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Managementsamenvatting 
In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen heeft Panteia in het voorjaar 2019 een 
onderzoek uitgevoerd naar duurzaam werken in de sector waterschappen. Dit naar 
aanleiding van een hiertoe geformuleerde opdracht door sociale partners in het cao-
akkoord 2018. Onder duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers enerzijds 
gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun indi-
viduele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de or-
ganisatiedoelstellingen. Het onderzoek kende drie doelstellingen: 
• Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken, zowel sectoraal, lokaal 

als individueel worden toegepast binnen organisaties en hoe deze in de praktijk 
werken; 

• Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken nog worden gemist; 
• Het inspireren van diverse stakeholdergroepen voor verdere beleidsontwikkeling.  
 
Als onderzoekkader is een integraal model gebruikt voor duurzame inzetbaarheid be-
staande uit vijf pijlers: organisatie, werksituatie, ontwikkelen, balans werk-privé en 
vitaliteit. Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder alle 21 waterschappen en 
12 gelieerde organisaties, met een respons van 91%. Aanvullend zijn bij 27 organisa-
ties (82%) groepsgesprekken georganiseerd met enerzijds een vertegenwoordiging 
van de werkgever en anderzijds van medewerkers.  
 
Algemene bevindingen 
Door organisaties in de sector waterschappen worden op alle pijlers uit het model al 
veel instrumenten ingezet die kunnen bijdragen aan duurzaam werken. Tegelijkertijd 
wordt in veel organisaties nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
die er zijn. De bekendheid en het gebruik van instrumenten kan nog worden verbeterd 
door onder andere betere communicatie, meer zelfregie en het wegnemen van be-
lemmeringen. Ook is er gebrek aan samenhang tussen de instrumenten, doordat er in 
de meeste organisaties geen overkoepelende visie of concrete doelen zijn geformu-
leerd voor duurzaam werken.    
 
Pijler ‘Organisatie’  
Vijf van de 30 onderzochte organisaties hebben een algemene visie ontwikkeld op 
duurzaam werken en vastgelegd in een overkoepelende beleidsnotitie. Bij de meeste 
organisaties zijn er geen concrete doelen gekoppeld aan de ingezette activiteiten en is 
er weinig zicht op de effectiviteit ervan. Nog niet in alle organisaties is duurzaam wer-
ken standaard onderdeel van de gesprekscyclus. De mate waarin en wijze waarop dit 
gebeurt verschilt vaak per leidinggevende. Ook medewerkers nemen vaak nog geen 
pro-actieve rol in het bespreken van aspecten van inzetbaarheid.   
 
Pijler ‘Ontwikkelen’ 
Alle organisaties hebben een centraal opleidingsbudget, waarbij er niet altijd een kop-
peling is met een opleidingsplan. Tweederde van de organisaties heeft een interne 
academie. Verschillen zijn waarneembaar in de mate waarin medewerkers gestimu-
leerd worden tot het volgen van opleidingen. Alle organisaties bieden mogelijkheden 
voor medewerkers om werkzaamheden uit te voeren buiten de eigen afdeling. De wij-
ze waarop hier invulling aan gegeven wordt verschilt sterk tussen organisaties. Veel 
organisaties brengen sectorinstrumenten voor ontwikkeling onder de aandacht van 
medewerkers, maar er is weinig zicht op het gebruik en de resultaten. Medewerkers 
ervaren soms belemmeringen om deel te nemen aan opleidingen (capaciteit, budget, 
werkdruk, tijd). Speciale aandacht is wenselijk voor medewerkers in de buitendienst, 
omdat zij doorgaans minder goed worden bereikt met informatie over opleidingen.   
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Pijler ‘Vitaliteit’ 
Verzuimbegeleiding is een belangrijk aandachtspunt in alle organisaties, waarvoor 
doorgaans ook formele procedures beschikbaar zijn. Veel organisaties zijn nog terug-
houdend met maatregelen op het gebied van leefstijl. Toch zijn er ook al veel initiatie-
ven om de gezonde leefstijl te stimuleren. Slechts bij een enkele organisatie zijn deze 
initiatieven onderdeel van een samenhangend geheel.  
 
Pijler ‘Balans werk-privé’ 
Medewerkers zijn over het algemeen zeer te spreken over de mogelijkheden voor het 
realiseren van een goede werk-privé balans. Aandachtspunt bij de mogelijkheden tot 
thuiswerken is dat de balans werk-privé niet doorslaat naar ‘werk’. Meer aandacht zou 
kunnen uitgaan naar het voeren van gesprekken over de afronding van de loopbaan 
voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd.  
 
Pijler ‘Werksituatie’ 
De voorzieningen en faciliteiten op het gebied van de werksituatie zijn over het alge-
meen goed te noemen. Aandachtspunten liggen vooral in de buitenlocaties. Het gaat 
dan om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de RI&E’s, de kwaliteit van appa-
ratuur en meubilair en het consequent naleven van de veiligheidscultuur. 
 
Aanbevelingen 
Elke organisatie in de sector waterschappen treft al maatregelen die bijdragen aan de 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisa-
ties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het ver-
schil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang in het beleid is, deels in 
de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de 
communicatie. Gezien deze verschillen is maatwerk nodig om de organisaties verder 
te brengen in hun aanpak voor duurzaam werken. Bij alle organisaties die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek wordt het belang van duurzaam werken ingezien voor 
de organisatie, dit met het oog op het langer doorwerken van medewerkers en de vele 
veranderingen in het werk van de organisaties.  
 
Algemene adviezen aan organisaties:  
• Continueer de gezamenlijke dialoog over duurzaam werken; 
• Creëer een cultuurverandering rond duurzaam werken met duidelijkheid over doe-

len en mogelijkheden; 
• Monitor de effecten van de ingezette faciliteiten; 
• Versterk de (eenduidige) rol van leidinggevenden bij het informeren en stimuleren 

van medewerkers; 
• Stimuleer medewerkers om een actieve rol te nemen in hun eigen duurzame in-

zetbaarheid; 
• Bied transparantie over maatwerkoplossingen voor duurzaam werken; 
 
Algemene adviezen aan sector: 
• Maak per organisatie een factsheet met informatie over stand duurzaam werken 

binnen de eigen organisatie en aanbevelingen; 
• Blijf actief het gesprek aangaan met organisaties binnen de sector; 
• Stel sectorale ambassadeurs aan voor duurzaam werken; 
• Stel een voorbeeld visiedocument en/of plan van aanpak duurzaam werken op; 
• Neem de pijlers van duurzaam werken op in het sectoraal medewerkersonderzoek 

waterschappen 2019; 
• Deel goede voorbeelden van organisaties met de sector. 
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1 Inleiding 

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen heeft Panteia in de eerste helft van 
2019 een onderzoek uitgevoerd naar duurzaam werken in de sector waterschappen. 
Hiermee geeft het A&O-fonds gehoor aan de opdracht hiertoe die in het laatste cao-
akkoord (2018) voor de sector waterschappen is afgesproken1. 

1.1 Duurzaam werken: vitaal, gemotiveerd en effectief 

Onder duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal, 
gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten 
en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van 
hun werkgever. 
 
Model duurzaam werken 
In het onderzoek is het onderstaande model voor duurzaam werken als onderzoekska-
der gebruikt. Dit model is afgeleid van een theoretisch model voor duurzame inzet-
baarheid.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het model gaat er van uit dat duurzaam werken van medewerkers vraagt om een in-
tegraal beleid op een vijftal pijlers. 
 
1. Organisatie 
Doel: Creëren van een organisatiecultuur en –beleid dat duurzaam werken onder-
steunt. 
Beleidsthema’s:   
•  Visie op duurzaam werken 
•  Beleid ten aanzien van duurzaam werken 
•  Organisatiecultuur voor duurzaam werken 
 
2. Werksituatie 
Doel: Creëren van werksituaties die aansluiten bij talenten, capaciteiten en behoeften 
van medewerkers. 
Beleidsthema’s: 
•  Werkinhoud en organisatie van werk 
•  Werkomstandigheden 
•  Werkverhoudingen 
•  Werktevredenheid 

                                                   
1 In het cao-akkoord heet het onderzoek ‘Vitaliteit van medewerkers’. Deze naam is na de totstandkoming van 
2 Model voor duurzame inzetbaarheid. Zwart B.C.H. de, Naar een duurzaam ‘werkvermogen’: Het perspectief 
van inzetbaarheid van medewerkers tot na 65 jaar. In: Molenaar D. (red.) Werkvermogen: Verantwoord werken 
aan duurzame inzetbaarheid: 131-139 (2007): Gelling Publishing/PreventNed.  
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3. Balans werk-privé 
Doel: Creëren van een optimale werk-prive balans voor medewerkers. 
Beleidsthema’s: 
•  Verlof 
•  Zorgtaken 
•  Vervroegd uittreden 
 
4. Ontwikkelen 
Doel: Creëren van een omgeving waarin medewerkers zich blijven ontwikkelen in hun 
werk of richting ander werk. 
Beleidsthema’s: 
•  Leren en ontwikkelen 
•  Loopbaan 
•  Mobiliteit 
 
5. Vitaliteit 
Doel: Behoud en bevordering van de vitaliteit van medewerkers. 
Beleidsthema’s: 
•  Fysieke en mentale gezondheid 
•  Leefstijl 
•  Ziekteverzuim 
•  Arbeidsongeschiktheid 
 
Een aantal voorwaarden kan worden genoemd voor het succesvol implementeren van 
het model: 
• Een heldere integrale visie en beleidsdoelen voor duurzaam werken, die breed wor-

den gedragen in de organisatie. 
• Alle pijlers van het model zijn ingevuld en op elkaar afgestemd. 
• Leidinggevenden en medewerkers zijn bekend met de visie en doelen van het be-

leid, het integrale kader en de onderliggende faciliteiten (‘weten’). 
• Medewerkers zien het belang in van duurzaam werken en nemen hierin zelfregie 

(‘willen’). 
• Binnen de organisatie zijn er geen belemmeringen voor medewerkers om te werken 

aan duurzaam werken (‘kunnen’). 
 
Het model kan zowel gebruikt worden voor het inrichten van beleid en activiteiten op 
sectoraal-, organisatie- en individueel niveau. 
 
De vijf pijlers uit het model met de onderliggende beleidsthema’s komen in dit rapport 
achtereenvolgens aan bod. Daarbij gaan we telkens in op de beantwoording van de 
vraag welke acties de organisaties ondernemen en/of welke faciliteiten men daarbij 
inzet om de doelen op deze gebieden te bereiken.  
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Dit kan met behulp van drie verschillende soorten faciliteiten:  
§ Sectorale faciliteiten: faciliteiten die gelden voor alle waterschappen, doordat ze: 

§ sectorbreed door de sociale partners zijn overeengekomen en vastgelegd in de Sector 
Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) 

§ door sectororganisaties als het A&O-fonds Waterschappen worden aangeboden aan 
alle waterschappen. 

§ Lokale faciliteiten: faciliteiten die bij individuele waterschappen beschikbaar zijn. Deze 
faciliteiten kunnen verschillen tussen de waterschappen. 

§ Individuele maatwerkfaciliteiten: faciliteiten die toegesneden zijn op individuele 
situaties. 

1.2 Eerste stap in bevorderen duurzaam werken 

Het in het cao-overleg overeengekomen onderzoek ‘Duurzaam werken in de sector water-
schappen’ bestaat uit twee fasen: 
1. Inventarisatie. Deze fase dient inzicht te bieden in: 

a. de beschikbare faciliteiten, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en hoe 
ze in de praktijk werken. 

b. ontbrekende faciliteiten: faciliteiten die werkgevers en/of medewerkers missen. 
2. Advies. Deze fase heeft tot doel de diverse stakeholders (sociale partners, sectororga-

nisaties, werkgevers, medezeggenschapsorganen) te inspireren tot het doorontwikkelen 
van het beleid rond duurzaam werken op sectoraal en lokaal niveau. Vanwege de in het 
cao-akkoord afgesproken ruimte voor lokale beleidsontwikkeling en maatwerk, dient de-
ze fase niet alleen een advies op te leveren voor de sector als geheel, maar ook voor de 
individuele organisaties (een maatwerkadvies per waterschap). De analyse op basis van 
de inventarisatie in fase 1 vindt plaats door de sociale partners zelf. Op basis van deze 
analyse bepalen zij in welke vorm en omvang de adviesfase wordt ingestoken op secto-
raal en lokaal niveau. 

 
In dit rapport beschrijven we de uitkomsten van de inventarisatiefase (fase 1a en 1b) en 
brengen we aanbevelingen uit voor de nadere invulling van de adviesfase (fase 2). In de 
inventarisatie gaan we ook in op specifieke ‘good practices’ die we bij waterschappen heb-
ben gezien en die als inspiratie kunnen dienen voor andere organisaties.  

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Om tot de meest bruikbare resultaten te komen, hebben wij onderzoeksdoel 1a, ‘hoe 
faciliteiten in de praktijk werken’, nader geoperationaliseerd. Dit houdt in dat wij dit 
doel op twee manieren hebben geïnterpreteerd:  
1. De uitvoerbaarheid van de faciliteit. Dat wil zeggen: wat er voor organisaties bij 

komt kijken en of het lukt om een faciliteit in de praktijk te brengen.  
2. De uitwerking/werkzaamheid van de faciliteit, oftewel de effectiviteit ervan: heeft 

de inzet van de faciliteit het gewenste resultaat?  
 
Dit verschil is relevant omdat organisaties die het toepassen van een bepaalde faciliteit las-
tig of omslachtig vinden, deze wellicht minder inzetten, ook al is ze in de aard effectief. Door 
inzicht te krijgen in verschillen tussen organisaties in de ervaren uitvoerbaarheid en effecti-
viteit van faciliteiten, kunnen op beide vlakken ook aanknopingspunten voor verbeteringen 
worden geïdentificeerd. Dit komt terug in onderzoeksvragen 5, 7 en 8. 
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De geformuleerde onderzoeksvragen luiden als volgt: 
 
Inventarisatie 
1. Welke sectorale faciliteiten ter bevordering van duurzaam werken waren in 2018 in 

de sector beschikbaar? 
• Hoeveel organisaties binnen de sector hebben in 2018 gebruik gemaakt van deze 

sectorale faciliteiten? 
• Hoeveel medewerkers per organisatie en in de sector als geheel hebben in 2018 ge-

bruik gemaakt van deze faciliteiten? 
2. Welke lokale faciliteiten ter bevordering van duurzaam werken waren in 2018 in de 

sector beschikbaar? 
• Waarom hebben de organisaties de betreffende lokale faciliteit(en) aan hun instru-

mentarium toegevoegd (voor welk probleem bieden ze een oplossing)? 
• Hoeveel organisaties binnen de sector hebben gebruik gemaakt van deze lokale fa-

ciliteiten? 
• Hoeveel medewerkers per organisatie en in de sector als geheel hebben in 2018 ge-

bruik gemaakt van deze faciliteiten? 
3. Welke individuele maatwerkfaciliteiten ter bevordering van duurzaam werken waren 

in 2018 in de sector beschikbaar? 
• In welke situaties – die klaarblijkelijk niet worden ‘gedekt’ door de sectorale en lo-

kale faciliteiten – voorzien deze individuele maatwerkfaciliteiten? 
• Hoeveel organisaties binnen de sector hebben gebruik gemaakt van deze individuele 

maatwerkfaciliteiten? 
4. Communicatie Op welke wijze wordt binnen de organisaties de beschikbaarheid van de 

verschillende faciliteiten gecommuniceerd?  
5. Ervaringen met faciliteiten Hoe beoordelen de werkgevers en medewerkers de uit-

voerbaarheid en effectiviteit van de sectorale, lokale en individuele faciliteiten? Zijn er 
mogelijkheden deze te verbeteren? Zo ja, hoe? 

6. Ontbrekende faciliteiten Welke faciliteiten ter bevordering van duurzaam werken, 
missen werkgevers en/of medewerkers? 

 
Beschouwing en advies 
7. Verschillen in toepassing faciliteiten Welke verschillen doen zich voor in de inzet 

van faciliteiten tussen de organisaties in de sector? Waardoor worden verschillen ver-
klaard? 

8. Good practices: 
• In hoeverre wordt in de behoefte aan een aanvullende faciliteit bij de ene organisa-

tie al voorzien door een lokale faciliteit van een andere organisatie? 
• Kan de manier waarop een organisatie een sectorale faciliteit toepast, dienen als 

voorbeeld voor de toepassing ervan door andere organisaties? 
9. Aanbevelingen Tot welke aanbevelingen leiden de antwoorden op de vragen 1 tot en 

met 8 voor de adviesfase van het onderzoek, waarin stakeholders op zowel sectoraal als 
lokaal niveau worden geïnspireerd het beleid rond duurzaam werken verder te ontwik-
kelen? 

1.4 Aanpak 

Het onderzoek heeft een kwantitatief en een kwalitatief onderdeel. Gegevens zijn ver-
zameld door een internetenquête en door groepsgesprekken bij de waterschappen en 
gelieerde organisaties. 
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Enquête 
De enquête over duurzaam werken in de sector Waterschappen is tussen 5 februari en 
5 maart 2019 gehouden onder de waterschappen en gelieerde organisaties. De vra-
genlijst is ingevuld door HR-medewerkers (eventueel ondersteund door collega’s). 
In de enquête is telkens gevraagd of een bepaalde faciliteit door de organisatie wordt 
aangeboden, c.q. onder de aandacht wordt gebracht van de medewerkers. Bij elke faciliteit 
waarbij men aangaf dat dit het geval was, zijn twee vervolgvragen gesteld, namelijk welk 
aandeel van de medewerkers gebruik maakt van de faciliteit en of de faciliteit de gewenste 
resultaten oplevert. Ook konden de organisaties in open antwoorden faciliteiten toevoegen. 
 
In totaal hebben 30 van de 33 organisaties in de sector waterschappen de enquête 
over duurzaam werken ingevuld. Dit is 91% van het totale aantal organisaties in de 
sector. Onder de 21 waterschappen is de respons op de enquête 100%. Onder de 12 
gelieerde organisaties is de respons 75%. 
 
Groepsgesprekken met werkgever en medewerkers 
Na afronding van de enquête zijn alle waterschappen en gelieerde organisaties uitge-
nodigd om deel te nemen aan groepsgesprekken op hun eigen locatie. Per locatie werd 
een gesprek gehouden met vertegenwoordigers van de werkgever (directie, manage-
ment, HR-medewerkers, bestuurder) en een gesprek met vertegenwoordigers van 
medewerkers (OR-leden en GO-leden3). In twee organisaties is het gesprek met ver-
tegenwoordigers van werkgever en medewerkers in één groepsgesprek gecombineerd. 
In de gesprekken is nader ingegaan op ervaringen met en behoefte aan (aanvullende) 
faciliteiten voor duurzaam werken. 
 
In totaal hebben 26 van de 33 organisaties in de sector deelgenomen aan de groeps-
gesprekken (79%). Van de waterschappen hebben 20 van de 21 organisaties deelge-
nomen (95%). Van de gelieerde organisaties hebben 6 van de 12 organisaties deelge-
nomen (50%). 

1.5 Leeswijzer 

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 gaan wij achtereenvolgens in op de vijf pijlers van 
duurzaam werken: organisatie, ontwikkelen, vitaliteit, balans werk-privé en werksitua-
tie. Deze hoofdstukken zijn een weergave van de input die wij hebben opgehaald bij 
de organisaties. In hoofdstuk 7 trekken we de conclusies hieruit en in hoofdstuk 8 
doen we aanbevelingen voor de volgende fase van het programma ‘duurzaam werken 
in de sector waterschappen’. 
 
Verschillen tussen waterschappen en gelieerde organisaties 
Bij de analyse van de resultaten van de enquête hebben we gecontroleerd in hoeverre 
de waterschappen en gelieerde organisaties van elkaar verschillen in de inzet van 
instrumenten. Bij veel instrumenten is de inzet hoger onder waterschappen dan onder 
de gelieerde organisaties, maar bij sommige instrumenten is dit omgekeerd. Als 
meerdere organisaties een instrument niet inzetten, zijn dat altijd zowel gelieerde 
organisaties als waterschappen. Bijna alle instrumenten worden zowel door water-
schappen als door gelieerde organisaties ingezet. Uitzondering hierop vormen het 
EVC, EVP en transferbudget (zie paragraaf 3.1), die door gelieerde organisaties niet 
zijn toegepast. Gelieerde organisaties sluiten soms aan bij instrumenten van een wa-
terschap, zoals een academie voor opleidingsaanbod. We maken in het rapport geen 
uitsplitsing tussen waterschappen en gelieerde organisaties, omdat het aantal gelieer-
de organisaties klein is. 
                                                   
3 OR is de ondernemingsraad, GO is het georganiseerd overleg. 
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2 Organisatie 

2.1 Visie en beleid 

In zowel de enquête als de groepsgesprekken was het eerste punt van aandacht de 
visie van de organisaties op ‘duurzaam werken’. In de enquête is uitgevraagd in hoe-
verre men een algemene visie, dan wel een visie op onderdelen, heeft ontwikkeld en 
of dit is vastgelegd in een overkoepelende beleidsnotitie. Tijdens de groepsgesprekken 
is behandeld wat een eventuele visie behelst en wat de voordelen van het hebben van 
een visie zijn. 
 
Visie op duurzaam werken 
Alle gesproken organisaties hechten veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van 
hun personeel. De aandacht voor het thema vertalen zij echter niet altijd in een een-
duidige visie. Van de dertig organisaties die aan de enquête hebben deelgenomen, 
hebben er vijf een algemene visie ontwikkeld op duurzaam werken (tabel 2.1) en deze 
vastgelegd in een overkoepelende beleidsnotitie (tabel 2.2). Ongeveer de helft heeft 
op onderdelen een visie ontwikkeld en onderdelen uitgewerkt in een beleidsnotitie. 
Ongeveer een derde heeft (nog) geen visie ontwikkeld op duurzaam werken. De vijf 
organisaties die een algemene visie hebben ontwikkeld en een overkoepelende be-
leidsnotitie hebben, zijn allemaal waterschappen. Veel gelieerde organisaties hebben 
wel op onderdelen een visie ontwikkeld en een notitie opgesteld. 
 

tabel 2.1 Heeft uw organisatie een visie ontwikkeld over duurzaam werken? 

 n % 

Ja, er is een algemene visie ontwikkeld 5 17% 

Ja, er is op onderdelen een visie ontwikkeld 16 53% 

Nee, er is geen visie ontwikkeld 9 30% 

Totaal 30 100% 

 Bron: Panteia, 2019 

 

tabel 2.2 Is er een overkoepelende beleidsnotitie voor duurzaam werken opgesteld? 

 n % 

Ja, er is een overkoepelende beleidsnotitie 5 17% 

Nee, er is geen overkoepelende beleidsnotitie, maar wel zijn onderdelen uitgewerkt 16 53% 

Nee, er is geen beleidsnotitie, ook niet op onderdelen 9 30% 

Totaal 30 100% 

 Bron: Panteia, 2019 

Invulling van de visie 
De vijf beleidsnotities over duurzaam werken, die wij hebben opgevraagd en ingezien, 
verschillen in aard en opzet. Geen van alle hanteren ze hetzelfde model als in deze 
studie wordt gehanteerd, maar veelal worden modellen gebruikt die hier wel sterk op 
lijken, of in ieder geval (grotendeels) dezelfde elementen bevatten. In tabel 2.3 zijn 
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enkele voorbeelden weergegeven van hoe de thema’s benoemd zijn in verschillende 
visiedocumenten. 

tabel 2.3 Thema’s van duurzaam werken in visiedocumenten van vier waterschappen 

Waterschap 1 Waterschap 2 Waterschap 3 Waterschap 4 

Fysieke gezondheid Zingeving Werkvermogen Organisatiecultuur 

Mentale gezondheid Vitaliteit Vitaliteit Vitaliteit 

Sociale gezondheid Cognitieve flexibiliteit Employability Arbeidssituatie 

Zingeving Ontwikkeling  Loopbaan 

 Organisatie v/h werk   

 Werkomstandigheden   

 APK   

 
Bij de organisaties die geen eenduidige visie op duurzaam werken hebben, merken 
vooral medewerkers, maar ook een aantal leidinggevenden, op dat de samenhang 
tussen de verschillende aspecten ontbreekt. Een ‘visie’ op één van de pijlers van duur-
zaam werken, omvat vaak niet meer dan een overzicht van activiteiten en mogelijkhe-
den in de arbeidsvoorwaarden voor personeel. Daarbij was er niet altijd duidelijk wat 
er met deze activiteiten en mogelijkheden wordt beoogd. 
 
In een aantal gesprekken werd ook opgemerkt dat een gebrek aan samenhang tussen 
activiteiten tot verwarring kan leiden. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de mogelijkhe-
den voor flexibele werktijden en deelname aan activiteiten voor ontwikkeling en/of 
vitaliteit tot de directe werkzaamheden en daarmee samenhangende werkdruk?  
 
Doelen en effectiviteit 
Uit de enquête bleek dat de respondenten (veelal HR-medewerkers) voor veel van de 
ingezette faciliteiten en instrumenten geen beeld hadden of deze het gewenste resul-
taat opleverden. Al pratende kwam men in een aantal sessies tot het inzicht dat het 
effect van de inzet van faciliteiten voor duurzaam werken alleen kan worden bepaald 
als men hier vooraf ook doelen en beoogde uitkomsten voor formuleert. Tijdens meer-
dere groepsgesprekken was er verder een bewustwording van het feit dat er veel 
wordt gedaan op het gebied van duurzaam werken (waar men over het algemeen blij 
mee is), maar dat het niet altijd duidelijk is waarom deze zaken worden gedaan of wat 
men ermee beoogt. 
 

 
  

Good practice: visie en doelen in een Performance Improvement Traject 
BSR werkt sinds 2015 met een Performance Improvement Traject (PIT). Het Performance Im-
provement Traject bestaat uit twee pijlers: resultaat en houding & gedrag. Vanuit de visie voor 
de gehele organisatie worden de resultaatdoelen op afdelingsniveau en individueel niveau be-
paald. Dat creëert duidelijkheid over wat er van mensen verwacht wordt, vanuit de doelen van 
de organisatie. Persoonlijke ontwikkeling maakt daar ook deel van uit, evenals gesprekken over 
doorstromen naar andere functies (binnen of buiten de organisatie). Voor PIT startte was er 
helemaal geen verloop, geen instroom en doorstroom. Sinds de invoering van PIT is een derde 
van het medewerkersbestand vervangen. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek is een 
stijgende lijn te zien sinds 2015. 
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Belemmeringen bij het opstellen van een visie en beleid 
Het in dit onderzoek gehanteerde model gaat er vanuit dat het wenselijk is om een 
overkoepelende en integrale visie op duurzaam werken op te stellen. Een aantal van 
de organisaties heeft deze ambitie wel, maar was hier (om verschillende redenen, 
zoals personeelsverloop en/of reorganisaties) nog niet aan toegekomen. Daarnaast 
werden enkele concrete belemmeringen opgetekend voor het opstellen van een over-
koepelende visie, namelijk: 
 
Geen aansprekende term 
‘Duurzaam werken’ wordt niet als een aansprekende term gezien. Vooral het woord 
‘duurzaam’ wordt geassocieerd met milieubewust en/of gezien als een modewoord. 
Een aantal organisaties formuleert het beleid op dit gebied dan ook als ‘goed werkge-
verschap’, zonder hier (bewust) mee te willen impliceren dat duurzaam werken alleen 
een taak is van de werkgever.  
 
Geen behoefte aan ‘papieren tijger’ 
In enkele groepsgesprekken kwam als eerste reactie op de vraag waarom men geen 
overkoepelende visie had een reactie dat men ‘een organisatie van doeners’ is, en dat 
het volgens hen niet nodig is om zaken op papier vast te leggen. Al pratende kwam 
men daar in een aantal gevallen op terug, wanneer de argumenten van integraliteit en 
doelen van het beleid werden geopperd.  

 
Ontbreken van Strategische personeelsplanning 
Uit de groepsgesprekken kwam naar voren dat in een aantal organisaties het ontbre-
ken van een strategische personeelsplanning een factor is die er aan bijdraagt dat er 
op duurzaam werken geen duidelijke/integrale visie is. Men heeft nog onvoldoende 
zicht op zowel de huidige als de toekomstige situatie, waardoor het lastig is om een 
toekomstgerichte visie te ontwikkelen op duurzaam werken. In de volgende paragraaf 
gaan we dieper in op de strategische personeelsplanningen. 

2.2 Strategische personeelsplanning 

In een strategische personeelsplanning (SPP) wordt de toekomstige personeelsbehoef-
te in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin in beeld gebracht. In onze snel verande-
rende maatschappij, met toenemende mate van digitalisering, automatisering, maar 
ook hogere pensioenleeftijd, is een SPP een middel omte inventariseren waar de orga-
nisatie naartoe gaat, welke activiteiten wel en niet nog worden uitgevoerd en welke 
capaciteiten van welke aantallen medewerkers daarbij passen. Op basis van de SPP 
kunnen, als het goed is, gerichte keuzes worden gemaakt in het personeelsbeleid. 
Daarmee wordt het vaak gezien als een belangrijke stap voor het opstellen van een 
visie of het formuleren van doelstellingen voor duurzaam werken. Ruim tweederde van 
de organisaties heeft reeds een strategische personeelsplanning (SPP) analyse ge-
maakt (tabel 2.4).  

Good practice: frequent overleg tussen leidinggevenden om visie te borgen 
Voor het hebben van een gemeenschappelijke visie is een beleidsnotitie een goed middel. Het is 
echter nog belangrijker dat men er in de organisatie voor zorgt dat het niet alleen een ‘papieren 
tijger’ is. In een aantal organisaties onderstreept men daarom het belang van op regelmatige 
basis overleg te organiseren tussen leidinggevenden. Zij kunnen dan gezamenlijk het thema 
duurzaam werken bespreken, inclusief de visie van de organisatie en waar zij in de praktijk te-
genaan lopen. Op deze manier borgt de organisatie dat het belang van en de visie op duurzaam 
werken structureel onder de aandacht van de leidinggevenden wordt gebracht, die hierover 
communiceren met de rest van het personeel (zie paragraaf 2.3). 
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tabel 2.4 Heeft de organisatie een Strategische Personeels Planning (SPP) analyse gemaakt? 

 n % 

Ja, die analyse is gemaakt 21 70% 

Nee, de organisatie heeft (nog) geen analyse gemaakt 9 30% 

Totaal 30 100% 

 Bron: Panteia, 2019 

Over de mate waarin de SPP tot de gewenste resultaten heeft geleid, zijn de meningen 
verdeeld. Ongeveer een derde van de 21 organisaties die een analyse hebben ge-
maakt geeft aan dat de inzet van strategische personeelsplanning (volledig) tot de 
gewenste resultaten heeft geleid. Ruim een derde is neutraal en een kwart van de 
organisaties weet niet of het gewenste resultaat is behaald. Eén op de 10 organisaties 
is ontevreden met het resultaat (figuur 2.1). 
 
 
figuur 2.1 Mate waarin de inzet van het instrument Strategische personeelsplanning  

tot het gewenste resultaat heeft geleid (n=21) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

Uit de bovenstaande tevredenheid over de resultaten van de SPP kunnen drie groepen 
organisaties worden onderscheiden: 
§ Organisaties zonder SPP 
§ Organisaties die niet geheel tevreden of ontevreden zijn over hun SPP 
§ Organisaties die wel tevreden zijn over hun SPP 
 
Organisaties zonder SPP 
Uit de groepsgesprekken blijkt dat alle organisaties de (potentiële) waarde van een 
SPP wel inzien. Er waren geen organisaties die bewust geen SPP zouden willen. Bij de 
organisaties die er nog geen hadden, was de capaciteit bij HRM vaak een knelpunt, of 
was er in ieder geval nog geen prioriteit aan gegeven. In een aantal gevallen hing dit 
ook samen met personele wisselingen bij HRM en het feit dat er op andere gebieden 
achterstallige werkzaamheden moesten worden ingehaald. Meerdere organisaties zon-
der SPP gaven wel aan dat dit voor het komende jaar (of 2020) op het programma 
staat. 
 
Ontevredenheid over SPP 
Uit de groepsgesprekken blijkt dat nog niet alle organisaties die een SPP hebben uit-
gevoerd, hier een praktisch gevolg aan hebben gegeven. Dit komt in een aantal geval-
len doordat men nog zoekende is naar een manier om de beelden uit de SPP om te 
zetten in concrete doelen en hier uitvoering aan te geven. Bij andere organisaties is 
het in de praktijk brengen van de SPP er nog niet van gekomen doordat er reorganisa-
ties hebben plaatsgevonden. 
 

10%	 38%	 24%	 5%	 24%	Strategische	personeelsplanning	

1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	
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Tevreden over SPP 
Bij de organisaties die tevreden zijn over hun SPP, zijn twee belangrijke gemeen-
schappelijke factoren: de SPP is opgesteld in samenwerking met de leidinggevenden 
en er is een vertaalslag gemaakt naar wat er nodig is om het huidige personeel voor 
te bereiden op de toekomst en welk personeel geworven moet worden. 

2.3 Communicatie 

Voor de medewerkers zijn er drie belangrijke kanalen voor informatie over de verschil-
lende facetten van duurzaam werken: 
1. Gesprekken met (directe) leidinggevenden 
2. Direct via HR-medewerkers 
3. Via intranet 
 
Van deze drie nemen de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers veruit 
de belangrijkste rol in. In de meeste organisaties zijn leidinggevenden namelijk het 
primaire aanspreekpunt voor medewerkers als het gaat om hun duurzame inzetbaar-
heid. Het is daarbij echter wel van belang dat er hiervoor ook ruimte is in de werkrela-
tie en de jaarlijkse gesprekken (en/of gesprekscyclus) tussen leidinggevende en me-
dewerker. Daarom gaan we in deze paragraaf vooral in op die gesprekken.  
 
Naast de gesprekken met de leidinggevende vormen ook HR-medewerkers een belang-
rijke bron van informatie, vooral over de mogelijkheden voor faciliteiten en instrumen-
ten op het gebied van duurzaam werken. Het kan ook voorkomen dat er direct met 
HR-medewerkers wordt gesproken over duurzaam werken en afspraken hierover wor-
den gemaakt. Het ligt echter voor de hand dat ook de (directe) leidinggevende hierin 
een rol speelt. 
 
Intranet is ook een belangrijke bron van informatie. Vaak worden hierop aankondigin-
gen gedaan of zijn mogelijkheden voor voorzieningen en faciliteiten te raadplegen 
door de medewerkers. Uit de gesprekken blijkt echter dat intranet vaak niet als actie-
ve bron wordt geconsulteerd. Meermaals werden opmerkingen gemaakt als “er zal wel 
informatie op intranet staan, maar ik zou niet weten waar.” Ook blijkt dat niet ieder-
een dagelijks op intranet kijkt (vooral medewerkers in de buitendienst), waardoor 
informatie over duurzaam werken snel wegzakt onder een voortdurende stroom van 
nieuwe berichten. Intranet blijkt in de praktijk dus zeker geen vervanging te zijn voor 
persoonlijke gesprekken, en in veel gevallen ook maar van marginaal toegevoegde 
waarde hierop. 
 
Gesprekken met leidinggevenden 
Bij de meeste organisaties zijn de jaarlijkse gesprekken tussen leidinggevenden en 
medewerkers het meest geijkte moment om ‘duurzaam werken’ te bespreken. De aard 
en vorm van gesprekken verschilt: sommige organisaties hebben ‘Het Goede Gesprek’ 
ingevoerd, ter vervanging van de cyclus van planning-voortgang-beoordeling.  
Bij ruim de helft van de organisaties is duurzaam werken formeel voor alle medewer-
kers onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse gesprekscyclus. Bij ruim een kwart 
van de organisaties komt dit bij een deel van de medewerkers aan de orde. Bij vijf 
organisaties (17%) staat het bij geen van de medewerkers op de agenda (tabel 2.5). 
Dit zijn zowel organisaties zonder als organisaties met een visie op duurzaam werken. 
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tabel 2.5 Is ‘duurzaam werken’ een formeel onderdeel van de gesprekken die jaarlijks plaats vinden met 
medewerkers? 

 n % 

Ja, voor alle medewerkers 17 57% 

Ja, voor een deel van de medewerkers 8 27% 

Nee 5 17% 

Totaal 30 100% 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Niet alleen de (formele) vorm van de gesprekken of de gesprekscyclus verschilt, ook 
de wijze waarop er in de gesprekken over duurzaam werken wordt gesproken ver-
schilt. Sommige organisaties werken met een checklist met onderwerpen die aan de 
orde worden gesteld tijdens de gesprekken, andere organisaties hebben volledig 
vormvrije gesprekken, waarbij het aan de medewerker is om onderwerpen aan te dra-
gen waarover hij/zij het wil hebben tijdens het gesprek. 
 
Medewerkers benoemen in veel organisaties dat er grote verschillen zijn tussen lei-
dinggevenden in de mate waarin en wijze waarop dit ter sprake wordt gebracht, ook 
als dit in een checklist is opgenomen.  
 
Tijdens de groepsgesprekken werd dit vooral als een aandachtspunt gezien voor het 
duurzaam aan het werk houden van oudere medewerkers met fysiek zware beroepen. 
Medewerkers zelf zetten het thema ‘fysieke belasting’ vaak pas op de agenda als er 
directe aanleiding toe is, namelijk wanneer men het niet meer goed aan kan. Hetzelf-
de geldt overigens ook voor psychische belasting.  
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Proactiviteit versus reactiviteit 
Wanneer medewerkers niet proactief zijn op het gebied van hun eigen duurzame in-
zetbaarheid, kunnen zij hierin worden gestimuleerd door hun leidinggevende. In de 
praktijk blijkt echter dat sommige leidinggevenden het zelf ook moeilijk vinden om 
bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Zeker wanneer het op vitaliteit aankomt kan 
er sprake zijn van een terughoudendheid omdat men gezondheid als een privé-kwestie 
ziet.  
 
Sommige leidinggevenden en medewerkers benadrukken echter ook het belang om 
proactief mee te denken over de vraag of een medewerker zijn/haar taken op een 
gezonde manier kan blijven doen tot aan het pensioen. Zeker bij fysiek zwaardere 
beroepen moet er al tijdig worden nagedacht over een eventuele aanpassing van 
werkzaamheden. Medewerkers denken hier zelf vaak niet proactief over na. Het is dan 
aan de werkgever om ontwikkeling in het werk en vitaliteit proactief aan de orde te 
brengen. Op dit moment signaleren verschillende organisaties dat er nog te reactief 
wordt gehandeld: alleen als het duidelijk is dat iemand niet meer zijn/haar taken kan 
uitoefenen, worden er maatregelen getroffen. Dit is dan vaak echter te laat, waardoor 
maatregelen te duur zijn en/of te weinig effect sorteren. 

Good practice: trainingen voor het voeren van gesprekken 
Om zowel leidinggevenden als medewerkers proactief het gesprek aan te laten 
gaan over duurzaam werken, heeft een aantal organisaties ingezet op trainingen. 
Leidinggevenden worden getraind in het aangaan van gesprekken en hoe ze be-
paalde gevoelige onderwerpen, zoals vitaliteit en verzuim, het beste bespreekbaar 
kunnen maken. Ook worden er trainingen aan medewerkers aangeboden om zo 
veel mogelijk uit hun gesprek met de leidinggevende te halen. De onderstaande 
foto toont een aankondiging van een dergelijke training via de Brabant Aquade-
mie: 
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Om proactief te kunnen handelen is het volgens betrokkenen ook nodig dat medewer-
kers en werkgever een beeld hebben van de toekomstige ontwikkelingen en daarmee 
samenhangende behoefte aan ontwikkeling bij het personeel. Hier ligt dus een relatie 
met de SPP. 
 
Maatwerk versus ‘willekeur’ 
Wanneer een medewerker zijn of haar wensen uitspreekt op één van de gebieden van 
duurzaam werken (bijvoorbeeld opleidingswensen, maar ook op het gebied van de 
balans werk-privé of vitaliteit), wordt er altijd gekeken welke oplossing het beste bij 
die wensen past. Het inzetten van dergelijk maatwerk wordt door veel mensen ge-
waardeerd. Het mag echter niet leiden tot een schijn van willekeur. In een aantal 
groepsgesprekken heerste enige vorm van wantrouwen tegen (een deel van) de lei-
dinggevenden, omdat “sommige medewerkers wel van [een bepaalde faciliteit] ge-
bruik kunnen maken, en anderen niet.” Er heerst in voorkomende gevallen een beeld 
dat als één persoon [een bepaalde faciliteit] krijgt, anderen daar ook ‘recht’ op zouden 
moeten hebben.  
 
Een bron van deze beelden is het feit dat, naast de formele communicatiekanalen, 
medewerkers zich over mogelijkheden voor duurzaam werken informeren via hun di-
recte collega’s. Het risico is daarbij dat de informatievoorziening onvolledig of incor-
rect is. Ook hebben medewerkers in de buitendienst minder contacten met collega’s 
dan op kantoren, waardoor de kans op gebrekkige kennisoverdracht groter is.  
 
Kennis over mogelijkheden 
Tijdens veel groepsgesprekken werd (vooral door medewerkers) gezegd: “er is veel 
mogelijk, maar je moet er wel zelf om vragen.” De veelheid aan mogelijkheden is po-
sitief. Het ‘zelf erom vragen’ haakt enerzijds in op de proactiviteit van de medewerker, 
maar ook op de kennis over de mogelijkheden. Wanneer een medewerker niet weet 
wat er mogelijk is (of ervan uitgaat dat iets niet mogelijk is), wordt de kans kleiner 
dat iemand zelf proactief om een bepaalde faciliteit of actie vraagt. Medewerkers heb-
ben er dus behoefte aan om meer te weten over welke mogelijkheden er zijn op het 
gebied van ontwikkelen, vitaliteit, balans werk-privé en werkomstandigheden.  

2.4 Behoefte aan sectorale ondersteuning 

Tijdens de groepsgesprekken hebben we de werkgevers en medewerkers gevraagd op 
welke wijze de sectorale partijen hen zouden kunnen ondersteunen op het gebied van 
duurzaam werken. Dat leverde uiteenlopende suggesties voor sectorale ondersteuning 
op. Niet alle organisaties konden een concrete behoefte formuleren. 
 
We geven hieronder ten eerste een opsomming van de genoemde wensen door werk-
gevers, uitgesplitst naar algemene faciliteiten en inhoudelijke thema’s die aandacht 
behoeven: 
 
Faciliteiten 
• Het (nog) beter bekend maken van de mogelijkheden die er zijn vanuit het A&O-

fonds. Bijvoorbeeld de vitaliteitsscan is nog niet zo bekend bij veel organisaties. 
Sommige organisaties benoemen ook dat zij zelf beter gebruik moeten maken van 
de mogelijkheden die er al zijn. 

• Het A&O-fonds kan een sectoraal plan van aanpak maken, zodat niet elk water-
schap dit nog zelf hoeft te maken. Dit kan duurzaam werken logischer en concre-
ter maken.  
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• Het meenemen van de pijlers van duurzaam werken in het sectorale medewer-
kerstevredenheidsonderzoek (MTO). Daarmee kunnen organisaties meer zicht krij-
gen op de resultaten die ze behalen. 

• Waterschappen zouden onderling meer kunnen doen aan uitwisseling van kennis 
en personeel. Er is bij sommigen behoefte aan een platform waar men erva-
ring/kennis kan uitwisselen met andere waterschappen.  

• De krapte op de arbeidsmarkt is een punt van zorg. De grootste zorg is de terug-
loop van technisch personeel. Sectororganisaties zouden kunnen helpen met “em-
ployer branding” voor de waterschappen. 

• Het A&O-fonds kan ambassadeurs werven, die duurzaam werken concreet kunnen 
maken. Elk waterschap kan bijvoorbeeld een ambassadeur hebben, welke de ver-
schillende waterschappen afgaan. 

 
Thema’s: 
• Enkele werkgevers zien graag dat demotie beter bespreekbaar wordt. Demotie 

wordt teveel gezien als gezichtsverlies en functiebehoud wordt gezien als een 
recht. De werkgevers zien demotie echter als een middel om regie te nemen in je 
eigen loopbaan. Wat hen betreft zou demotie ook een keuze moeten zijn waartoe 
een medewerker zelf initiatief neemt. 

• Binnen de huidige cao wordt weinig onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
wachtdiensten, ondanks dat dit zeer verschillend werk kan betreffen met verschil-
lende gradaties van arbeidsintensiviteit. Sommige werkgevers zien graag dat er 
nadere afspraken worden gemaakt over de nachtwerkers. Een aantal jaar geleden 
is een storings-wachtdienst regeling afgeschaft. Met de stijgende pensioenleeftijd 
moeten medewerkers tot steeds hogere leeftijd deze diensten draaien. Het is de 
vraag of dit wenselijk is en iets waar de sector zich over zou moeten buigen. 

• Voor zwaardere functies, zoals muskusrattenbestrijders, wordt niet centraal gere-
geld hoe men de functie minder zwaar kan maken. Elk waterschap kan zelf een 
aanpak ontwikkelen hoe de functie lichter gemaakt kan worden. De functies zijn in 
de meeste waterschappen ongeveer hetzelfde, waardoor het ook centraal geregeld 
zou kunnen worden.  

• Het verlagen van werkdruk is een thema waar nog meer aandacht voor mag ko-
men binnen de organisaties en waar ondersteuning vanuit de branche wenselijk 
zou kunnen zijn, zo wordt door enkele organisaties genoemd. Teamleiders moeten 
medewerkers hierin beter begeleiden. Ook medewerkers noemen dit als thema 
waar teamleiders mee worstelen. 

 
Medewerkers van de organisaties in de sector doen daarnaast de volgende suggesties 
voor ondersteuning op sectorniveau: 
• Het beschikbaar stellen van een digitale tool voor medewerkers, om daarmee ei-

gen regie te kunnen nemen op duurzame inzetbaarheid. Hierin kunnen alle aspec-
ten van duurzame inzetbaarheid terugkomen, waaronder ook veiligheid. 

• Het creëren van helderheid over de manier van inzetten van het PBB. Medewer-
kers signaleren dat dit door organisaties in de sector verschillend wordt ingevuld.  

• Het vergroten van de bekendheid van de bij het A&O-fonds beschikbare faciliteiten 
door betere communicatie. 

• Het bieden van heldere vervolgstappen na het uitvoeren van de vitaliteitsscan. 
Een medewerker signaleert dat het zetten van een vervolgstap nu niet makkelijk 
is.  

• Het instellen van een academie voor opleidingsaanbod op nationaal niveau (in 
plaats van lokaal/regionaal). 
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• Het verwerken van de arbocatalogus tot handzame werkinstructies die qua taalge-
bruik makkelijk te begrijpen zijn door medewerkers. 

• Meer subsidies vanuit het A&O-fonds ten behoeve van werkplekleren.  
• Het aanstellen van een vitaliteitscoach, die over meerdere waterschappen heen 

kan werken. 
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3 Ontwikkelen 

In dit onderzoek gaat het bij ontwikkelen om de maatregelen die de organisatie neemt 
om medewerkers te laten leren en ontwikkelen, die samenhangen met de loopbaan en 
met de mobiliteit van medewerkers (binnen en/of buiten de organisatie). 

3.1 Sectorale faciliteiten 

Sectorale faciliteiten zijn faciliteiten die gelden voor alle waterschappen, doordat ze: 
§ sectorbreed door de sociale partners zijn overeengekomen en vastgelegd in de Sector 

Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) 
§ door sectororganisaties als het A&O-fonds Waterschappen worden aangeboden aan alle 

waterschappen. 
 
Voor het thema ‘ontwikkelen’ gaat het om de volgende instrumenten:  
§ het Persoonsgebonden Basis Budget (CAO),  
§ transferbudget (SAW)  
§ de EVC-meting en EVP  
§ de loopbaanscan, loopbaan op peil en financiële loopbaanplanner (A&O-fonds). 

3.1.1  Aanbod van instrumenten  
In de enquête is nagegaan in hoeverre de sectorale instrumenten worden ingezet door 
de organisaties in de sector. We gaan ten eerste in op de inzet van het Persoonsge-
bonden Basis Budget en daarna op de overige sectorale faciliteiten. 
 
Persoonsgebonden Basis Budget 
Het Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) is een budget van 5.000 euro in 5 jaar tijd 
dat de medewerker kan inzetten voor opleidingen of andere activiteiten die bijdragen 
aan de ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Dit is een afspraak in de cao voor de wa-
terschapssector die op 1 januari 2016 is ingegaan.  
Het PBB wordt vooral ingezet voor cursussen, trainingen en opleidingen en voor coa-
ching. Bij de helft van de organisaties is het PBB ook ingezet voor assessments (tabel 
3.1). Ook voor psychologisch onderzoek en mentoring wordt door een aantal organisa-
ties het PBB ingezet.  
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tabel 3.1 Voor welke doelen is het Persoonsgebonden Basis Budget in 2018 door medewerkers ingezet? 
(n=30) 

 n % 

Cursus of training 30 100% 

Opleiding 29 97% 

Coaching 26 87% 

Assessment 16 53% 

Vitaliteit 7 23% 

Psychologisch onderzoek 6 20% 

Mentoring 5 17% 

Anders 8 27% 

 Bron: Panteia, 2019 

Bij ‘anders’ noemen de organisaties doelen als loopbaanscans en loopbaanadvies, 
stoelmassage, pensioen in zicht, fitnessapparatuur en fysiotherapie, EHBO, medische 
keuringen, lidmaatschap van functiegebonden vereniging en ondersteuning door een 
psycholoog. Onder vitaliteit vat men o.a. activiteiten als stoelmassage, mindfullness, 
weight watchers, sport en omgaan met stress. 
 
Uit de groepsgesprekken blijkt dat in organisaties op verschillende manieren wordt 
omgegaan met het PBB. In diverse organisaties is het gebruik nog niet optimaal. 
Sommige organisaties proberen medewerkers te attenderen op de mogelijkheden en 
bieden bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied van vitaliteit actief aan. Eén organi-
satie betaalt de helft van het PBB uit aan de medewerkers, zodat zij dit naar eigen 
inzicht in kunnen zetten voor vitaliteit. De organisatie gaat niet na hoe zij dit beste-
den. 
 
Medewerkers signaleren soms dat de inzet van het PBB beperkende voorwaarden kent. 
Bijvoorbeeld doordat de kosten van de opleiding wel vergoed worden vanuit het PBB, 
maar de medewerker de opleiding in de eigen tijd moet volgen. De ervaring is ook dat 
medewerkers terughoudend kunnen zijn met het inzetten van het PBB omdat ze het 
budget niet te snel op willen maken. In sommige organisaties is er onvrede van me-
dewerkers dat het PBB moet worden gebruikt voor verplichte opleidingen, die volgens 
hen uit het centrale opleidingsbudget betaald zouden moeten worden. 
Anderzijds zijn er ook organisaties waar nadrukkelijk wordt gesteld dat er ook buiten 
het PBB ruime mogelijkheden zijn om opleidingen te volgen. 
 
In enkele organisaties geven medewerkers aan dat er door de hoge werkdruk weinig 
gelegenheid is om gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden. 
 
Overige sectorale faciliteiten 
Van de sectorale faciliteiten op het gebied van ‘ontwikkelen’ wordt vooral de loop-
baanscan van het A&O-fonds veel gebruikt, c.q. onder de aandacht gebracht (figuur 
3.1). Ook de faciliteit Loopbaan op Peil en EVC worden relatief vaak ingezet. Van de 
overige faciliteiten geeft een meerderheid van de respondenten aan dat deze niet 
worden gebruikt.  
 
Op het gebied van ontwikkelen worden de meeste lokale faciliteiten vaker ingezet dan 
de sectorale faciliteiten. Dit geldt met name voor het centraal opleidingsbudget, de 
mogelijkheid tot uitvoeren van activiteiten buiten de eigen afdeling, Het Goede Ge-
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sprek en het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP, zie figuur 3.2). Het mobiliteitsbureau 
en de klussenbank worden minder vaak ingezet. 
 
figuur 3.1  Sectorale faciliteiten ‘ontwikkelen’: gebruik in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 

3.1.2  Gebruik door medewerkers 
 
De sectorale faciliteiten worden in de meeste organisaties door minder dan 10% van de 
medewerkers ingezet (tabel 3.2). Ook komt het regelmatig voor dat niet bekend is welk deel 
van het personeel van de faciliteiten gebruik maakt. Dat komt onder andere doordat mede-
werkers op eigen initiatief gebruik kunnen maken van de loopbaanscan. 

tabel 3.2 Sectorale faciliteiten ‘ontwikkelen’: Percentage van het personeel dat in 2018 gebruik heeft 
gemaakt van de faciliteit, in absoluut aantal organisaties (n=30) 

  0% 
1 tot 

10% 

11 tot 

50% 

51 tot 

99% 

100

% 

weet 

niet 
Totaal 

Loopbaanscan (A&O-fonds) 0 12 2 0 0 8 22 

Loopbaan op peil (A&O-fonds): loopbaangesprek en 
praatkaart 0 4 1 0 0 6 11 

Financiële loopbaanplanner (A&O-fonds) 0 7 0 0 0 3 10 

Financiële loopbaanplanner workshop (A&O-fonds) 1 4 0 0 0 2 7 

EVC-meting 0 12 0 0 0 0 12 
Ervaringsprofiel (EVP) 0 5 0 0 0 1 6 
Transferbudget 1 3 0 0 0 0 4 

 Bron: Panteia, 2019 

 

3.1.3  Resultaten en ervaringen  
 
Van de meeste sectorale faciliteiten op het gebied van ‘ontwikkelen’ heeft men be-
perkt zicht of deze de gewenste resultaten sorteren, of is men neutraal in de beoorde-
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20%	

43%	

43%	

50%	

60%	

53%	
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7%	

17%	

20%	

17%	

17%	

27%	

23%	

Loopbaanscan	(A&O-fonds)	

EVC-meting	

Loopbaan	op	peil	(A&O-fonds):	loopbaangesprek	en	
praatkaart	

Financiële	loopbaanplanner	(A&O-fonds)	

Financiële	loopbaanplanner	workshop	(A&O-fonds)	

Ervaringsprofiel	(EVP)	

Transferbudget	

Ja	 Nee	 Weet	niet	
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ling van de resultaten (figuur 3.3). Van de twaalf respondenten die de vraag over de 
EVC-meting hebben ingevuld, waren er zeven positief over de behaalde resultaten. 
 
figuur 3.3 Sectorale faciliteiten ‘ontwikkelen’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat 

heeft geleid (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

De loopbaanscan wordt in veel organisaties bekend gemaakt onder het personeel. 
Soms structureel en bij alle medewerkers, bijvoorbeeld via het intranet. Bij andere 
organisaties incidenteel, tijdens een week van de loopbaan, of alleen als medewerkers 
met vragen over de loopbaan bij personeelszaken aankloppen. In alle gevallen heeft 
de organisatie nauwelijks zicht op het gebruik en de resultaten van de loopbaanscan. 
Dit komt deels doordat medewerkers deze zelf via internet kunnen invullen. Enkele 
organisaties brengen de loopbaanscan niet onder de aandacht omdat ze deze te alge-
meen vinden.  
 
De financiële loopbaanplanner is minder bekend, en vaak heeft men geen goed 
beeld voor welk type medewerkers dit relevant kan zijn. Verschillende organisaties 
merkten daarnaast op dat ze de sectorale loopbaan-instrumenten van het A&O-fonds 
(zowel de loopbaanscan als de financiële loopbaanplanner) lastig vinden. Het zou gaan 
om (te) lange vragenlijsten, waarbij er te veel kosten verbonden zouden zijn aan ver-
volgstappen. Sommige organisaties hadden daarom vergelijkbare instrumenten elders 
ingekocht. Sommige organisaties zien mogelijkheden om de instrumenten vanuit het 
A&O-fonds nog meer onder de aandacht te brengen bij de medewerkers. 
 
De EVC-meting en het ervaringsprofiel worden door diverse organisaties ingezet. Als 
positief aspect hiervan zien organisaties dat het medewerkers helpt hun in het werk 
opgedane kennis en ervaring inzichtelijk te maken. Een knelpunt is wel dat een EVC-
meting veel werk is, en daarmee de meerwaarde (van bijvoorbeeld vrijstellingen voor 
een opleiding) deels teniet wordt gedaan. 
 
Het Transferbudget is een budget van ten minste € 5.000, beschikbaar om in te 
zetten voor de loopbaan binnen of buiten het waterschap. Het PBB wordt omgezet in 
een transferbudget bij bijvoorbeeld langdurige ziekte of ontslag door reorganisatie, zo 
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1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	 N.v.t.	
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is vastgelegd in de SAW. Het transferbudget is niet heel bekend bij de organisaties in 
de sector. In de meeste gevallen is het mogelijk dit in te zetten als het nodig is, maar 
in de praktijk hebben organisaties hier weinig ervaring mee. 
 

3.2 Lokale faciliteiten 

Naast de sectorale faciliteiten zijn er ook instrumenten die lokaal worden vormgege-
ven en daarmee in hun uitwerking kunnen verschillen tussen waterschappen.  

3.2.1  Aanbod van instrumenten 
 
Figuur 3.2 laat zien dat alle organisaties beschikken over een centraal opleidingsbud-
get en mogelijkheden bieden voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de eigen 
afdeling. Een meerderheid van de organisaties werkt bovendien met het goede ge-
sprek en het persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 
figuur 3.2 Lokale faciliteiten ‘Ontwikkelen’: beschikbaarheid in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

Naast de reeds genoemde instrumenten, gaven de organisaties aan ook de volgende lokale 
voorzieningen aan te bieden voor alle of grotere groepen medewerkers op het vlak van ont-
wikkelen: 
§ Loopbaancoaching 
§ Management ontwikkel programma 
§ Interne ontwikkelprogramma’s 
§ Extra begeleiding voor medewerkers die niet mee kunnen komen, individuele coaching 
§ Strengthsfinder Insights 
§ Waarderend onderzoek 
§ Kennissessies 
§ BBL / VAPRO trajecten 
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§ Training voor projectleiders 
§ Opleiding voor managementassistentes 
§ Verdiepingsgesprekken 
§ Teamcoaching 
§ Teambuilding 
§ Medewerkers betrekken in werkgroepen over strategie 
§ Workshops, lezingen, excursies 
§ Performance improvement traject voor alle medewerkers 
 
Ook was er sprake van individueel maatwerk. Daarbij werden de volgende zaken genoemd: 
 

Begeleiding Mobiliteit Overig 

§ Begeleiding bij loopbaanont-
wikkelling 

§ Individuele coaching 
§ Begeleiding door bedrijfs-

maatschappelijk werk 
§ Intern mentorprogramma 
§ Dakpanconstructie en buddy’s 

§ Ontwikkelassessment 
§ Interne stages / detache-

ringen 
§ Detachering buiten de 

organisatie / convenant 
met andere waterschap-
pen 

§ Outplacement 

§ Maatwerk ontwikkel 
interventies (scholing, 
workshops, seminars) 

§ Herijking wachtdienst-
beleid 

 

 

3.2.2  Gebruik door medewerkers 
 
In de enquête is gevraagd welk deel van de medewerkers gebruik maakt van het aan-
bod. In sommige organisaties wordt door alle medewerkers gebruik gemaakt van Het 
Goede Gesprek en het persoonlijk ontwikkelingsplan (tabel 3.3). Ook het centraal op-
leidingsbudget en de Academie voor opleidingsaanbod worden door relatief veel me-
dewerkers gebruikt. Van de overige faciliteiten maakt veelal maximaal 10 procent van 
het personeel gebruik. 

 
tabel 3.3 Lokale faciliteiten ‘ontwikkelen’: Percentage van het personeel dat in 2018 gebruik heeft 

gemaakt van de faciliteit, in absoluut aantal organisaties (n=30) 

  0% 
1 tot 

10% 

11 tot 

50% 

51 tot 

99% 
100% 

Weet 

niet 
Totaal 

Centraal opleidingsbudget  0 2 10 8 0 10 30 

Mogelijkheid uitvoeren werkzaamh. buiten eigen afd. 1 16 9 0 0 4 30 

Het goede gesprek 1 1 3 7 5 8 25 

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) 1 7 2 0 4 10 24 

Academie voor opleidingsaanbod 0 2 9 5 0 4 20 

Klussenbank 1 9 1 0 0 1 12 

Mobiliteitsbureau 0 8 0 0 0 1 9 

 Bron: Panteia, 2019 

3.2.3  Resultaten en ervaringen 
 
Van de lokale faciliteiten voor ontwikkelen heeft men doorgaans een beter beeld dan 
van resultaten bij de sectorale faciliteiten (figuur 3.4). Men heeft hier uiteraard ook 
meer zicht op. Men is overwegend positief over de behaalde resultaten, met name 
over het opleidingsplan voor organisatiebrede opleidingen, de week van de loopbaan, 
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de klussenbank en het centraal opleidingsbudget. Over de mogelijkheid voor het uit-
voeren van werk buiten de eigen afdeling en het mobiliteitsbureau zijn de meningen 
wat meer verdeeld. Van de Academie voor opleidingsaanbod en het POP hebben de 
respondenten minder goed zicht op de behaalde resultaten. 
 
figuur 3.4 Lokale faciliteiten ‘ontwikkelen’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat 

heeft geleid (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
In de groepsgesprekken benoemden werkgevers en medewerkers bij de meeste orga-
nisaties dat er brede mogelijkheden zijn voor het volgen van opleidingen. Vrijwel bij 
alle organisaties kunnen de medewerkers beschikken over het PBB. Daarnaast is er 
een centraal opleidingsbudget. Bij één organisatie is het PBB opgenomen in het cen-
trale opleidingsbudget.  
 
Veel organisaties geven aan dat bijna alles mogelijk is, en dat er ruimhartig de moge-
lijkheid wordt geboden tot het volgen van opleidingen. In enkele gevallen is zelfs de 
vraag of de mogelijkheden niet te ruim zijn, als ook opleidingen gevolgd kunnen wor-
den zonder relatie met het werk. Organisaties signaleren dat veel medewerkers hun 
PBB nog niet hebben ingezet. Ook medewerkers benoemen dat er veel mogelijk is, 
maar zeggen vaak dat medewerkers er wel zelf om moeten vragen. Onduidelijkheid 
over de mogelijkheden en voorwaarden, leiden soms tot de indruk dat er sprake is van 
willekeur. 
 
Organisaties verschillen in de mate waarin medewerkers actief worden gestimuleerd 
tot het volgen van opleidingen. In veel gevallen ligt het initiatief bij de medewerkers. 
Vaak wordt niet pro-actief gestimuleerd dat medewerkers gebruik maken van de op-
leidingen. Daar is een rol weggelegd voor de leidinggevenden. Een deel pakt die rol 
actief op, maar anderen niet.  
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Ervaringen per instrument 
Hieronder geven we per instrument een samenvatting van de ervaringen van werkge-
vers en medewerkers met het instrument. Bij ontwikkelen hebben we de nadruk ge-
legd op drie instrumenten waar het meeste verschil is in inzet tussen de organisaties, 
namelijk:  
§ de Academie voor opleidingsaanbod; 
§ de klussenbank; 
§ het mobiliteitsbureau. 
 
Academie voor opleidingsaanbod 
Tweederde van de organisaties heeft een academie voor opleidingsaanbod4, en bijna 
de helft daarvan is tevreden over de resultaten die daarmee gehaald worden. Slechts 
één organisatie is ontevreden. De rest is neutraal of heeft geen zicht op de resultaten. 
De academie is meestal een online portal, waar medewerkers kunnen inloggen voor 
informatie over beschikbare opleidingen. Het aanbod kan bestaan uit interne en/of 
externe opleidingen. Ook e-learning kan onderdeel uitmaken van het aanbod. 
 
Er zijn drie subgroepen te onderscheiden: 
§ Organisaties met een eigen academie: Sommige organisaties hebben een ei-

gen academie opgezet, met een aanbod van interne en/of externe opleidingen. 
Een voorbeeld hiervan is Waternet. 

§ Organisaties met een gezamenlijke academie: Een aantal waterschappen or-
ganiseert de academie samen met andere waterschappen. Zo zijn er de Water-
kracht Academie en de Brabant Aquademie. 

§ Organisaties die gebruik maken van een academie in regionaal verband: 
Een aantal waterschappen neemt deel aan een regionaal samenwerkingsplatform 
van overheden. Voorbeelden hiervan zijn IGOM in Limburg en ‘Werken in Fries-
land’. 
 

Medewerkers zien als meerwaarde van een academie dat er een toegankelijk overzicht 
is van het beschikbare aanbod en dat het gebruik van het aanbod laagdrempelig is, 
doordat bijvoorbeeld geen aparte toestemming nodig is voor het volgen van een oplei-
ding als het in de academie is opgenomen. Zo kan men bij, onder andere, de Brabant 
Aquademie direct zien of de opleiding uit het PBB kan worden betaald of niet. 
 
Bij de meeste organisaties wordt het aanbod van de academie redelijk tot goed ge-
bruikt door de medewerkers. Toch kan bij veel organisaties de bekendheid en het ge-
bruik nog verbeterd worden. Uiteraard helpt het als het aanbod de medewerkers aan-
spreekt en als zij actief worden gewezen op de mogelijkheden, via kanalen als intranet 
en de gesprekken met de leidinggevende. 
Ook organisaties zonder academie hebben wel (ruime) mogelijkheden voor het volgen 
van opleiding en training. Vaak is het voor medewerkers dan wel minder inzichtelijk 
welke mogelijkheden er zijn. 
 
Klussenbank 
Een klussenbank is doorgaans een systeem waarbij medewerkers van de waterschap-
pen via het intranet zelf kunnen reageren op ‘klussen’, om zo werkzaamheden uit te 
voeren die buiten hun eigen functie en afdeling liggen. Dit kan de mobiliteit van me-
dewerkers bevorderen. Uit de groepsgesprekken blijkt dat het aantal organisaties met 
een goed functionerende klussenbank erg klein is. Bij andere organisaties was er in 
het verleden een klussenbank, of is men bezig met het opzetten van een klussenbank.  

                                                   
4 Waterschappen (76%) hebben vaker een academie dan de gelieerde organisaties (44%). 
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De wens om medewerkers de mogelijkheid te bieden om te werken op andere afdelin-
gen is breed gedeeld, en daarom ziet men ook een klussenbank als wenselijk instru-
ment. Er kleven echter praktische belemmeringen aan een klussenbank als manier om 
daar invulling aan te geven. Belangrijkste voordeel van een klussenbank is dat de 
medewerkers zelf kunnen zien welke klussen er zijn en zich daar zelf voor kunnen 
melden. In andere gevallen zijn de teamleiders bepalend in de mate waarin uitwisse-
ling plaatsvindt, en is het proces niet openbaar. Praktische belemmeringen die men 
ervaart zijn vooral het ‘gat’ dat de medewerker achterlaat op de eigen afdeling en de 
financiële afhandeling (bijvoorbeeld als een klus in een andere salarisschaal valt). Ook 
blijken klussen die op intranet zijn geplaatst soms lastig terug te vinden voor mede-
werkers.  
 
In alle organisaties zijn er wel mogelijkheden voor klussen of detachering op een an-
dere afdeling, maar vaak vooral als er knelpunten zijn in functioneren en op initiatief 
van de leidinggevende.  
 
De organisaties benoemen dat het moeilijk is om leidinggevenden ervan te overtuigen 
(goede) mensen te laten gaan, en ook om medewerkers die op een andere afdeling 
niet goed functioneren een kans te bieden. Er zijn doorgaans weinig prikkels voor lei-
dinggevenden om daarbij het organisatiebelang boven het afdelingsbelang te stellen. 
Er is in veel gevallen geen heldere visie op uitwisseling tussen afdelingen. 
 

 
Verschillende organisaties denken dat een bredere aanpak, waarbij ook uitwisseling 
mogelijk is met andere (overheids)organisaties, een toegevoegde waarde zou kunnen 
hebben voor de inzetbaarheid van medewerkers. 
 
Bij verschillende organisaties benoemen medewerkers dat er wel behoefte is aan een 
klussenbank. Zij zien het als een goede gelegenheid om op een veilige manier erva-
ring op te doen met iets dat buiten het werk ligt en om te kijken of iemand daar ge-
schikt voor is. Medewerkers signaleren echter dat leidinggevenden liever nieuwe me-
dewerkers aannemen dan medewerkers vanuit een ander deel van de organisatie de 
kans te geven zich te kwalificeren voor de functie. Leidinggevenden zien een klussen-
bank soms als manier om externe inhuur te verminderen, wat voor hen een drijfveer 
kan zijn. 
 

Good practice: Flexibele invulling klussenbank 
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden had in het verleden een klussenbank. 
Inmiddels heeft de organisatie geen gescheiden afdelingen meer, waardoor medewerkers 
makkelijker naar een ander onderdeel binnen de organisatie kunnen gaan. Wanneer 
iemand nu ergens een klus wil doen, kan dit op de tafel gelegd worden. Dit kan binnen 
de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Als mensen aangeven dat ze zich willen 
ontwikkelen, kunnen ze tijdelijke klussen doen bij de gewenste functie. De ervaringen 
hiermee zijn positief. 
 
Klussen worden soms ook intern opgevuld, terwijl dit vroeger meer met externen werd 
opgevuld. Een voorbeeld is het exotenbeheer in de zomer. Vroeger werd dit door een 
externe partij uitgevoerd. Tegenwoordig voeren interne medewerkers deze klus uit. Me-
dewerkers komen er hierdoor achter dat ze meer kunnen dan ze denken en worden hier 
blij van. Op het intranet worden klussen bekend gemaakt. Dit gebeurt niet met elke klus, 
soms worden klussen mondeling gepromoot of worden er specifieke mensen gevraagd. 
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Mobiliteitsbureau 
Een aantal organisaties heeft een mobiliteitsbureau. In enkele gevallen is dit intern 
georganiseerd, bij anderen wordt een extern bureau ingeschakeld of is er een samen-
werkingsverband met andere overheidsorganisaties in de regio. Het mobiliteitsbureau 
heeft in sommige organisaties een slechte naam, omdat het geassocieerd wordt met 
outplacement. Medewerkers van verschillende organisaties zien wel het belang in van 
een vorm waarin begeleiding geboden kan worden bij ontwikkeling, doorstroom en 
eventuele uitstroom. Sommige organisaties hebben hiervoor ook loopbaancoaches, 
maar die hebben niet altijd de benodigde capaciteit of teveel andere taken om een 
effectieve rol te kunnen vervullen. 
 

 

Good practice: Loopbaanlab 
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is het mobiliteitsbureau oorspronkelijk opgezet 
om vraag en aanbod op het gebied van interne doorstroming in kaart te brengen. Het 
doel was om medewerkers toe te geleiden naar werk waar behoefte aan was binnen de 
organisatie. Het mobiliteitsbureau opereerde actief in het matchen van vraag en aanbod. 
Met het inzakken van de vraag naar doorstroming, is ook de aanpak van het mobiliteits-
bureau veranderd. Dat richt zich nu meer op het in de kracht zetten van medewerkers, 
waartoe zij zelf de eerste stap moeten zetten, eventueel na een gesprek met een lei-
dinggevende. Om deze koerswijziging uit te dragen is er ook toe besloten om de naam 
van het mobiliteitsbureau te wijzigen tot Loopbaanlab. Het mobiliteitsbureau werd teveel 
geassocieerd met uitstroom. Het doel van het Loopbaanlab is om medewerkers te bege-
leiden bij talentontwikkeling, doorstroom, én eventueel uitstroom. 

Good practice: WHAAS, systeem voor mobiliteit 
WHAAS is een systeem waarin alle functies binnen de organisatie, het Waterschap Hunze 
en Aa’s, zijn beschreven. Het is gebaseerd op de SPP-analyse en de arbeidsplaatsen die 
er zijn binnen de organisatie. Mensen kunnen in het systeem aangeven dat ze interesse 
hebben in een bepaalde functie, ook als daar nog geen vacature voor is. Als men dit 
aangeeft, volgt een gesprek met afdeling P&O over de kansen en ambities van de per-
soon. Wanneer de kwaliteiten van de persoon en de functie bij elkaar passen, kan een 
traject worden gestart om de persoon op te leiden voor de functie. Vacatures worden dan 
niet meer uitgezet, maar er worden geschikte mensen gezocht op WHAAS voor open-
staande functies. Mensen moeten dus van tevoren uit zichzelf aangeven waar ze behoef-
te aan hebben. Medewerkers kunnen ook meelopen met een andere afdeling, zodat ze 
kunnen kijken of een functie bij hen past. De opleidingen die men kan volgen binnen de 
organisatie zijn specifiek gericht op een bepaalde functie. Soms blijken de ambities van 
iemand niet te passen binnen de organisatie. Dan zijn er ook maatwerkoplossingen mo-
gelijk om iemand te laten uitstromen. De afdeling P&O ziet dit systeem als een soort 
mobiliteitsbureau voor met name interne mobiliteit. Het werkt naar tevredenheid van de 
organisatie. 

Good practice: beleid voor detachering 
Het Waterschap Aa en Maas heeft een beleid dat medewerkers bij andere organisaties 
gedetacheerd kunnen worden. De ervaring is dat medewerkers daar veel van leren en 
het hen ‘opfrist’. Dit jaar gaat het om 13 à 14 fte. 
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4 Vitaliteit 

Met maatregelen op het gebied van vitaliteit doelen we op maatregelen voor de fysie-
ke en mentale gezondheid van medewerkers, op het gebied van leefstijl, ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid. 

4.1 Sectorale faciliteiten 

Voor vitaliteit gaat het om de volgende sectorale faciliteiten:  
10. De Scan Vitaal in je werk is een online vragenlijst over gezondheid en werk, die 

medewerkers kunnen invullen via het A&O-fonds waterschappen. Na het invullen 
krijgen deelnemers een individueel rapport met een score en toelichting. 

11. Vitaliteitsgesprekken (in aanvulling op de reguliere gesprekscyclus) zijn benoemd 
in de SAW (artikel 5.4.1): “Dagelijks bestuur en ambtenaar kunnen in overleg 
vaststellen dat er in aanvulling op de afspraken uit de reguliere gesprekscyclus, 
behoefte is aan een vitaliteitgesprek over carrière, mobiliteit, tweede loopbaan, 
gezondheid, vitaliteit en welzijn.” 

4.1.1  Aanbod van instrumenten  
 
Ongeveer een derde van de organisaties maakt gebruik van de sectorale faciliteiten 
‘Scan vitaal in je werk’ (van het A&O-fonds) en vitaliteitsgesprekken (figuur 4.1).  
 
figuur 4.1 Sectorale faciliteiten ‘Vitaliteit’: gebruik in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 

4.1.2  Gebruik door medewerkers 
 
Van de sectorale faciliteiten op het gebied van vitaliteit, wordt volgens de organisaties 
veelal door minder dan 10 procent van de medewerkers gebruik gemaakt (tabel 4.1). 
Hierbij geldt wel dat de organisaties in beperkte mate zicht hebben op het gebruik 
door medewerkers. 
 
Tabel 4.1 Aandeel medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de sectorale faciliteiten op het gebied 

van vitaliteit, in absoluut aantal organisaties 

% van het personeel dat van 
de maatregel gebruik maakt 

 
Maatregel 

0% 1 tot 10% 11 tot 
50% 

51 tot 
99% 100% Weet niet Totaal 

Scan vitaal in je werk (A&O-
fonds) 0 6 0 0 0 5 11 

Vitaliteitsgesprekken  0 2 2 1 0 4 9 

 
 

37%	

30%	

53%	

53%	

10%	

17%	

Scan	vitaal	in	je	werk	(A&O-fonds)	

Vitaliteitsgesprekken	(in	aanvulling	op	reguliere	cyclus)	
Ja	 Nee	 Weet	niet	
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4.1.3  Resultaten en ervaringen  
 
Op basis van de beperkte respons over de sectorale faciliteiten in de enquête zijn wei-
nig conclusies te trekken over de mate waarin deze faciliteiten leiden tot het gewenste 
resultaat (figuur 4.3). 

figuur 4.3 Sectorale faciliteiten ‘vitaliteit’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat heeft 
geleid (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Uit de groepsgesprekken kwamen de volgende ervaringen naar voren met deze in-
strumenten:  
 
Scan Vitaal in je werk: De mogelijkheid om deze scan in te vullen wordt door sommige 
organisaties via het intranet onder de aandacht gebracht van de medewerkers. Ook 
wordt het soms onder de aandacht gebracht in een week van de vitaliteit. Gebruik van 
het instrument wordt niet actief gepromoot en het is dan ook niet breed bekend bij 
medewerkers. Men ziet overlap met het PMO, waardoor het belang minder wordt inge-
zien. Ook ziet men het als een persoonlijke keuze van de medewerker om wel of niet 
gebruik te maken van dit instrument. De HR-afdeling heeft geen inzicht in het gebruik 
en dus ook niet in eventuele resultaten. 
 
Vitaliteitsgesprekken: Uit de gesprekken in de sector blijkt dat de vitaliteitsgesprekken 
zelden aparte gesprekken met medewerkers zijn. Wel neemt een deel van de organi-
saties het onderwerp vitaliteit expliciet mee in de gesprekscyclus met medewerkers. 
Medewerkers signaleren dat de invulling daarvan sterk afhangt van de leidinggeven-
den. Als er aparte gesprekken worden gehouden, is het naar aanleiding van reeds 
bestaande belemmeringen in het werk als gevolg van de leefstijl van de medewerker. 

4.2 Lokale faciliteiten 

4.2.1  Aanbod van instrumenten  
 
De lokale faciliteiten worden doorgaans meer ingezet door organisaties (figuur 4.2). 
Dit geldt met name voor de faciliteiten rond verzuim en verzuimpreventie (protocol, 
begeleidingsgesprekken en sociaal medisch overleg). Daarnaast biedt de helft of meer 
van de organisaties ook een gezonde kantine, bedrijfsfitness/sporten met korting, een 
preventief medisch onderzoek (PMO) en/of een bedrijfspsycholoog. Iets minder dan de 
helft van de organisaties heeft leidinggevenden getraind in verzuimbegeleiding en/of 
heeft een week van de vitaliteit gehouden. Een bedrijfsbrede sportdag werd slechts 
door twee organisaties gehouden. Wel organiseren of sponsoren veel organisaties 
sportactiviteiten en –evenementen. 

3%	3%	

10%	

3%	

3%	

27%	

17%	

Scan	vitaal	in	je	werk	(A&O-fonds)	

Vitaliteitsgesprekken	(in	aanvulling	op	reguliere	cyclus)	

1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	 N.v.t.	
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figuur 4.2 Lokale faciliteiten ‘Vitaliteit’: beschikbaarheid in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Naast de reeds genoemde instrumenten, worden er ook lokale maatregelen ingezet om ziek-
teverzuim te beperken. De organisaties noemden de onderstaande voorzieningen, die van 
toepassing zijn op alle of grotere groepen medewerkers: 
 

Beweging en houding Voeding Mentale gezondheid 

§ Bewegings- en tiltrainin-
gen 

§ Douchefaciliteiten 
§ Dynamische werkplek-

ken / stabureaus / bu-
reaufiets / balanskruk 

§ Yoga  
§ Sportfaciliteiten 
§ Stoelmassage 
§ Traploop challenge 
§ E-bikes voor woon-

werkverkeer 
§ Regionaal volleybaltoer-

nooi 
§ Bootcamp 

§ Fruit op de werkvloer 
§ Fruit- en groentekar voor 

de deur 
§ Vleesloze dag in het res-

taurant 
§ Voedingsadvies / work-

shops voeding 
 

§ Trainingen mentale weer-
baarheid 

§ Mindfulness training 
§ Training energiek en weer-

baar 
§ Training grip op stress 

 

Infectieziekten Overige  

§ Vaccinatie 
§ Bloedcontrole i.v.m. 

lymerisico 
 

§ Rookvrij waterschap / geen 
inpandige rookruimte 

§ Persoonlijk basisbudget 
mag worden ingezet voor 
vitaliteit 

§ Health Coach Programma 
 

 

Een deel van deze maatregelen wordt gekoppeld aan het PBB, medewerkers kunnen voor 
deelname aan deze activiteiten hun PBB inzetten. 

100%	

97%	

83%	

80%	

63%	

60%	

50%	

47%	

40%	

13%	

3%	

17%	

20%	

37%	

40%	

47%	

53%	

60%	

87%	

3%	

Verzuimbegeleidingsgesprekken	

Verzuimprotocol	

Sociaal	medisch	overleg		

Gezonde	kantine	

Preventief	Medisch	Onderzoek	(PMO)	

Bedrijfsfitness	/	sporten	met	korting	

Bedrijfspsycholoog	

Training	van	leidinggevenden	in	verzuimbegeleiding	

Week	van	de	vitaliteit	/	week	van	de	gezondheid	

Sportdag	

Ja	 Nee	 Weet	niet	
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Ook bieden organisaties individueel maatwerk bij het bevorderen van vitaliteit. In de enquê-
te werden de volgende zaken genoemd: 
§ Maatwerk via Persoonlijk Basis Budget 
§ Coaching 
§ Individuele begeleiding 
§ Preventie gesprekken 
§ Re-integratie in eigen teams 
§ Inzet bedrijfsmaatschappelijk werker 
§ Gesprekken met de leidinggevende 
§ Afspraken maken over werkdruk 
§ Externe coaching en begeleiding 
§ Arbeidsdeskundig advies 
§ Doorverwijzing naar bedrijfsarts 
§ Lunchwandelen / hardlopen 
§ Weight watchers 
§ Flexibele werktijden 
§ Diëtiste 
§ Individuele acties naar aanleiding van PMO, zoals beeldschermbril, fysiotherapie, instel-

ling werkplek, fietsen aan het bureau. 

4.2.2  Gebruik door medewerkers 
 
Vooral laagdrempelige activiteiten als de gezonde kantine en de week van de gezond-
heid kennen relatief veel deelnemers (tabel 4.2). Ook het PMO wordt relatief veel ge-
bruikt door medewerkers. 
 
Tabel 4.2 Aandeel medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de lokale faciliteiten op het gebied 

van vitaliteit, in absoluut aantal organisaties 

% van het personeel dat van 
de maatregel gebruik maakt 

 
Maatregel 

0% 1 tot 10% 11 tot 
50% 

51 tot 
99% 100% Weet niet Totaal 

Gezonde kantine 0 1 9 5 2 7 24 
Preventief Medisch Onder-
zoek (PMO) 1 3 7 4 0 4 19 

Bedrijfsfitness / sporten met 
korting 0 8 6 0 0 4 18 

Bedrijfspsycholoog 1 12 0 0 0 2 15 
Training van leidinggeven-
den in verzuimbegeleiding 1 8 3 1 1 0 14 

Week van de vitaliteit / 
week van de gezondheid 0 2 5 4 0 1 12 

Sportdag 0 1 0 1 0 2 4 

 Bron: Panteia, 2019 

4.2.3  Resultaten en ervaringen  
 
Voor de lokale faciliteiten er is een wat wisselend beeld (figuur 4.4). Voor alle facilitei-
ten zijn er meer organisaties die aangeven dat ze wel tot de gewenste resultaten lei-
den dan organisaties die aangeven dat dit niet zo zou zijn. Maar voor een deel van de 
organisaties leiden de faciliteiten ook niet tot de gewenste resultaten.  
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figuur 4.4 Lokale faciliteiten ‘vitaliteit’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat heeft geleid 
(n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

Uit de groepsgesprekken kwam bij de meeste organisaties het volgende beeld naar 
voren: rond verzuim is alles veelal goed geregeld, met goede protocollen en toegang 
tot de juiste ondersteuning, zoals een bedrijfspsycholoog of bedrijfsmaatschappelijk 
werker, als dat nodig is. Op het gebied van gezondheid, sporten en gezond eten, 
wordt veel georganiseerd. Er lijkt echter niet altijd een duidelijk doel of enige samen-
hang te zijn met overkoepelende bedrijfsdoelen. Het zijn losse activiteiten (al dan niet 
op initiatief van de personeelsvereniging) en er is gezond aanbod in het bedrijfsres-
taurant. Een aantal keer werd door medewerkers en leidinggevenden daarbij opge-
merkt dat het meer het ‘achterna lopen van trends en hypes’ is dan dat er een groter 
doel wordt gezien. 
 
Hieronder geven we per faciliteit een samenvatting van de ervaringen van werkgevers 
en medewerkers met het instrument. 
 
§ Preventief Medisch Onderzoek (PMO): Tweederde van de organisaties heeft in 

2018 een PMO aangeboden aan (een deel van) de medewerkers. Andere organisa-
ties hebben doorgaans ook een PMO, maar daar is het PMO langer geleden uitge-
voerd.  
Sommige organisaties zien het PMO puur als een handreiking aan het personeel 
om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en verbetermogelijkheden. Bij andere 
organisaties wordt er actief een vervolg gegeven aan de uitkomsten van het PMO, 
door bijvoorbeeld per afdeling of organisatiebreed workshops te organiseren over 
onderwerpen die bij meerdere personen spelen. Bij de meeste organisaties wordt 
er op organisatieniveau echter weinig vervolg gegeven aan het PMO.  
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Preventief	Medisch	Onderzoek	(PMO)	
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Training	van	leidinggevenden	in	verzuimbegeleiding	

Week	van	de	vitaliteit	/	week	van	de	gezondheid	

Sportdag	

1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	 N.v.t.	



 
 

 

38 
 
 

 

  

 

Medewerkers waarderen het vooral als het PMO voldoende uitgebreid is (niet al-
leen vragenlijsten) en als de organisatie ook mogelijkheden biedt voor een ver-
volgtraject om eventuele knelpunten in de gezondheid aan te pakken. 
 

§ Training van leidinggevenden in verzuimbegeleiding: Training van leidinggevenden 
in verzuimbegeleiding gebeurt in veel organisaties wel, maar is niet heel uitge-
breid en soms alweer enkele jaren geleden. Uit de gesprekken bleek dat (vooral 
relatief nieuwe) leidinggevenden vaak wel behoefte hebben aan een training, en 
dat de organisatie zich daar niet altijd bewust van is. Trainingen zouden dus vaker 
kunnen worden aangeboden bij wisselingen in leidinggevende functies. De betrok-
kenen noemden wel dat het niet altijd een externe training hoeft te zijn, maar ook 
een interne training over mogelijkheden en verwachtingen kan aan de behoefte 
voldoen. Dit biedt leidinggevenden ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wis-
selen. 

 

 
§ Bedrijfspsycholoog: Met een bedrijfspsycholoog wordt bedoeld dat er als er mede-

werkers zijn met psychische problemen, een psycholoog wordt ingeschakeld. Dit 
kan onderdeel zijn van het contract met de arbodienst of een zelfstandige psycho-
loog die wordt ingeschakeld. De inzet is reactief bij uitval en niet preventief. 

 
§ Week van de vitaliteit / week van de gezondheid: Van de organisaties heeft 40% 

een week van vitaliteit of gezondheid georganiseerd in 2018. Vaak is dit een apar-
te week (of dag), maar soms is het ook gekoppeld aan een week van de loopbaan. 
In de week worden bijvoorbeeld workshops georganiseerd over thema’s als voe-
ding of mindfulness of krijgen medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken 
van stoelmassage. 

 
§ Gezonde kantine: een meerderheid van de organisaties zegt te beschikken over 

een gezonde kantine. In de praktijk betekent dit doorgaans dat er naast het aan-
bod van ongezondere producten (zoals gefrituurde snacks) ook gezond aanbod is 
(zoals salades en fruit). Daar worden afspraken over gemaakt bij de contractering 
van de organisatie die het bedrijfsrestaurant verzorgt. 

 
§ Bedrijfsfitness/sporten met korting: Veel organisaties bieden een mogelijkheid om 

een vergoeding te krijgen voor sporten. Er zijn een aantal vormen door de organi-
saties genoemd: 

o Een maandelijkse bijdrage die alleen geldt voor fitness. 
o Een maandelijkse bijdrage in de kosten van sporten, waarbij ook lidmaat-

schap van een vereniging in aanmerking komt of bijvoorbeeld online be-
weegprogramma’s. 

o Een uitkering vanuit het PBB, die de medewerker zelf naar eigen inzicht 
kan inzetten voor vitaliteit. 

Good practice: Inzetbaarheidscoach 
Waterschap Hollandse Delta gaat binnenkort van start met een inzetbaarheidscoach, die 
de leidinggevenden gaat coachen op het gebied van inzetbaarheid van de medewerkers. 
Het waterschap wil hiermee meer inzetten op de training van de leidinggevenden, die 
een belangrijke rol hebben bij de inzetbaarheid van medewerkers. 
 
Aangezien de inzet van de inzetbaarheidscoach nog in de opstartfase is, moet dit middel 
zich in de praktijk nog bewijzen. 
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Organisaties zien deze bijdrage doorgaans als een signaal dat de organisatie een 
gezonde leefstijl belangrijk vindt, maar verwachten in veel gevallen niet dat het 
daadwerkelijk leidt tot een toename in lichaamsbeweging door medewerkers. De 
inschatting is dat de medewerkers die gebruik maken van de korting anders ook 
zouden gaan sporten. Deze regelingen zijn wel bekend bij medewerkers en er 
wordt vrij veel gebruik van gemaakt. 

 
§ Sportdag: In het verleden waren er gezamenlijke sportdagen van waterschappen. 

Daar bleek volgens de waterschappen steeds minder interesse voor te zijn vanuit 
het personeel, wat de reden is geweest om hiermee te stoppen. Ook blessures zijn 
genoemd als een negatief effect van de sportdag. Een enkele organisatie organi-
seert nog wel een sportmiddag of ondersteunt initiatieven van medewerkers voor 
gezamenlijk sporten. 

 

 

 

 
 

Good practice: Activiteitenagenda gekoppeld aan MTO en PMO 
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een werkgroep duurzame inzetbaarheid, 
die activiteiten opzet gericht op vitaliteit. De uitkomsten van het MTO en PMO (geanoni-
miseerd op afdelingsniveau) vormen het uitgangspunt voor deze activiteiten. Het gaat 
om thema’s als: stoppen met roken, omgaan met stress, mantelzorg. De activiteiten 
worden vastgelegd in een activiteitenagenda. Medewerkers worden actief geworven voor 
deelname. Door de koppeling aan het PMO krijgen medewerkers een concrete mogelijk-
heid om aan de slag te gaan met de punten die daaruit naar voren komen. Vaak wordt er 
een voor iedereen toegankelijke workshop georganiseerd. Medewerkers die er verder 
mee aan de slag willen, kunnen een uitgebreider traject volgen gefinancierd vanuit het 
PBB. De inzet van de organisatie op het gebied van vitaliteit wordt door de medewerkers 
gezien en gewaardeerd. De OR ondersteunt het beleid. 

Good practice: Health coach programma 
Waterschap Hollandse Delta werkt met een health coach programma. Dit is een groeps-
programma gericht op een gezonde leefstijl, met als doel nieuwe gezonde gewoontes aan 
te leren. Bij dit waterschap is er veel animo voor van medewerkers en de deelnemers zijn 
enthousiast. Door het enthousiasme breidt het aantal deelnemers uit via mond tot mond 
reclame. Er zijn meetbare resultaten in het BMI van medewerkers. Ook het Hoogheem-
raadschap van Delfland werkt met dit programma. 

Good practice: jaarprogramma vitaliteit en inzet sportstudenten 
Het Waterschap Brabantse Delta maakt gebruik van een jaarprogramma van Holland Fit, 
een organisatie die bedrijven helpt gezond en vitaal gedrag bij medewerkers te stimule-
ren. Elk jaar heeft dit een ander thema. Volgend jaar gaat het waterschap samen met 
sportstudenten activiteiten aanbieden op het gebied van beweging, als afstudeerop-
dracht. Het personeel wordt hierdoor gestimuleerd om te bewegen en minder te zitten. 
Vorig jaar was er een stappentellercompetitie en hardloopworkshop. Uit de evaluatie 
hiervan kwam naar voren dat een beetje bewegen op het werk fijn zou zijn. Dit leidde tot 
het idee om de sportstudenten te betrekken. 
De inzet van sportstudenten is een plan dat nog moet worden uitgevoerd, daarom is nog 
niet bekend hoe succesvol dit is. 
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5 Balans werk-privé 

Bij Balans werk-privé gaat het om de maatregelen die de organisatie neemt rond 
werktijden, mogelijkheden voor verlof, het uitvoeren van zorgtaken en de aanloop 
naar de pensioenleeftijd. 

5.1 Sectorale faciliteiten 

Op het gebied van de balans werk-privé is de enige sectorale faciliteit die we in het 
onderzoek hebben meegenomen een afspraak in de SAW over afronding van de loop-
baan. In de SAW (artikel 5.4.3) is dit als volgt beschreven: “Dagelijks bestuur en 
ambtenaar kunnen in overleg vaststellen dat er in aanvulling op de afspraken uit de 
reguliere gesprekscyclus, behoefte is aan een gesprek met de leidinggevende over de 
afronding van zijn loopbaan. Het gesprek en de afspraken worden vastgelegd in het 
personeelsdossier. Drie jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd wordt standaard 
een gesprek gevoerd over de afronding van de loopbaan.”  

5.1.1  Aanbod van instrumenten 
 
In de enquête geeft circa tweederde van de organisaties aan dat de gesprekken over 
afronding van de loopbaan worden gehouden. 
 
figuur 5.1 Sectorale faciliteiten ‘Balans werk-privé’: gebruik in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 

5.1.2  Resultaten en ervaringen 
 
In de groepsgesprekken werd duidelijk dat dit doorgaans niet standaard voor alle me-
dewerkers wordt gedaan, en meestal niet drie jaar voorafgaand aan de AOW-
gerechtigde leeftijd. Vaak wordt verondersteld dat de leidinggevende het gesprek 
aangaat als daar aanleiding toe is, maar vanuit de organisaties wordt daar nauwelijks 
op gestuurd. Dat is ook terug te zien in de resultaten van de enquête (figuur 5.2), 
waaruit blijkt dat een derde van de organisaties niet weet of de gesprekken het ge-
wenste resultaat hebben. 
 

67%	 [CELLRANGE]	Gesprekken	over	afronding	van	de	loopbaan	(3	jaar	
voorafgaand	aan	AOW-gerechtigde	leeftijd)	

Ja	 Nee	 Weet	niet	
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figuur 5.2 Sectorale faciliteiten ‘Balans werk-privé’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat 
heeft geleid (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Organisaties waar deze gesprekken worden gevoerd, geven aan dat het belangrijk is 
om te weten hoe kennisoverdracht kan worden georganiseerd en wanneer de mede-
werker van plan is om te stoppen met werken. In sommige gevallen kunnen medewer-
kers (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken door gebruik te maken van verschillen-
de faciliteiten, zoals het IKB. 

5.2 Lokale faciliteiten 

5.2.1  Aanbod van instrumenten 
 
Van de uitgevraagde lokale faciliteiten op het gebied van balans werk-privé, worden 
de mogelijkheden voor zorgverlof en flexibele werktijden door vrijwel alle organisaties 
aangeboden (figuur 5.3). Voor afspraken over mantelzorg en de mogelijkheden voor 
sabbatical geldt dit in mindere mate. Een vijfde van de geënquêteerde organisaties 
heeft een generatiepact gesloten. 
 

figuur 5.3 Sectorale en lokale faciliteiten ‘Balans werk-privé’: beschikbaarheid in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Organisaties die afspraken over mantelzorg hebben, doelen daarmee op de mogelijk-
heden die wettelijk zijn vastgelegd rond het zorgverlof. Daarnaast zijn vaak maat-
werkoplossingen mogelijk, maar zijn geen algemene afspraken vastgelegd. 
 
Mogelijkheden voor een sabbatical zijn er veelal door inzet van bijvoorbeeld het IKB. 
Verder zijn er geen bedrijfsbrede afspraken over vastgelegd. Organisaties ervaren dit 
veelal niet echt als een maatregel die bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid. 

3%	 10%	 17%	 3%	 33%	
Gesprekken	over	afronding	van	de	loopbaan	(3	jaar	

voorafgaand	aan	AOW-gerechtigde	leeftijd)	

1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	 N.v.t.	
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70%	
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3%	

3%	

27%	

23%	

73%	

3%	

3%	

3%	

13%	

7%	

13%	

Flexibele	werktijden		

Mogelijkheden	voor	zorgverlof	

Afspraken	over	mantelzorg	

Mogelijkheid	voor	sabbatical	

Generatiepact	

Afspraken	met	kinderopvangorganisatie	

Ja	 Nee	 Weet	niet	
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Naast de reeds genoemde instrumenten, gaven de organisaties aan ook de volgende lokale 
voorzieningen aan te bieden voor alle of grotere groepen medewerkers voor een goede ba-
lans werk-privé: 
§ Meer-minderwerk / aanpassen werktijden  
§ Individueel keuzebudget: verlof kopen 
§ Thuis werken / tijd en plaats onafhankelijk werken (6x) 
§ Organiseren familiedag 
§ Personeelsvereniging inclusief partners 
§ Aandacht voor jubilea 
§ Aanpassen takenpakket 
§ Verschillende vormen van verlof 
§ Routeafspraak (variant generatiepact) 
 
Ook was er sprake van individueel maatwerk. Daarbij werden de volgende zaken genoemd: 
Werktijdregeling, waarbij men plaats en tijd onafhankelijk mag werken 
§ Afstemmingsgesprek werk-privé 
§ Budget voor balans werk-privé 
§ Coaching aanpassing werkpakket / workshop 
§ Persoonlijke effectiviteitstraining 
§ Gesprekken over werkbeleving 

5.2.2  Gebruik door medewerkers 
 
Van alle lokale instrumenten wordt door de medewerkers gebruik gemaakt, zij het 
meestal door 10 procent of minder van de medewerkers (tabel 5.1). Van flexibele 
werktijden wordt wel veel gebruik gemaakt: bij ongeveer een kwart van de organisa-
ties wordt hiervan door alle medewerkers gebruik gemaakt. Afspraken met een kin-
deropvangorganisatie heeft één waterschap, maar daar is (nog) geen gebruik van 
gemaakt. 
 

tabel 5.1 Lokale faciliteiten ‘Balans werk-privé’: Percentage van het personeel dat gebruik heeft gemaakt 
van de faciliteit, in absoluut aantal organisaties (n=30) 

  0% 
1 tot 

10% 

11 tot 

50% 

51 tot 

99% 
100% 

Weet 

niet 

Totaal 

Flexibele werktijden 0 4 4 7 7 7 29 

Mogelijkheden voor zorgverlof 0 19 4 0 0 5 28 

Afspraken over mantelzorg 1 14 0 0 0 6 21 

Mogelijkheid voor sabbatical 4 11 0 0 0 4 19 

Generatiepact 0 5 1 0 0 0 6 

Afspraken met kinderopvangorganisatie 1 0 0 0 0 0 1 

 Bron: Panteia, 2019 

5.2.3  Resultaten en ervaringen 
 
Zowel werkgevers als medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de moge-
lijkheden die de medewerkers hebben een goede balans te vinden tussen werk en 
privé. Dit blijkt zowel uit de enquête (voor zo ver men er zicht op heeft, figuur 5.4) 
als uit de groepsgesprekken.  
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Figuur 5.4 Lokale faciliteiten ‘Balans werk-privé’: Mate waarin het instrument tot het gewenste resultaat 
heeft geleid (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Om hun tevredenheid over de voorzieningen op het gebied van balans werk-privé te 
onderbouwen, benoemen zowel werkgevers als medewerkers dat er in overleg veel 
mogelijkheden zijn om werk flexibel in te delen en men niet gebonden is aan vaste 
werktijden van negen tot vijf. Ook in bijzondere situaties, wanneer men bijvoorbeeld 
zorgtaken voor een ouder, kind of naaste heeft, kan men op veel begrip van leiding-
gevenden en collega’s rekenen, waardoor er altijd wel iets te regelen is waardoor men 
werk en een privésituatie op elkaar kan aanpassen. Dit is veelal maatwerk. Meer dan 
eens werd hierover gezegd dat de organisatie ‘een sociaal bedrijf’ is waar men goed 
voor elkaar zorgt. 

 
Ondanks de ervaren tevredenheid, kwamen tijdens de groepsgesprekken toch enkele 
aandachtspunten aan bod. De belangrijkste zijn de volgende: 
§ Het generatiepact; 
§ De mogelijkheden voor personeel in de buitendienst; 
§ Balans versus werkdruk. 
 
Generatiepact 
Er zijn twee waterschappen die formeel het generatiepact hanteren: Limburg en Fryslân. 
Daar hebben zowel het waterschap als de gelieerde organisaties Waterschapsbedrijf Limburg 
en het Noordelijk Belastingkantoor een regeling. Daarnaast worden er varianten op het ge-
neratiepact aangeboden door het Waterschap Vallei en Veluwe (versoberde versie van het 

3%	

3%	

3%	

13%	

13%	

7%	

10%	

27%	

33%	

23%	

10%	

7%	

30%	

20%	

3%	

7%	

27%	

27%	

33%	

40%	

3%	

Flexibele	werktijden	(bijv.	kindvriendelijke	werktijden)	

Mogelijkheden	voor	zorgverlof	

Afspraken	over	mantelzorg	

Mogelijkheid	voor	sabbatical	

Generatiepact	

1	-	nee,	geheel	niet	 2	 3	 4	 5	-	ja,	volledig	 weet	niet	 N.v.t.	

Good practice: een parkeerplaats als maatwerk 
Maatwerk op het gebied van de balans werk-privé kan er in alle vormen zijn. Soms gaat 
het om iets kleins, wat voor een medewerker veel voordeel oplevert. Bij Waternet gaf 
men het voorbeeld van een collega waarvan het kind ziek was en gedurende een bepaal-
de periode geregeld naar het ziekenhuis moest. Om de collega in staat te stellen snel 
naar haar kind te gaan en zo weinig mogelijk tijd te verliezen bij trips naar het zieken-
huis en/of bij calamiteiten, kreeg zij de beschikking over een privéparkeerplaats in de 
parkeergarage van Waternet. Dit bood voor haar een uitkomst, want er is beperkte par-
keercapaciteit bij Waternet. Zonder een gereserveerde plaats, zou zij aangewezen zijn op 
het OV, de fiets of het betalen van veel parkeergeld op de openbare weg. 
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generatiepact) en het Waterschap Aa en Maas (alleen na indicatie van de noodzaak tot min-
der werken door een bedrijfsarts). Tijdens de groepsgesprekken bleek ook dat in andere 
organisaties vergelijkbare regelingen mogelijk zijn als maatwerkoplossing voor verminderde 
inzetbaarheid. Daar was het echter geen algemeen geldende voorziening waar iedere me-
dewerker zonder meer recht op zou hebben. 
 
De meningen over het generatiepact lopen uiteen. Ook bij de organisaties met een genera-
tiepact, zijn er wisselende ervaringen. Over het algemeen zijn de medewerkers vaker voor-
stander van het generatiepact dan werkgevers. Bij verschillende organisaties was men ech-
ter ook aan de werkgeverskant voorstander.  
 
De volgende voordelen van het generatiepact werden benoemd: 
§ Het stelt medewerkers in staat richting hun pensioen af te bouwen, zonder dat hun ken-

nis direct verloren gaat. Er ontstaat ruimte voor het aannemen van nieuw personeel dat 
door het afbouwende personeel kan worden ingewerkt. Het bevordert dus de kennis-
overdracht. 

§ Het generatiepact stimuleert verjonging van de organisatie. 
§ Medewerkers in zware beroepen kunnen het werk niet tot hun pensioen volhouden, met 

ziekteverzuim tot gevolg. Ook vervangend werk is niet altijd voor handen. Het generatie-
pact maakt het mogelijk om langer door te werken met minder ziekteverzuim. 

Bovendien wijzen enkele medewerkers erop dat andere overheidsorganisaties, zoals ge-
meenten en provincies, wel een generatiepact hebben en dat dit voor die organisaties goed 
zou werken.  
 
Daar tegenover staat een groep tegenstanders van het generatiepact. Dit zijn niet alleen 
werkgevers, ook waren bij enkele organisaties de medewerkers geen voorstander van een 
generatiepact, om één of meer van de volgende redenen: 
§ Het generatiepact wordt gezien als een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Het houdt name-

lijk in dat oudere medewerkers (op uurbasis) een salarisverhoging krijgen, die de jonge-
ren niet krijgen. 

§ Het generatiepact is vooral aantrekkelijk voor medewerkers in hogere loonschalen. Juist 
voor de mensen in zware beroepen, met veelal lagere salarissen, is het generatiepact fi-
nancieel vaker niet haalbaar. 

§ Het wordt als vreemd gezien dat vanuit de overheid wordt bepaald dat de pensioenleef-
tijd omhoog gaat, maar dat juist overheidsorganisaties zoals waterschappen en gemeen-
ten een regeling hebben die (deels) vervroegd pensioen mogelijk maakt. 

§ Het is onduidelijk wat het met een medewerker doet wanneer hij ‘met één been buiten 
de organisatie staat.’ De vrees bestaat dat de betrokkenheid en inzet afneemt. 

 
Er is op dit moment geen specifieke evaluatie van het generatiepact bij de waterschappen 
voor handen. Voor de instroom van nieuwe medewerkers en de overdracht van kennis is het 
generatiepact in ieder geval niet noodzakelijk, zoals het onderstaande voorbeeld uit de Hol-
landse Delta illustreert. 
 

Mogelijkheden voor personeel in de buitendienst 

Good practice: meester-gezel 
Een halfjaar voordat een medewerker met pensioen gaat, kan al een nieuw iemand wor-
den aangesteld. Hierdoor kan er kennisoverdracht zijn en kan er een vorm van taakver-
lichting voor de oudere medewerker worden geregeld. Dit gebeurt overigens nog niet op 
alle afdelingen. 
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Bij meerdere waterschappen werd opgemerkt dat er op kantoor ruimere mogelijkhe-
den zijn voor flexibele werktijden dan in de buitendienst. Men is daar vaker afhanke-
lijk van de aanwezigheid van collega’s op bepaalde tijden en werkt men in vaste ploe-
gendiensten. Deels is dit onontkoombaar en hangt het samen met de aard van het 
beroep. Bovendien is er in onderlinge samenspraak altijd een mouw aan te passen 
wanneer zich een calamiteit zou voordoen en iemand om privé-redenen eerder weg 
zou moeten of later zou moeten beginnen.  
Overigens geldt de gebondenheid aan werkplekken en werktijden buiten kantoor niet 
alleen op het gebied van werk-privé. Ook voor bepaalde bedrijfsactiviteiten (bijvoor-
beeld initiatieven op het gebied van vitaliteit) is het vaak lastig voor medewerkers van 
buitenlocaties om naar kantoor te komen om deel te nemen. Het is bij het organiseren 
van kantoorgebonden activiteiten dus altijd van belang om ruimte hiervoor in de roos-
ters van de buitendienstmedewerkers te plannen of om dergelijke activiteiten ook naar 
buitenlocaties te brengen. 
 
Om ervoor te zorgen dat ook de medewerkers die niet op kantoor werken zo veel mo-
gelijk flexibiliteit in hun werk krijgen, hanteren sommige organisaties systemen van 
zelfroostering (zie hieronder). 
 

Balans versus werkdruk 
Een uitdaging bij flexibele werktijden is dat de scheidslijn tussen werk en privé te 
fluïde wordt, zo werd benoemd in verschillende groepsgesprekken. Meer mogelijkhe-
den tot thuiswerken brengen met zich mee dat het werk onderdeel gaat uitmaken van 
de privésfeer. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat de organisatie van medewer-
kers mag verwachten als het gaat om bereikbaarheid. Een ander aspect van balans 
versus werdruk is het feit dat de werkdruk bij anderen kan oplopen als een collega 
andere werktijden hanteert of extra verlof opneemt. Een enkele organisatie biedt me-
dewerkers training aan in het realiseren van een goede werk-privé-balans. In meer 
organisaties is het wel eens onderwerp van gesprek geweest, hoe wordt omgegaan 
met mails en telefonische bereikbaarheid buiten werktijd.  
 

Good practice: zelfroosteren 
Bij een aantal waterschappen krijgen mensen in de buitendienst zelf de verantwoorde-
lijkheid over het opstellen van hun roosters. Daarmee kunnen medewerkers zoveel mo-
gelijk zelf hun wensen ten aanzien van werktijden inbrengen. Uiteraard gebeurt het 
zelfroosteren in onderlinge afstemming met (directe) collega’s en leidinggevenden.  
Ook met zelfroosteren is het niet te voorkomen dat werktijden en de planning van activi-
teiten deels vast staan. Het feit dat men zelf invoed op het uiteindelijke rooster kan uit-
oefenen, heeft daarbij als voordeel dat het werkschema niet iets is wat ‘van bovenaf’ is 
opgelegd, maar dat men er zelf actief aan heeft bijgedragen. Daarmee heeft het rooster 
ook veel meer draagvlak. 
Overigens dient wel opgemerkt te worden dat het invoeren van zelfroosteren geen van-
zelfsprekendheid is. Het is een andere manier van werken, waarop veel medewerkers 
moeten worden voorbereid en in eerste instantie in begeleid. Zonder deze voorbereiding 
bestaat het risico dat het zelfroosteren voor te veel onduidelijkheden zorgt, waardoor het 
draagvlak juist minder wordt. 
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6 Werksituatie 

Bij de werksituatie gaat het om de werkinhoud en organisatie van werk, de arbeids-
omstandigheden, de werkverhoudingen en de werktevredenheid. 

6.1 Sectorale faciliteiten 

Op het gebied van werksituatie zijn de ontzie-uren voor muskusrattenbestrijders, die 
zijn vastgelegd in de SAW, de enige sectorale faciliteit die we in dit onderzoek hebben 
meegenomen. In de SAW is dit als volgt omschreven: “Voor muskusrattenbestrijders 
geboren voor 1 januari 1961 gelden de volgende bepalingen: Blijkt uit de periodiek 
medische keuring dat de werkzaamheden voor de muskusrattenbestrijder te belastend 
worden, dan heeft de muskusrattenbestrijder recht op urenvermindering tegen de in 
dit artikel vastgestelde inhouding. Deze ambtenaar heeft op medische indicatie recht 
op 2,5 ontzie uren per week. Voor de ambtenaar van 60 jaar en ouder wordt dit recht 
verhoogd tot maximaal 5 ontzie uren per week. De inhouding per ontzie uur bedraagt 
0,04% van het maandsalaris van de ambtenaar. De ambtenaar zal de ontzie uren 
aanwenden voor herstel. De ontzie uren worden op medische indicatie ingeroosterd.” 

6.1.1  Gebruik door medewerkers 
 
In 2018 is bij 23% van de organisaties in de sector gebruik gemaakt van de ontzie-
uren voor muskusrattenbestrijders. Bij nog eens 23% is daar geen gebruik van ge-
maakt. Bij de andere organisaties zijn geen muskusrattenbestrijders werkzaam (40%) 
of is niet bekend of hier gebruik van is gemaakt (13%). 
 
Ook is gevraagd welk deel van de muskusrattenbestrijders van de ontzie-uren gebruik 
heeft gemaakt. Dat was in de meeste organisaties minder dan 10% (tabel 6.1). 

tabel 6.1 Aandeel van de muskusrattenbestrijders dat gebruik heeft gemaakt van de ontzie-uren, in 
absoluut aantal organisaties (n=30) 

  0% 1 tot 
10% 

11 tot 
50% 

51 tot 
99% 100% Weet 

niet Totaal 

Ontzie uren voor mus-
kusrattenbestrijders 0 6 1 0 0 0 7 

 Bron: Panteia, 2019 

 

6.1.2  Resultaten en ervaringen 
 
Niet alle waterschappen hebben muskusrattenbestrijders in dienst. Toch werd tijdens 
de groepsgesprekken bij veel organisaties bij dit punt stilgestaan. Niet omdat de rege-
ling niet zou voldoen, maar vooral omwille van de vraag waarom deze regeling er al-
leen is voor muskusrattenbestrijders en niet voor andere zware beroepen. Bij het Wa-
terschap Limburg werd bijvoorbeeld aangegeven dat zij wel één lijn trekken in de ar-
beidsvoorwaarden en dat ook andere (zware) beroepen gebruik kunnen maken van 
dezelfde regelingen als muskusrattenbestrijders. 
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6.2 Lokale faciliteiten 

Lokale faciliteiten zijn instrumenten waar per organisatie invulling aan wordt gegeven. 
Voor de hieronder beschreven faciliteiten op het gebied van de werksituatie gelden wel 
verplichtingen vanuit de Arbowet. 

6.2.1  Aanbod van instrumenten 
 

De lokale faciliteiten op het gebied van de ‘werksituatie’ worden door een ruime meer-
derheid van de geënquêteerde organisaties gebruikt, dan wel beschikbaar gesteld 
(figuur 6.1). De organisaties die ‘nee’ hebben geantwoord bij de vragen over de RI&E, 
beschikken wel over een RI&E, maar hebben deze niet in 2018 geactualiseerd. 

figuur 6.1 Lokale faciliteiten ‘werksituatie’: inzet van instrumenten in 2018 (n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

Naast de reeds genoemde instrumenten, gaven de organisaties aan ook de volgende lokale 
voorzieningen aan te bieden voor alle of grotere groepen medewerkers: 
 

Informatie en training Werkplek en hulpmiddelen Organisatie en onderzoek 

§ Toolboxmeetings 
§ Trainingen 
§ Week van de veiligheid 
§ Cursus verbindend com-

municeren 
§ Pre- en onboarding app 

(voor nieuwe medewer-
kers) 

§ Game eigenaarschap 

§ Nieuwe klimaatcontrole 
§ Modernisering panden 
§ Nieuwe inrichting werk-

plekken 
§ Werkplekcheck 
§ Brillenvergoeding 
 

§ Ruimte voor ideeën van 
medewerkers voor ver-
beteringen 

§ MTO 
§ Quick scan gezond be-

wegingsgedrag / gezon-
de werkhouding voor 
nieuwe medewerkers 

§ RAM keuring (Richtlijn 
Arbeids Middelen) 

 
Ook was er sprake van individueel maatwerk. Daarbij werden de volgende zaken genoemd: 
§ Flexibel werken ook op flexibele plekken 
§ Overleg tussen leidinggevende en medewerker 
§ Ontlasten van fysiek zwaar werk door bijvoorbeeld hulpmiddelen. 

6.2.2  Gebruik door medewerkers 
 
Van de faciliteiten die betrekking hebben op individuele personen (de ontzie uren, 
aangepaste werkplekken en bedrijfskleding/beschermingsmiddelen), maakt meestal 
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minder dan de helft van het (van toepassing zijnde deel van het) personeel gebruik 
(tabel 6.2). 
 

tabel 6.2 Aandeel medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van de lokale faciliteiten op het gebied van 
werksituatie, in absoluut aantal organisaties (n=30) 

  0% 1 tot 
10% 

11 tot 
50% 

51 tot 
99% 100% Weet 

niet Totaal 

Aangepaste werkplek-
ken 0 15 5 1 0 5 26 

Bedrijfskleding en 
persoonlijke bescher-
mingsmiddelen 

0 3 12 7 0 5 27 

 Bron: Panteia, 2019 

 
Uit de groepsgesprekken blijkt dat de maatregelen doorgaans goed worden gebruikt 
door de doelgroepen waarvoor de maatregel van toepassing is. Voor de aangepaste 
werkplekken geldt dat deze in sommige organisaties voor iedereen beschikbaar zijn 
(bijvoorbeeld door op alle werkplekken hoog-laag-bureaus te plaatsen), terwijl in an-
dere organisaties alleen middelen beschikbaar zijn als medewerkers daarom vragen 
en/of als daarvoor een verklaring van de bedrijfsarts is afgegeven. 

6.2.3  Resultaten en ervaringen 
 
Over het algemeen is men bij de waterschappen en gelieerde organisaties zeer te 
spreken over de faciliteiten en voorzieningen voor de werksituatie. Dit bleek zowel uit 
de enquête (figuur ) als uit de gesprekken met medewerkers en de vertegenwoordigers 
van de werkgever.  
 
Zaken zoals bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste werk-
plekken zijn doorgaans prima geregeld. Zowel werkgever als medewerkers geven aan 
dat alle wensen en verzoeken op dit gebied worden ingewilligd en dat er meestal vol-
doende middelen voorradig zijn. De rol van de preventiemedewerker(s) wordt door 
diverse partijen als een belangrijke schakel gezien bij het creëren van een goede en 
veilige werksituatie. De mate van proactiviteit van de preventiemedewerker is mede 
bepalend voor de tevredenheid over de voorzieningen en faciliteiten. 
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figuur 6.2 Mate waarin instrumenten op het gebied van 'werksituatie' tot het gewenste resultaat leiden 
(n=30) 

 

 
 

 Bron: Panteia, 2019 

 
De verbeterpunten op het gebied van de werksituatie zijn klein, maar toch vermel-
denswaardig. Tijdens meerdere groepsgesprekken werd er namelijk ingegaan op de 
volgende punten: 
§ Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) 
§ Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; 
§ Het onderscheid tussen voorzieningen op kantoor en op buitenlocaties; 
§ Kenmerken van de kantooromgeving; 
 
Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) 
Zoals uit de bovenstaande figuur 6.2 blijkt, was een klein deel van de geënquêteerden 
er niet van overtuigd dat de RI&E’s het gewenste resultaat opleveren. De meerderheid 
van de organisaties heeft de RI&E’s wel grotendeels op orde, maar er werden vooral 
verbeterpunten gesignaleerd bij de RI&E’s voor specifieke locaties. In enkele gevallen 
werd benoemd dat er wel een RI&E op hoofdlijnen is, maar dat bepaalde locatiespeci-
fieke kenmerken daar onvoldoende aan de orde in zouden komen, of dat de RI&E toe 
is aan een update.  
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Een ander aandachtspunt bij RI&E’s is het feit dat er wel een goede en volledige RI&E 
voor een locatie is, maar dat deze niet voor iedereen goed toegankelijk is. Een RI&E 

staat vaak ergens als een bestand op een server opgeslagen of is wellicht ergens op 
papier in te zien, maar dit biedt weinig houvast als iemand op een locatie komt waar 
hij/zij de weg niet kent en het niet altijd duidelijk is wat precies de risico’s zijn. Daar-
om werd bij één van de waterschappen de onderstaande oplossing geopperd (die nog 
niet daadwerkelijk in de praktijk was gebracht). 
 
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
Hoewel persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende mate beschikbaar zijn, werd 
bij een aantal waterschappen als aandachtspunt benoemd dat het in de praktijk kan 
voorkomen dat de middelen niet altijd worden gebruikt. Dit speelt vooral bij taken in 
de buitendienst waarbij medewerkers alleen werken en er dus niemand erbij is om 
toezicht op de veiligheid te houden. Uit gemak worden veiligheidsmaatregelen wel 
eens achterwege gelaten omdat men het ‘even snel’ wil doen, of omdat het een ‘een-
voudige klus’ is waar de beschermingsmiddelen (zoals het gebruik van een zaagbroek) 
niet noodzakelijk worden geacht. Ook wordt er een aandachtspunt gezien bij mede-
werkers die niet structureel ‘buiten’ of op bepaalde locaties werken en daarom zich 
(bewust of onbewust) niet aan bepaalde veiligheidsprotocollen houden.  
 
De uitdaging bij deze aandachtspunten is dat het vaak om individuele acties gaat, 
waarbij er geen toezicht is en men elkaar er dus ook niet direct op kan aanspreken. In 
de meeste organisaties wordt namelijk wel aangegeven dat in groepsverband meestal 
wel een veiligheidscultuur heerst, waarbij onveilig gedrag direct wordt gesignaleerd en 
de persoon in kwestie daarop wordt gewezen. Overigens hebben veelal jongere mede-
werkers hier de meest positieve invloed op: zij hebben tijdens hun opleiding vanaf het 
begin meegekregen hoe ze zich aan veiligheidsprotocollen moeten houden. Zij spreken 
vaak oudere medewerkers aan die zich niet aan bepaalde regels houden, bijvoorbeeld 
omdat dit nieuwe regels zijn die ‘vroeger niet nodig waren’. 
 

Goed idee: RI&E via een QR-code 
Om de belangrijkste aandachtspunten voor de veiligheid per locatie toegankelijk te ma-
ken, werd bij Waternet het idee geopperd om een verkorte versie van de RI&E beschik-
baar te stellen door bij de ingang van een gebouw of ruimte een (duidelijk herkenbaar) 
plaatje met QR-code op te hangen. Deze code kan met een mobiele telefoon worden 
gescand, waarna men wordt doorgeleid naar een overzicht met een beknopte beschrij-
ving van de belangrijkste risico’s.  
 
De afbeelding hieronder toont een voorbeeld van een QR-code, in dit geval geeft de code 
toegang tot de website van het A&O-fonds Waterschappen. 
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Het bevorderen van een veiligheidscultuur kost tijd en komt neer op zowel het voort-
durend herhalen van het belang, het thema veiligheid structureel laten terugkomen bij 
werkoverleggen, mensen bij overtreding erop aanspreken en sancties opleggen. Een 
mooi voorbeeld van hoe de veiligheidscultuur kan worden bevorderd door leidingge-
venden en in protocollen werd genoemd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier: 

 
Het onderscheid tussen voorzieningen op kantoor en op buitenlocaties 
Een aandachtspunt dat bij een aantal waterschappen naar voren kwam, was het ver-
schil in voorzieningen tussen kantoorlocaties en buitenlocaties. Waar kantoren veelal 
van goede en moderne apparatuur en meubilair zijn voorzien, gebeurt de vervanging 
van oude apparatuur en meubilair op locaties soms te traag. Bij een aantal water-
schappen signaleerden de medewerkers van buitenlocaties bijvoorbeeld dat de bu-
reaus oud en niet in hoogte verstelbaar zijn, de stoelen versleten en de computerap-
paratuur niet optimaal functioneert. Men wijt dit in die gevallen vooral aan het feit dat 
op kantoor iedereen dagelijks aanwezig is, maar het op buitenlocaties kan voorkomen 
dat het personeel maar een beperkte tijd per week of maand op één locatie is. De 
prikkel om dan verouderde apparatuur en meubilair te rapporteren en te laten vervan-
gen is dan kleiner, omdat de hinder minder vaak/langdurig wordt ervaren. 
 
Hoewel het om een aantal uitzonderingen gaat waar de faciliteiten op de buitenloca-
ties suboptimaal zijn, is het wel zaak dat er structureel en proactief wordt gekeken 
naar de voorzieningen en ook signalen hierover snel worden opgepakt. 
 
Kenmerken van de kantooromgeving 
Op de kantooromgeving van de waterschappen en gelieerde organisaties werden enke-
le kanttekeningen gemaakt, die niet ongebruikelijk zijn voor vergelijkbare kantoren. 
Veel organisaties maken namelijk gebruik van kantoortuinen en/of flexibele werkplek-
ken. Dit brengt vaak een efficient gebruik van de beschikbare ruimte met zich mee, 
maar kan er ook toe leiden dat er te weinig stilteplekken zijn waar mensen zich kun-
nen concentreren of vertrouwelijke (telefoon)gesprekken kunnen voeren. Daarnaast 
werd ook enkele keren het binnenklimaat als aandachtspunt genoemd. Te hoge of lage 
temperaturen kunnen van invloed zijn op de productiviteit. Dit is overigens vaak ook 
afhankelijk van een persoonlijke voorkeur, waardoor het dus lastig is in een kantoor-
tuin één klimaat te scheppen dat voor iedereen optimaal is. 
 
 

Good practice: wijze van aanspreken op veiligheid 
Het bevorderen van de veiligheidscultuur kan in kleine zaken worden gezocht, bijvoor-
beeld de wijze van aanspreken en controleren op de uitvoering. In plaats van de vraag te 
stellen: “is [opdracht x] uitgevoerd?” Kan er structureel de vraag worden gesteld “is 
[opdracht x] uitgevoerd en is dit op een veilige wijze gedaan?” Deze vraagstelling onder-
streept namelijk voortdurend het belang van veiligheid. 
Vanuit kennis van Panteia over gedragswetenschappen kan hier overigens aan worden 
toegevoegd dat het nog beter werkt, wanneer men vooraf moet aangeven of men voor-
nemens is de klus op een veilige wijze uit te voeren. Dit zorgt voor nog meer toewijding 
aan datgene wat men vooraf belooft.  
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7 Conclusies  

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen heeft Panteia in de eerste helft van 
2019 een onderzoek uitgevoerd naar duurzaam werken in de sector waterschappen. 
Hiermee geeft het A&O-fonds gehoor aan de opdracht hiertoe die in het nieuwe cao-
akkoord (2018) voor de sector waterschappen is afgesproken. 
 
Onder duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal, 
gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten 
en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van 
hun werkgever. We hebben de maatregelen die hieraan bij kunnen dragen ingedeeld 
op basis van een model voor duurzaam werken, bestaande uit vijf pijlers, namelijk: 
organisatie, ontwikkelen, vitaliteit, balans werk-privé en werksituatie.  
 
Dit onderzoek had ten doel inzicht te bieden in enerzijds de beschikbare faciliteiten bij 
de organisaties in de sector, het gebruik hiervan en de werking in de praktijk en an-
derzijds waar nog behoeftes liggen van werkgevers en medewerkers. 
 
Dit is in kaart gebracht door een enquête onder alle 21 waterschappen en 12 gelieerde 
organisaties, met een respons van 91%. Aanvullend hebben 27 organisaties deelge-
nomen aan groepsgesprekken op locatie met enerzijds een vertegenwoordiging van de 
werkgever en anderzijds een vertegenwoordiging van de medewerkers. 
 
In dit hoofdstuk formuleren we ten eerste de conclusies op basis van de bevindingen. 
Ten eerste geven we enkele algemene conclusies en daarna volgen de conclusies per 
pijler van duurzaam werken. In het volgende hoofdstuk volgen de aanbevelingen voor 
de organisaties in de sector en voor sociale partners en het A&O-fonds. 

7.1 Inleiding 

Randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van het model voor duurzaam 
werken zijn: 
§ Een heldere visie en beleidsdoelen voor duurzaam werken, die breed worden ge-

dragen in de organisatie. 
§ Alle pijlers van het model zijn ingevuld en op elkaar afgestemd. 
§ Leidinggevenden en medewerkers zijn bekend met de visie en doelen van het be-

leid, het integrale kader en de onderliggende faciliteiten (‘weten’) 
§ Medewerkers zien het belang in van duurzaam werken en nemen hierin zelfregie 

(‘willen’). 
§ Binnen de organisatie zijn er geen belemmeringen voor medewerkers om te wer-

ken aan duurzaam werken (‘kunnen’). 
 
Als we kijken naar alle organisaties in de sector waterschappen, zien we dat er al veel 
instrumenten worden ingezet die kunnen bijdragen aan het duurzaam werken van de 
medewerkers in de sector. Dat geldt over alle pijlers heen. Tegelijkertijd wordt in veel 
organisaties nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. De 
bekendheid en het gebruik van de instrumenten kan nog worden verbeterd, door on-
der andere betere communicatie, meer zelfregie en het wegnemen van belemmerin-
gen. Er is ook een gebrek aan samenhang tussen de instrumenten, doordat er in de 
meeste organisaties geen overkoepelende visie of concrete doelen zijn geformuleerd 
voor duurzaam werken of aspecten daarvan.  
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In de volgende paragrafen gaan we hier nader op in. 

7.2 Organisatie 

Van de 30 organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt, hebben er vijf een 
algemene visie ontwikkeld op duurzaam werken en deze vastgelegd in een overkoepe-
lende beleidsnotitie. Andere organisaties hebben soms wel een visie op onderdelen.  
 
Ook bleek dat de meeste organisaties geen concrete doelen koppelen aan de activitei-
ten die ze inzetten en ook weinig zicht hebben op de mate waarin de instrumenten die 
worden ingezet tot het gewenste resultaat leiden.  
 
Organisaties zien niet altijd het belang in van het opstellen van een visie en beleid 
voor duurzaam werken. Tegelijkertijd bleek uit de gesprekken dat het zonder deze 
visie lastig kan zijn om richting leidinggevenden en medewerkers duidelijk te maken 
welke rol zij kunnen spelen bij duurzaam werken en welke mogelijkheden de organisa-
tie daarvoor biedt. Het koppelen van doelen aan de visie maakt het mogelijk om ver-
wachtingen te concretiseren en de mate van doelbereik te monitoren. 
 
De Strategische Personeelsplanning hangt samen met de visie en het beleid. Uit de 
SPP komen aandachtspunten voor duurzaam werken voort. We constateren dat alle 
organisaties de (potentiële) waarde van een SPP wel inzien. Toch is nog niet in alle 
organisaties hier prioriteit aan gegeven of spelen er capaciteitsproblemen. Het verta-
len van het SPP naar concrete doelen en uitvoering, levert ook knelpunten op. Bij or-
ganisaties die tevreden zijn over hun SPP, zijn er twee belangrijke gemeenschappelij-
ke factoren: de SPP is opgesteld in samenwerking met de leidinggevenden en er is een 
vertaalslag gemaakt naar wat er nodig is om het huidige personeel voor te bereiden 
op de toekomst en welk personeel geworven moet worden. 
 
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het betrekken van medewerkers bij de 
verschillende aspecten van duurzaam werken. Nog niet in alle organisaties is dit een 
standaard onderdeel van de gesprekscyclus en de mate waarin en wijze waarop dit 
gebeurt verschilt vaak per leidinggevende. Het is daarom van belang dat leidingge-
venden erop attent worden gemaakt dat ze het over verschillende aspecten van duur-
zaam werken kunnen (of zelfs zouden moeten) hebben. Ook het ondersteunen van de 
leidinggevenden bij het geven van inhoud aan dit gesprek is belangrijk. Anders kun-
nen vragen over duurzaam werken te makkelijk worden overgeslagen. Ook medewer-
kers nemen vaak nog geen pro-actieve rol in het bespreken van aspecten van inzet-
baarheid, behalve als er al sprake is van knelpunten in het functioneren. 
 
Het kan dus helpen om een duidelijk beleid, inclusief doelen, op papier te hebben. 
Maar het is vooral belangrijk dat iedereen binnen de organisatie een gedeelde visie 
heeft over: 
§ Wat verstaan wordt onder duurzaam werken en het integrale karakter ervan. 
§ Het belang van duurzaam werken voor iedereen in de organisatie. 
§ De wijze waarop over duurzaam werken wordt gecommuniceerd, zowel in het al-

gemeen, als in de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. 
§ Het feit dat duurzaam werken een gedeeld belang is, waar zowel leidinggevenden 

als medewerkers zelf proactief ideeën over moeten ontwikkelen hoe men duur-
zaam inzetbaar wil blijven en wat daarvoor nodig is.  
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Kortom: het is op organisatorisch niveau van belang dat iedereen binnen de organisa-
tie op eenzelfde manier het belang van duurzaam werken onderkent. Uit de verschil-
lende gesprekken blijkt dat dat niet vanzelf gaat: niet alle medewerkers zijn proactief 
en niet alle leidinggevenden acteren op dezelfde wijze. Het kan dus nodig zijn dat er 
een cultuurverandering moet plaatsvinden, waarbij wel bottom-up ideeën worden ge-
genereerd voor duurzaam werken (bijvoorbeeld ook als input voor een SPP) en waarbij 
vanuit directie en leidinggevenden een duidelijk (en eenduidig) beeld wordt geschetst 
van doelen en mogelijkheden. 

7.3 Ontwikkelen 

Alle organisaties in de sector hebben een centraal opleidingsbudget. Niet altijd is dit 
echter gekoppeld aan een opleidingsplan. In sommige organisaties ervaren medewer-
kers beperkende voorwaarden bij het inzetten van hun Persoonsgebonden Basis Bud-
get, wat het gebruik belemmert. Ongeveer tweederde van de organisaties heeft een 
academie voor opleidingsaanbod. Soms worden academies ook samen georganiseerd 
met andere waterschappen of in een regionaal samenwerkingsplatform van overhe-
den. Medewerkers zien als meerwaarde van een academie dat er een toegankelijk 
overzicht is van het beschikbare aanbod en dat het gebruik laagdrempelig is. In het 
algemeen is het beeld dat er veel mogelijkheden zijn voor het volgen van opleidingen, 
maar dat het initiatief wel bij de medewerkers ligt. Organisaties verschillen in de mate 
waarin medewerkers actief worden gestimuleerd tot het volgen van opleidingen. 
 
Alle organisaties bieden mogelijkheden voor medewerkers om werkzaamheden uit te 
voeren buiten de eigen afdeling. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven 
verschilt echter sterk tussen waterschappen. In sommige organisaties wordt hier 
vooral naar gekeken als er knelpunten zijn in het functioneren van medewerkers. On-
geveer tweevijfde van de organisaties heeft een klussenbank, wat betekent dat me-
dewerkers zich zelf aan kunnen melden voor klussen die op intranet worden gepubli-
ceerd. Uit de gesprekken blijkt echter dat het aantal organisaties met een goed functi-
onerende klussenbank erg klein is. De wens om medewerkers de mogelijkheid te bie-
den om op andere afdelingen te werken is breed gedeeld, maar er kleven praktische 
belemmeringen aan een klussenbank, zoals het ‘gat’ dat de medewerker achterlaat op 
de eigen afdeling en de financiële afhandeling. Een mobiliteitsbureau heeft in sommige 
organisaties een slechte naam, omdat het geassocieerd wordt met outplacement. Te-
gelijkertijd kan het wel meerwaarde hebben om begeleiding te kunnen bieden bij ont-
wikkeling, doorstroom en eventuele uitstroom. Het Hoogheemraadschap van Rijnland 
heeft bijvoorbeeld een Loopbaanlab opgezet om medewerkers te begeleiden bij talent-
ontwikkeling, doorstroom en eventuele uitstroom. 
 
De sectorinstrumenten voor mobiliteit, zoals de loopbaanscan en de financiële loop-
baanplanner, worden door veel organisaties wel onder de aandacht gebracht van me-
dewerkers. Dit wordt echter vooral gezien als een mogelijkheid voor de medewerker 
zelf om inzicht te verkrijgen. De organisaties hebben weinig zicht op het gebruik en de 
resultaten. 
 
  



 
 

 

56 
 
 

 

  

 

Op het gebied van ontwikkelen en mobiliteit ligt op twee vlakken de belangrijkste 
winst die organisaties kunnen behalen: 
 

1. Het stimuleren van medewerkers tot het volgen van opleidingen die bij-
dragen aan hun inzetbaarheid in de huidige functie of daarbuiten. 

 
Alle organisaties hebben een opleidingsbudget en bieden mogelijkheden om opleidin-
gen te volgen. Daar waar bij sommige organisaties ‘alles mogelijk’ is, ervaren mede-
werkers van andere organisaties wel belemmeringen in het gebruik. Dat kan komen 
doordat opleidingen snel vol zitten, budgetten niet toereikend zijn of de werkdruk te 
hoog is om gebruik te maken van opleidingen. Bij het PBB ervaren sommigen als knel-
punt dat de organisatie geen tijd beschikbaar stelt voor het volgen van de opleiding, 
waardoor het van invloed is op de balans werk-privé. 
 
Een Academie is voor veel organisaties een goede manier om het aanbod inzichtelijk 
te maken voor medewerkers en soms ook om daarin gezamenlijk op te trekken met 
andere waterschappen. Om het gebruik te stimuleren, moet het aanbod wel actief 
onder de aandacht worden gebracht van de medewerkers, met name door gesprekken 
met de leidinggevende waarin ook de behoeftes van medewerkers inzichtelijk worden. 
Als de organisatie een analyse heeft gemaakt van de functies binnen de organisatie en 
toekomstige ontwikkelingen (strategische personeelsplanning), kan dat richting geven 
aan de in te zetten opleidingen. 
 
Speciale aandacht is wenselijk voor het betrekken van de medewerkers in de buiten-
dienst, aangezien zij doorgaans minder gebruik maken van het intranet en minder 
contact hebben met collega’s. 
 

2. Het bieden van mogelijkheden om ervaring op te doen op andere afde-
lingen of in andere organisaties. 

 
Alle organisaties bieden mogelijkheden om werkzaamheden uit te voeren op andere 
afdelingen, maar de mate waarin dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt verschilt. In 
sommige organisaties gebeurt dit vooral reactief, als er knelpunten zijn in het functio-
neren of als er tijdelijk weinig werk is voor een groep medewerkers. Bij anderen wordt 
het meer gezien als een manier om medewerkers zich te laten ontwikkelen.  
 
Er zijn in hoofdlijnen twee manieren om dit te organiseren: 
• Een deel van de organisaties heeft (of had) een klussenbank. Dit betekent dat 

klussen openbaar bekend worden gemaakt en medewerkers zichzelf daarvoor kun-
nen aanmelden. De coördinatie van de klussenbank komt dan niet bij de afde-
lingshoofden, maar op een meer overkoepelend niveau te liggen. Medewerkers 
zien hiervan als voordeel dat de mogelijkheden inzichtelijk zijn en de werkwijze 
transparant is. Nadeel is vooral dat leidinggevenden het als vervelend ervaren als 
mensen van hun afdeling elders ingezet worden, zodat zij met een tekort worden 
geconfronteerd. Het succesvol organiseren van een klussenbank blijkt lastig te 
zijn, zo blijkt uit de ervaringen van de organisaties. Het zal duidelijk moeten zijn 
welk doel men nastreeft met de klussenbank en hoe de ‘gaten’ kunnen worden op-
gevangen. 
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• In andere organisaties wordt de inzet van medewerkers over afdelingen heen ge-
regeld door de teamleiders onderling. Dit kan op aangeven van medewerkers zijn, 
maar ook omdat het werk daarom vraagt. Het voordeel hiervan is dat het draag-
vlak bij de teamleiders groter is. Het belangrijkste nadeel is dat medewerkers 
minder of geen zicht hebben op de beschikbare klussen en er dus minder moge-
lijkheden zijn om zichzelf daarvoor aan te melden. 

7.4 Vitaliteit 

Verzuimbegeleiding vinden alle organisaties belangrijk, en daar zijn doorgaans de 
formele procedures ook voor beschikbaar. Veel organisaties zijn nog terughoudend 
met maatregelen op het gebied van leefstijl. Toch zijn er ook al veel initiatieven om de 
gezonde leefstijl te stimuleren. Slechts bij een enkele organisatie zijn deze initiatieven 
onderdeel van een samenhangend geheel.  
 
Op basis van de gesprekken met organisaties in de sector, zien we de volgende aan-
knopingspunten voor verbetering in de aandacht voor vitaliteit: 
§ Verzuimbegeleiding: De formele structuren voor verzuimbegeleiding zijn doorgaans 

aanwezig bij organisaties in de sector. Wel blijkt uit de gesprekken dat het trainen van 
leidinggevenden in verzuimbegeleiding lang niet altijd gebeurt, of niet regelmatig ge-
beurt.  

§ Leefstijl: Niet alle organisaties zien voor zichzelf een actieve rol op het gebied van leef-
stijl. Dit komt vaak voort uit een angst teveel in het privéleven en de vrije keuze van 
medewerkers te treden. Maar inzetten op leefstijl hoeft niet dwingend van aard te zijn, 
en er zijn ook geen organisaties in de sector die het zo inzetten. Medewerkers die graag 
hun leefstijl willen verbeteren, kunnen ook worden ondersteund en gefaciliteerd. Een 
aantal organisaties doet dit al. Bijvoorbeeld door een gezond en aantrekkelijk aanbod in 
het bedrijfsrestaurant of de mogelijkheid om het PBB in te zetten voor een afvalpro-
gramma, gezondheidscoaching of stoppen met roken cursus. Dan dwingt de organisatie 
de medewerkers niet een kant op die ze niet willen, maar helpt ze een richting uit die ze 
juist wel willen. Bij verschillende organisaties blijkt dat dit wel degelijk gewaardeerd 
wordt door medewerkers.  

§ Structureel aanbod als samenhangend geheel: De instrumenten winnen aan kracht 
als ze onderdeel uitmaken van een samenhangend geheel. Medewerkers waarderen het 
als de organisatie laat zien dat signalen uit het MTO en PMO worden gebruikt om mede-
werkers de gelegenheid te geven met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Dit ver-
hoogt ook het draagvlak voor het gebruik van deze instrumenten. Dit kan bijvoorbeeld 
door het opstellen van een activiteitenkalender rond vitaliteit. 

 

7.5 Balans werk-privé 

De belangrijkste conclusie is dat de betrokkenen over het algemeen zeer te spreken 
zijn over de mogelijkheden voor het realiseren van een goede werk-privé balans. Er is 
voldoende gelegenheid om de werktijd flexibel in te delen (vooral bij kantoorgebonden 
werkzaamheden) en voor bijzondere situaties en calamiteiten zijn er doorgaans af-
spraken te maken over (tijdelijke) aanpassingen van werktijden. 
 
De flexibele werktijden zijn niet voor alle werkzaamheden van toepassing. Vooral in de 
buitendiensten is men vaak gebonden aan vaste werktijden. Dit ligt deels in de aard 
van het werk. Er zijn echter mogelijkheden om aan flexibiliseringswensen tegemoet te 
komen met behulp van zelfroostering.  
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Een aandachtspunt bij flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken is dat de 
balans werk-privé niet doorslaat naar ‘werk’, met de gevolgen van dien in de vorm 
van verhoogde werkdruk, overspanning en burn-out. Hoewel dit deels bij het individu 
ligt, kan op organisatieniveau hierop geacteerd worden door duidelijke afspraken te 
maken (over wat er van medewerkers wordt verwacht en wat niet) en erop toe te zien 
dat de balans werk-privé ook onderdeel van gesprekken tussen leidinggevende en 
medewerker is.  
 
Ten slotte valt ook de afronding van de loopbaan onder de balans werk-privé. Ge-
sprekken over afronding van de loopbaan worden vaak gehouden op initiatief van de 
leidinggevende, maar dit wordt doorgaans door de organisatie niet actief gestimu-
leerd. Ook het generatiepact is een manier om invulling te geven aan een afbouw van 
het aantal gewerkte uren voor oudere medewerkers. De meningen hierover zijn sterk 
verdeeld. Een evaluatie van de generatiepacten bij de waterschappen in Limburg en 
Fryslân ontbreekt nog, zodat er geen sluitende uitspraken kunnen worden gedaan over 
het nut of de noodzaak voor het generatiepact. 

7.6 Werksituatie 

De voorzieningen en faciliteiten op het gebied van de werksituatie zijn over het alge-
meen goed te noemen. Er is een aantal aandachtspunten, maar de balans in de tevre-
denheid slaat meestal ruim door naar zeer positief. Naast enkele opmerkingen over de 
kantooromgeving (die in veel bedrijven met flexibele werkplekken voorkomen), liggen 
de genoemde aandachtspunten vooral in de buitenlocaties. Het gaat dan om de be-
schikbaarheid en toegankelijkheid van de RI&E’s, de kwaliteit van apparatuur en meu-
bilair (in vergelijking met de voorzieningen op kantoor) en het consequent naleven 
van de veiligheidscultuur. Dit laatste is het voornaamste aandachtspunt, waar voort-
durend op gelet moet worden, zeker bij medewerkers die individueel acteren en colle-
ga’s die niet altijd op een bepaalde locatie werken.  
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8 Aanbevelingen 

Elke organisatie in de sector waterschappen heeft al maatregelen die bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisa-
ties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het ver-
schil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang zijn in het beleid, deels in 
de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de 
communicatie. Gezien deze verschillen is maatwerk nodig om de organisaties verder 
te brengen in hun aanpak voor duurzaam werken. Bij alle organisaties die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek wordt het belang van duurzaam werken wel degelijk 
ingezien voor de organisatie, met het oog op het langer doorwerken van medewerkers 
en de vele veranderingen in het werk van de organisaties.  

8.1 Advies aan organisaties 

Hieronder geven we een aantal algemene adviezen die voor veel organisaties in de 
sector van toepassing zijn. Specifieke adviezen per organisatie zijn opgenomen in 
factsheets voor de betreffende organisaties. 
 
Continueer de dialoog 
Een belangrijk onderdeel van het verder vormgeven van duurzaam werken, is het 
ontwikkelen van een gedeelde visie. In veel van de gevoerde groepsgesprekken met 
de werkgeverskant en leidinggevenden werd opgemerkt dat men de samenkomst een 
goed initiatief vond om eens gezamenlijk enkele zaken rond duurzaam werken te be-
spreken en aandachtspunten te benoemen. Voor het ontwikkelen van een gezamenlij-
ke visie zouden aanvullende groepsbijeenkomsten met directie, bestuur en leidingge-
venden een goede eerste stap zijn. Door gezamenlijk werkwijzen, denkbeelden en 
wensen te bespreken kan een organisatie toewerken naar een gedeeld beeld over wat 
men wil bereiken met duurzaam werken en hoe dit in de praktijk kan worden ge-
bracht. Om de organisaties hierbij te helpen, is het aan te raden dat de gesprekken 
worden begeleid door een neutrale partij, die de gesprekken structureert, inspirerende 
voorbeelden kan inbrengen en (waar nodig) kritische vragen kan stellen. 
 
Cultuurverandering; concrete doelen en handvatten 
Het is op organisatorisch niveau van belang dat iedereen binnen de organisatie op 
eenzelfde manier het belang van duurzaam werken onderkent. Uit de verschillende 
gesprekken blijkt dat dat niet vanzelf gaat: niet alle medewerkers zijn proactief en 
niet alle leidinggevenden acteren op dezelfde wijze. Het kan dus nodig zijn dat er een 
cultuurverandering moet plaatsvinden, waarbij wel bottom-up ideeën worden gegene-
reerd voor duurzaam werken (bijvoorbeeld ook als input voor een SPP) en waarbij 
vanuit directie en leidinggevenden een duidelijk (en eenduidig) beeld wordt geschetst 
van doelen en mogelijkheden. 
 
Een dergelijke cultuurverandering gebeurt niet door alleen mee te delen dat dergelijke pro-
actieve werkwijzen in de toekomst worden verwacht. Aangezien veel van het beleid rond 
duurzaam werken tot uitwerking komt in de gesprekken tussen leidinggevenden en mede-
werkers, is het van belang dat er voor beide partijen voldoende handreikingen zijn om de 
uitvoering van het beleid tot een succes te maken. Dit betekent: duidelijkheid over de doe-
len en mogelijkheden en mensen trainen en begeleiden zodat ze in de gesprekken voldoen-
de handvatten hebben om duurzaam werken te bevorderen. 
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Om tot een bruikbaar SPP te komen, is het van belang dat er niet alleen wordt geke-
ken naar algemene trends en ontwikkelingen in de sector, maar dat deze ontwikkelin-
gen worden besproken met de leidinggevenden en hoe hen dit in het dagelijkse werk 
raakt. Zodoende ligt de uitwerking van de SPP niet alleen bij HR-medewerkers, maar 
komt de invulling bottom-up tot stand. Leidinggevenden kunnen een vertaling maken 
naar wat het voor hun directe medewerkers en hun werkzaamheden betekent. Daar-
mee kunnen per afdeling doelen worden gesteld, die op hun beurt vertaald kunnen 
worden naar opleidingen en initiatieven om enerzijds kennisverlies te voorkomen en 
anderzijds het personeel voor te bereiden op de toekomst. 
 
Monitoring van doelbereik 
Voor een algemene visie voert het te ver om voor alle afzonderlijke instrumenten doe-
len en uitkomstindicatoren te formuleren. Er kunnen echter wel overkoepelende doe-
len worden geformuleerd, waar faciliteiten op kunnen aanhaken. In een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek kan dan worden nagegaan in hoeverre deze doelen worden 
behaald. Op het gebied van vitaliteit kunnen (twee)jaarlijkse preventieve gezond-
heidsonderzoeken (PMO) helpen bij het formuleren van doelen en het monitoren van 
de voortgang op het gebied van mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers. 
Voor bepaalde faciliteiten en initiatieven kunnen verder ook aparte evaluaties worden 
gedaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld al veelvuldig bij opleidingen en eventueel bij bijzon-
dere initiatieven (zoals een ‘week van…’). Het is daarbij aan te raden om niet alleen 
direct na afloop van een opleiding of initiatief te evalueren, maar ook enige tijd daar-
na om duurzame effecten te kunnen zien. Daarnaast kunnen leidinggevenden worden 
gevraagd naar hun beeld van hoe een faciliteit bij hun personeel bijdraagt aan duur-
zaam werken. 
 
Rol van de leidinggevenden en medewerkers 
Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden een grote rol hebben bij het informeren en 
stimuleren van medewerkers bij het maken van keuzes die bijdragen aan duurzaam werken. 
Het is daarom van belang dat leidinggevenden er attent op zijn dat een vooruitblik naar de 
komende jaren, de mate van belasting en de taken die iemand kan uitvoeren tijdig op de 
agenda komen bij de jaarlijkse gesprekken. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen: “hoe zie 
jij je taken de komende jaren (tot aan je pensioen) uitvoeren?” 
 
Medewerkers hebben er behoefte aan om meer te weten over welke mogelijkheden er 
zijn op het gebied van ontwikkelen, vitaliteit, balans werk-privé en werkomstandighe-
den. De kennis over de mogelijkheden moet goed worden geborgd. Leidinggevenden 
moeten worden geïnformeerd over welke faciliteiten worden ingezet en wat alternatie-
ven zijn die (nog) niet worden ingezet. Hier ligt een taak voor HRM, hetzij door proac-
tief mogelijkheden te delen of door korte lijnen te hebben met leidinggevenden om 
hen op maat alternatieven aan te dragen die ze met medewerkers kunnen bespreken. 
Een actieve en coördinerende rol van HRM voorkomt bovendien dat de schijn van wil-
lekeur ontstaat, omdat het niet afhangt van de leidinggevende welke faciliteiten wor-
den aangeboden. 
 
Het bespreken van duurzaam werken is echter niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
leidinggevenden. Een belangrijke vraag op organisatieniveau is hoe medewerkers gestimu-
leerd kunnen worden om zelf een actieve rol te nemen in hun eigen duurzame inzetbaar-
heid. Alle gesproken organisaties vinden namelijk dat medewerkers zelf initiatieven hierin 
moeten nemen, maar vrijwel alle organisaties zien ook dat dit niet vanzelf gaat. Ook mede-
werkers die uit zichzelf het onderwerp niet op de agenda zetten, moeten geprikkeld worden 
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om zelf proactief met input te komen over duurzaam werken. Dit kan op verschillende ma-
nieren worden gefaciliteerd, namelijk: 
§ Centraal vanuit de organisatie communiceren waarover tijdens gesprekken tussen lei-

dinggevenden en medewerkers gesproken gaat worden, inclusief de verwachting dat 
medewerkers zelf ook met zinvolle inbreng komen. 

§ Vervolggesprekken organiseren als er onvoldoende inbreng van de medewerker uit een 
eerste gesprek komt. De leidinggevende kan de medewerker meegeven ergens over na 
te denken, en er op een later moment op terug komen. 

 
Omdat de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers het belangrijkste aan-
knopingspunt zijn voor duurzaam werken, is het van belang dat er binnen organisaties 
zo veel mogelijk één lijn wordt getrokken in hoe met dergelijke gesprekken wordt 
omgegaan. Hier ligt vooral een verantwoordelijkheid bij leidinggevenden om ervoor te 
zorgen dat de verschillen in aanpak van dergelijke gesprekken zo klein mogelijk zijn. 
Uiteraard heeft iedere leidinggevende een eigen stijl en werkwijze, maar dit mag er 
niet toe leiden dat medewerkers bij verschillende leidinggevenden verschillende moge-
lijkheden op het gebied van duurzaam werken krijgen. Dit beeld werd wel bij meerde-
re organisaties door medewerkers naar voren gebracht. Vooral de mate van (het sti-
muleren van) proactiviteit en de wijze waarop men met maatwerk omgaat waren 
daarbij aandachtspunten. 
 
Maatwerk en willekeur 
Uit de gesprekken bleek dat, wanneer maatwerkoplossingen mogelijk zijn binnen or-
ganisaties, dit bij medewerkers kan leiden tot wantrouwen en een gevoel van wille-
keur. Wanneer er wordt gekozen om veel met maatwerkoplossingen te werken, is het 
dus van belang om vertrouwen te wekken dat er voor iedereen maatwerkoplossingen 
mogelijk zijn, maar dat deze niet noodzakelijkerwijs dezelfde faciliteiten of instrumen-
ten omvatten. Transparantie over waarom een bepaalde oplossing in individuele ge-
vallen de beste is kan daarbij helpen. Uiteraard speelt de vertrouwelijkheid voor keu-
zes in individuele gevallen wel een rol, maar door duidelijk te zijn over de gemaakte 
keuzes door verschillende leidinggevenden moet in elk geval worden voorkomen dat er 
een gevoel van willekeur ontstaat. 
 
Aanbevelingen per thema 
Per thema kan sectorbreed vooral winst worden behaald op de volgende aspecten: 
• Ontwikkelen 

• Het stimuleren van medewerkers tot het volgen van opleidingen die bijdragen 
aan hun inzetbaarheid in de huidige functie of daarbuiten: dit kan door een in-
zichtelijk en toegankelijk aanbod en het aanpakken van belemmeringen voor 
het gebruik. Speciale aandacht is wenselijk voor het betrekken van de mede-
werkers in de buitendienst. 

• Het bieden van mogelijkheden om ervaring op te doen op andere afdelingen of 
in andere organisaties: Organisaties kunnen op verschillende manieren moge-
lijkheden bieden om ervaringen op te doen bij een andere afdeling of in een 
andere organisatie. In de praktijk blijken er vaak knelpunten te spelen op het 
niveau van leidinggevenden. Door dat bespreekbaar te maken en te zoeken 
naar oplossingen voor die knelpunten, kan de drempel worden verlaagd. Een 
klussenbank kan een manier zijn om daar invulling aan te geven, met als be-
langrijkste voordeel dat medewerkers meer zelf het initiatief kunnen nemen 
voor het oppakken van een klus. Een mobiliteitsbureau kan, eventueel in aan-
gepaste vorm of met een moderne naam, een plek zijn van waaruit actieve 
ondersteuning van medewerkers rond opleiding en loopbaan invulling krijgt. 
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• Vitaliteit 
• De formele structuren voor verzuimbegeleiding zijn doorgaans aanwezig bij de 

organisaties in de sector. In veel organisaties is op dit punt winst te behalen 
door leidinggevenden regelmatig te trainen in verzuimbegeleiding, en overleg 
te organiseren tussen leidinggevenden om ervaringen uit te wisselen. Dit kan 
ook onderdeel zijn van breder overleg tussen leidinggevenden over duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Als meer het gesprek hierover wordt aange-
gaan, zorgt dat ervoor dat alle leidinggevenden hetzelfde arsenaal hebben aan 
instrumenten om in te zetten. Dit kan helpen om te voorkomen dat te grote 
verschillen ontstaan tussen afdelingen, aangezien dat leidt tot onvrede bij me-
dewerkers. 

• Verschillende organisaties hebben ervaring opgedaan met het ondersteunen en 
faciliteren van medewerkers die graag hun leefstijl willen verbeteren. Bijvoor-
beeld door een gezond en aantrekkelijk aanbod in het bedrijfsrestaurant of 
mogelijkheid om het PBB in te zetten voor een afvalprogramma, gezondheids-
coaching of stoppen met roken cursus. Meer organisaties zouden een dergelijk 
aanbod kunnen ontwikkelen. Organisaties doen er goed aan na te denken over 
eventuele aparte maatregelen voor medewerkers in de buitendienst. Voor deze 
doelgroep kan een aangepast aanbod of andere wijze van benadering noodza-
kelijk zijn. 

• De instrumenten winnen aan kracht als ze onderdeel uitmaken van een sa-
menhangend geheel. Uitkomsten van het MTO en PMO kunnen gebruikt worden 
om een aanbod van activiteiten of ondersteuning vorm te geven. Dit verhoogt 
het draagvlak bij de medewerkers voor het gebruik van de instrumenten.  

• Balans werk-privé 
• Een aandachtspunt bij flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuis werken 

is dat de balans niet doorslaat naar ‘werk’, met de gevolgen van dien in de 
vorm van verhoogde werkdruk. Op organisatieniveau kan hierop geacteerd 
worden door duidelijke afspraken te maken en erop toe te zien dat de balans 
werk-privé ook onderdeel van gesprekken tussen leidinggevende en medewer-
kers is. 

• Voor de afronding van de loopbaan, zouden organisaties nog actiever en struc-
tureler het overleg aan kunnen gaan met medewerkers die de AOW-leeftijd 
naderen. Dit gebeurt nu vaak op initiatief van de leidinggevende, maar wordt 
meestal niet actief gestimuleerd door de organisatie. 

• Werksituatie 
De aandachtspunten voor de werksituatie liggen vooral bij de buitenlocaties. Het 
gaat dan om de beschikbaarheid beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
RI&E’s, de kwaliteit van apparatuur en meubilair en het consequent naleven van 
de veiligheidscultuur. Dit laatste is het voornaamste aandachtspunt, waar voort-
durend op gelet moet worden, zeker bij medewerkers die individueel acteren en 
collega’s die niet altijd op een bepaalde locatie werken. Vanuit leidinggevenden 
moet er daarom voortdurend aandacht en prioriteit gegeven worden aan het niet 
alleen tijdig en goed uitvoeren van taken, maar ook aan het veilig uitvoeren van 
taken. 

8.2 Advies aan de sector 

Om een concrete uitwerking van een maatwerkaanpak mogelijk te maken, worden op 
basis van de informatie die is verzameld in dit onderzoek factsheets per organisatie 
gemaakt. Deze factsheets geven een beeld van de maatregelen die al worden geno-
men en hoe zich dit verhoudt tot andere organisaties in de branche. Maar daarnaast 
bevatten de factsheets ook aandachtspunten die voortkomen uit de groepsgesprekken 
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met vertegenwoordigers van werkgever en medewerkers. Deze factsheets hebben als 
doel het gesprek binnen de organisaties verder op gang te brengen over mogelijkhe-
den om de inzet op duurzaam werken verder te verbeteren.  
 
Op sectorniveau kan ondersteuning plaatsvinden door actief het gesprek aan te blijven 
gaan over dit onderwerp met de organisaties in de sector. Tijdens de groepsgesprek-
ken werd meermaals door deelnemers opgemerkt dat men het prettig vond om geza-
menlijk over het thema duurzaam werken te praten. In organisaties waar dit nog niet 
structureel gebeurt, kan het gesprek wellicht gestimuleerd worden door een vorm van 
workshops inclusief gespreksleider aan te bieden. Teamleiders zijn daarbij een belang-
rijke doelgroep, aangezien zij zowel een belangrijke informatiebron zijn voor de me-
dewerkers, alsook degenen die knelpunten kunnen ervaren als gevolg van maatrege-
len voor duurzaam werken (bijvoorbeeld doordat medewerkers die een opleiding vol-
gen of een klus op een andere afdeling uitvoeren minder beschikbaar zijn voor de 
uitvoering van hun reguliere taken).  
 
De rol van gespreksleider bij de dialoog tussen teamleiders kan worden ingenomen 
door een ambassadeur voor duurzaam werken, die de mogelijkheden beter onder de 
aandacht brengt, kennis tussen waterschappen kan uitwisselen en de doel en voorde-
len van verschillende instrumenten kan toelichten. Het A&O-fonds kan dergelijke am-
bassadeurs bij de organisaties zelf werven en instrueren/trainen. 
 
Daarnaast kunnen de sectorale partijen de organisaties in de sector op organisatorisch 
gebied ondersteunen door bijvoorbeeld:  
• Het maken van een voorbeeld visiedocument en/of plan van aanpak. Het opstel-

len van een integrale visie of plan is nu voor veel organisaties een grote stap, 
omdat het een breed scala aan onderwerpen omvat en organisaties het lastig vin-
den om doelen te koppelen aan de voorgenomen maatregelen. Het beschikbaar 
stellen van een voorbeeld dat als basis kan dienen voor een specifiek plan voor 
de organisatie, kan de drempel om tot een visie en plan van aanpak te komen 
verlagen. 

• De pijlers van duurzaam werken meenemen in het sectorale medewerkerstevre-
denheidsonderzoek. Dit geeft organisaties meer zicht op de resultaten die ze be-
halen vanuit het perspectief van de medewerkers. Het kan bovendien aankno-
pingspunten bieden voor het opstellen van een samenhangend aanbod van in-
strumenten. 

 
Ten slotte kunnen de goede voorbeelden, die in dit rapport zijn genoemd, als inspira-
tie dienen voor andere organisaties om de aanpak te verbeteren. Het A&O-fonds kan 
bij de voorbeeldorganisaties concrete informatie verzamelen over de inrichting in de 
praktijk, zodat andere organisaties kunnen bepalen of deze manier van werken ook 
voor hen tot de mogelijkheden behoort. 
 


