
Wat het oplevert! 

Vitaliteit wordt vaak in één zin genoemd met duurzame inzetbaarheid. Een definitie van 

duurzame inzetbaarheid is opgesteld in het rapport ‘Duurzaam inzetbaar: werk als waarde’ in 

opdracht van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 

(ZonMw). 

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers in hun arbeidsleven doorlopend 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.” 

De essentie is dat organisaties een werkomgeving en context creëren waarin medewerkers 

gezond blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen. 

Waarom zou je als bedrijf of publieke organisatie je bezig houden met duurzame 

inzetbaarheid? Vanuit de medewerker is het logisch. Je wilt fysiek, mentaal en emotioneel 

gezond blijven en met plezier naar je werk gaan. De redenen van werkgevers om aan 

duurzame inzetbaarheid te werken ligt in het verlengde hiervan. Een nieuw gekwalificeerd 

personeelslid vinden met de juiste competenties kost enkele maandsalarissen. Als een 

medewerker door ziekte niet kan functioneren, kan deze geen werkzaamheden verrichten, 

maar kost de werkgever wel geld. 

Wist je dat een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress (bron, 

ArboNed)? En wist je dat ziekteverzuim de werkgever gemiddeld € 250,- per dag kost en dat 

een medewerker die uitvalt als gevolg van stress1 gemiddeld 180 dagen ziek is?  

Iedere organisatie heeft belang bij medewerkers die bereid en in staat zijn om goede 

prestaties te leveren. Dit vraagt om bevlogen mensen die energie, toewijding en ‘flow’ 

bezitten, het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. 

Investeren in het versterken van bevlogenheid loont.  

Uit diverse academische onderzoeken is gebleken dat bevlogenheid direct verband houdt 

met positieve organisatie-uitkomsten zoals productiviteit, vitaliteit, retentie, innovatie en 

klantloyaliteit. Op dit moment gaat dan ook veel aandacht uit naar preventief 

personeelsbeleid: hoe kan de kennis en kunde van medewerkers optimaal worden ingezet.  

Sterke bevlogenheid staat in verband met een blijvende verhoging van de productiviteit van 

energieke medewerkers. Hierdoor ontstaat een duurzame inzetbaarheid, wat een win-

winsituatie is voor zowel medewerker als organisatie.  

  



Bezieling en enthousiasme loont! 

1. Het voorkomt psychische uitval. 

2. Bezielde medewerker leveren een hogere productie, voelen zich betrokken en zijn loyaal 

naar de organisatie. Zij zetten zich extra in, zijn gezond en leveren betere arbeidsprestaties 

(bron, Schaufeli en Salanova 2007). 

3. Zij zijn blijvend inzetbaar doordat zij als vanzelfsprekend investeren in eigen deskundigheid 

en kennis. 

4. Het komt de werksfeer ten goede, medewerkers zoeken elkaar op, leren van elkaar en 

betrekken elkaar in het werk, gaan voor het gezamenlijk resultaat. 

5. De interne motivatie van een bezielde medewerker is hoog. 

De huidige arbeidsmarkt verandert in een snel tempo 

De jongere generatie vraagt om meer variatie en uitdaging in het werk. Ook is het momenteel 

voor veel werkgevers een uitdaging meerdere generaties (grijs en groen) succesvol met elkaar 

te laten samenwerken. Bezielde medewerkers leveren een hogere productie en daarmee 

stijgt de omzet. Enthousiaste medewerkers zijn betrokken en trots op hun eigen organisatie. 

Als werkgever pluk je daar de vruchten van. 

Alles heeft natuurlijk een keerzijde. Bevlogenheid kan ook een indicatie zijn voor 

werkverslaving. Het gaat uiteindelijk om de juiste balans.  

 

Hierin de juiste expertise inschakelen loont ook! 

 

 

 

 

 

1 Stress is beroepsziekte nummer 1 op de werkvloer(bron, Rijksoverheid) 

 

 

 

 


