan hun 

duurzame inzetbaarheid.   
 
Wanneer de gemeente Oss zich het bovenstaande realiseert en dit ook accepteert adviseer ik 
om een extra gesprek toe te voegen aan het jaargesprek. Uit onderzoek is gebleken dat 
medewerkers ondersteuning nodig hebben bij het bedenken en opstellen van ontwikkelplannen. 
De gemeente Oss wil dat medewerkers zelf reflectief zijn en hier zelf over nadenken. Toch 
adviseer ik om dit te doen, omdat een extra formeel gesprek ervoor zorgt dat medewerkers 

minimaal twee keer per jaar bewust stilstaan bij hun ontwikkeling. Van de leidinggevende wordt 
hierin een coachende rol gevraagd. Dit zorgt ervoor dat de leidinggevende echt alleen 
ondersteunt en de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling bij de medewerker blijft. Met het 
toevoegen van een gesprek hebben medewerkers in december een beoordelingsgesprek met 

daaraan gekoppeld het POP-gesprek, waarin de ontwikkelplannen voor het komende jaar 
worden vastgesteld. In mei/juni is er in de nieuwe situatie een functioneringsgesprek waarin het 
functioneren van de medewerker en de realisatie van de ontwikkeldoelstellingen centraal staat. 

 
Er is gebleken dat medewerkers niet op de hoogte zijn van hun aanstelling in algemene dienst. 
Ik adviseer om medewerkers hier zowel via een informatiebijeenkomst als via intranet over te 
informeren. Waar nodig kan een P&O-adviseur nog extra toelichting komen geven in een 
afdelingsoverleg. Op deze manier wordt de grootste angst om mobiliteitsstappen te nemen 
weggenomen. Daarnaast adviseer ik om medewerkers opnieuw te informeren over de 

klussenbank en het mobiliteitscentrum. Beide zijn onder de medewerkers onvoldoende bekend, 
wat ervoor zorgt dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Wanneer medewerkers weten wat er 
door de gemeente Oss geboden wordt en welke meerwaarde dit voor hen heeft, maken zij hier 
eerder gebruik van. Kortom, goede communicatie over de aanstelling in algemene dienst, de 
klussenbank en het mobiliteitscentrum zijn belangrijk om medewerkers te laten bewegen op het 
gebied van mobiliteit.  
 

Om te zorgen dat alle medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en bijdragen aan een 

toekomstbestendige, vitale organisatie adviseer ik om dit onderzoek te herhalen voor de overige 
leeftijdscategorieën. Op deze manier wordt per leeftijdscategorie inzichtelijk wat nodig is om hen 
aan te laten sluiten bij het doel van een toekomstbestendige, vitale organisatie. Aan de hand 
van de resultaten die hieruit naar voren komen kunnen, net als in dit onderzoek, interventies 
worden opgesteld. Wanneer alle medewerkers de voor hen meest vergaande vorm van 
duurzame inzetbaarheid aannemen, is voor de gemeente Oss de meest vergaande vorm van een 

toekomstbestendige, vitale organisatie gerealiseerd. 
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De belangrijkste P&O-instrumenten die ingezet moeten worden om de aanbevelingen te 
implementeren zijn: cultuurmanagement, leren & ontwikkelen, mobiliteit, doelgroepenbeleid, 

gesprekkencyclus, loopbaanbegeleiding en communicatie. De adviezen hebben dus betrekking op 
veel van de fasen van het personeelsbeleid. Dit betekent dat er een grote mate van horizontale 
integratie is. De aanbeveling die aangeeft dat gekeken moet worden naar alle medewerkers binnen 

de organisatie en de aanbeveling om alle lagen binnen de organisatie bij de uitvoering van de 
aanbevelingen te betrekken (zowel leidinggevenden als medewerkers) laat zien dat de 
aanbevelingen verticaal geïntegreerd zijn. Vaak wordt bij verticale integratie begonnen bij de top 
van de organisatie. Binnen de gemeente Oss ondersteunen en faciliteren de top en leidinggevenden 
medewerkers wel, maar moet het initiatief van de medewerkers komen. Dit past binnen de cultuur 
van de gemeente Oss, waarin medewerkers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor 
duurzame inzetbaarheid.. 

 

7.6 Verantwoording validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid 

Hierboven zijn de verschillende resultaten uit de methoden van onderzoek aan elkaar gekoppeld. 
Hier zijn conclusies uit getrokken, welke de basis hebben gevormd voor de beschreven 
aanbevelingen.  
 

De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn valide, omdat 
deze meten wat gemeten moest worden. Aan het begin van de onderzoeksperiode zijn deelvragen 
opgesteld die sturing gaven aan het onderzoek. Deze deelvragen hielpen datgene te onderzoeken 
wat nodig was om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. In de conclusies zijn 
deze vooraf opgestelde deelvragen beantwoord. Er is dus een antwoord gegeven op dat wat 
onderzocht moest worden. 

 
Bij het trekken van conclusies is gebruik gemaakt van triangulatie. Dit betekent dat er altijd 
verschillende onderzoeksmethoden aan elkaar zijn gekoppeld om iets te concluderen. Dit maakt de 
conclusies betrouwbaar. Wanneer dit onderzoek over een jaar opnieuw wordt uitgevoerd zal uit de 
literatuur dezelfde informatie komen, doordat gebruik is gemaakt van wetenschappelijke bronnen. 
Wanneer de gegeven aanbevelingen geïmplementeerd worden zijn de uitkomsten van de interviews 
met interne medewerkers en de werksessies anders. De gemeente Oss is dan namelijk een 

toekomstbestendige, vitale organisatie. Mogelijk komen er dan nog wel kleine details naar voren 
die verbeterd kunnen worden.  
 
Het doel van het onderzoek was om middels verschillende onderzoeksmethoden, die worden 

verricht in de periode van 2 februari 2015 tot en met 10 juni 2015, inzicht te geven in wat, volgens 
de organisatie en medewerkers, nodig is om medewerkers van 55 jaar en ouder aan te laten sluiten 
bij het doel van een toekomstbestendige, vitale organisatie. Uiteindelijk resulteert dit inzicht in 

interventies op het gebied van P&O. Kijkend naar deze scriptie en de hierboven beschreven 
aanbevelingen is dit doel gerealiseerd. Alle aanbevelingen sluiten aan bij dit doel dat samen met de 
gemeente Oss is opgesteld. Om deze reden zijn de aanbevelingen bruikbaar voor de gemeente 
Oss. 
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8. Tot slot 

 
Het onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Voor een toekomstbestendige, vitale organisatie was dit voor de gemeente Oss belangrijk. Wat 
geeft de laatste literatuur aan over duurzame inzetbaarheid? Is duurzame inzetbaarheid zo 
belangrijk als het lijkt of is het een trend? 
 
Uit de laatste literatuur (HR Praktijk, 2014; De Bruin, 2013; Broekhuis 2013) blijkt dat duurzame 

inzetbaarheid wel degelijk een noodzaak is voor organisaties. Door de ontgroening van de 
maatschappij wordt het steeds lastiger om jonge medewerkers aan te nemen. Wanneer oudere 
medewerkers vroegtijdig stoppen verlaat kennis en expertise de organisatie. Door in te zetten op 
duurzame inzetbaarheid wordt het talent in organisaties optimaal benut. Inzetten op duurzame 
inzetbaarheid draagt daarnaast bij aan betrokken medewerkers, aantrekkelijk werkgeverschap en 
gezonde en productieve medewerkers.  
 

Als laatste helpt inzetten op duurzame inzetbaarheid medewerkers om vanuit eigen bewustwording 
keuzes te maken, te kunnen veranderen en eigenaarshap te nemen voor het eigen werkzame 
leven. 

 
Veel organisaties zien duurzame inzetbaarheid nog niet als urgentie, omdat organisaties de laatste 
jaren vaak minder te besteden hebben en de baten van duurzame inzetbaarheid niet direct 

zichtbaar zijn. Toch is er nu wel genoeg aanleiding om serieus naar duurzame inzetbaarheid te 
kijken, aldus Broekhuis (2013). 
 
Binnen de gemeente Oss is met deze noodzaak voor duurzame inzetbaarheid aan de slag gegaan, 
voordat de aanleidingen voor de organisatie een probleem zijn gaan vormen. 
Uit het onderzoek ‘Ik ben 55(+)! Nou en?’ is gebleken dat binnen de gemeente Oss al veel wordt 
gedaan aan duurzame inzetbaarheid. Dat wil niet zeggen dat dit onderzoek onnodig is geweest. Het 

heeft laten zien dat de gemeente Oss al goed op weg is naar een toekomstbestendige, vitale 
organisatie. Daarnaast heeft dit onderzoek geholpen om inzicht te geven in wat nodig is om de 
duurzame inzetbaarheid binnen de gemeente Oss naar een hoger niveau te brengen. De 
aanbevelingen die zijn gedaan helpen om de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ te zetten voor een 
toekomstbestendige, vitale organisatie. 
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