
netwerk onderwijswerkgevers

“Duurzame inzetbaarheid & 
inclusief werkgeverschap



Programma

9:15 
Duurzame Inzetbaarheid in het (primair) 

onderwijs; praktijkvoorbeelden 
-Sophia Scholen

-INOS

9:45
Uitwisseling & dialoog

10:30
Afsluiting

                          
                     

                       
                     

                         
                     

9:00 
Introductie thema



Duurzame 
inzetbaarheid 
en inclusief 
werkgeversch
ap 



Het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) adviseert en ondersteunt

schoolbesturen in het primair onderwijs (PO)

om te komen tot een gezonde, prettige en

veilige werkomgeving op school.



Waarom inzetten op duurzame 

inzetbaarheid?

Positieve factoren

Werkplezier en 

bevlogenheid
Eigen verantwoordelijkheid voor

loopbaan

Bouwen aan een gezonde

organisatie

Versterken gezondheid en 

vitaliteit

Werkdruk en stress

Verzuim

Lerarentekor

t

Vergrijzing en 

uitstroom

Negatieve

factoren



Een leven lang vitaal en met plezier 

aan het werk gaat over:

Thema’s bij duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit & gezondheid

De vitale werknemer

• Leefstijl

• Gezondheid (fysiek en mentaal)

• Vitaliteit

• Werkvermogen

• Balans tussen werk en privé

Kennis & 

vaardigheden
De bekwame werknemer

• Kennis en vaardigheden op 

peil

• Nieuwe taken, rollen en     

competenties

• Faciliteren en stimuleren

• Ontwikkelambities

• Opleidingsbeleid en 

talentmanagement

Motivatie &

werkplezier
De bevlogen werknemer

• Betrokken en gemotiveerd

• Werkplezier en werkgeluk

• Eigen verantwoordelijkheid

• Autonoom, competent en  

verbonden

Mobiliteit & inzetbaarheid

De wendbare werknemer

• Levensfase en inzetbaarheid

• (Durven) veranderen

• Doorstroom en     

promotiemogelijkheden

• Intern en extern





Duurzaam inzetbaar zijn: nu en in de toekomst

De (kwetsbare) werknemer:

Denkt bewust na over

duurzame inzetbaarheid;

Neemt initiatief en pakt kansen;

Geeft aan wat nodig is voor

een gezonde leef- en werkstijl;

Zoekt naar manieren om te leren

en te ontwikkelen.

De werkgever stimuleert en

ondersteunt de (kwetsbare) 

medewerker door:

Gezonde arbeidsomstandigheden;

Passende (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden;

Een gedegen HR-beleid ook vanuit een

lange termijn visie.

Een vitaal organisatieklimaat;



De dialoog over en samenspel tussen

Wat de werkgever

biedt en vraagt

Wat de (kwetsbare) 

werknemer wil en kan

Gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer



Bevlogenheid
van de

(kwetsbare)
werknemers

Goed
werkgeve

r-
schap

Lager  
ziekte-
verzui

m

Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan

Toekomst

bestendige

organisatie



Iedereen profiteert van duurzaam inzetbare medewerkers 

KINDEREN

een blije en 

vitale 

meester of juf

SCHOLEN

tevreden 

medewerkers en 

lager 

ziekteverzuim

SECTOR

versterken van de 

reputatie van het 

onderwijs

MEDEWERKER

S

de (kwetsbare) 

medewerker 

staat centraal



Dit vraagt om de volgende randvoorwaarden:

Bewustwording van het 

nut 

en de noodzaak van 

duurzame

Inzetbaarheid

En…. inclusief 

werkgeverschap! 

Structurele aandacht en 

tijd, met een visie, 

uitgedragen door bestuur, 

HR en schoolleiders

En….. inclusief HRM! 

Aandacht voor

leiderschap op  

duurzame

inzetbaarheid

En….. inclusief 

leiderschap! 

Geef duurzame inzetbaarheid prioriteit



Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

Stappen voor een succesvolle implementatie

Urgentie en bewustwording
Bewustwording nut en noodzaak duurzame inzetbaarheid

door bijv. inspiratiebijeenkomsten met stakeholders

Analyse
Inzicht in huidige situatie (o.a. inzet vragenlijst/scan, deskresearch,

bedrijfsscan, interviews) en opstellen aandachtspunten en prioriteiten

Plan van aanpak
Visie, doelen, programma ontwerp, communicatie, implementatie voor

medewerkers, directie en organisatie

Uitvoering
Aan de slag met plan van aanpak en interventies, waaronder

workshops, trainingen, online tools, scans en opstellen beleid

Borging
Duurzame inzetbaarheid wordt integraal onderdeel van de

bedrijfsvoering

…ook voor medewerkers met een 

specifieke ondersteuningsvraag



Modernisering en gevolgen voor participatiebanen

Een stap vooruit in het behouden van onderwijspersoneel in het PO en een nieuwe 

manier van verrekenen van de werkloosheidskosten 

Datum invoering: 1 augustus 2022

• Pf wil het creëren van een participatiebaan stimuleren

• Bij instroom in WW is eigen bijdrage schoolbestuur 10% 

• Geen inspanningsverplichting voor van werk – naar – werk traject maar 

werkgever motiveert en biedt medewerker ruimte om van gespecialiseerde 

jobcoach (via UWV of gemeente) gebruik te maken.  





28 basisscholen in de duin- en bollenstreek

krachtige wijze waarop directie duurzame 
inzetbaarheid wil toepassen voor alle 
medewerkers

ervaring dat medewerker doelgroep andere 
baan zocht omdat hij door wilden groeien 
en er op dat moment geen mogelijkheden 
waren

werken met een score kaart waar de 
werkzaamheden in stonden en dat is goede 
overdracht geweest naar andere baan

16

Esther Schreve
HR (beleids)adviseur



• Katholiek onderwijs in breda.

positieve ervaring met de doelgroep. 

Voorbeeld van een conciërge die 
zich door maatwerk ontwikkelt in 
zijn baan

Een dame in een rolstoel die met 
aanpassingen vanuit het UWV niet 
wordt gehinderd in het uitvoeren 
van haar werk.
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Hans Staps
Directeur basisschool 
de Zandberg

Jeroen Koers
Senior beleids adviseur P&O 
INOS

https://youtu.be/ec6761JkW90


18

Klik hier voor filmpje

https://youtu.be/ekuiKj7A89M
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Dialoog
1. Uitdagingen om doelgroep duurzaam inzetbaar te houden?

2. Welke begeleiding/interventies kunnen worden ingezet? 
En welke (externe) partijen zouden hierbij helpend kunnen zijn? 

3. Wat is er nodig om de rol van inclusief leidinggevende te 
vervullen?

4. Wat kunnen we leren van maatwerk voor de doelgroep ihkv
duurzame inzetbaarheid van werknemers  die dreigen uit te 
vallen of ziek worden? 

5. Welke eerste stappen ga je met deze kennis nu als eerste 
nemen?
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Bedankt!
Meld je aan bij ons netwerk!


