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De mens als het meest waardevolle kapitaal

Investeren in persoonlijke
ontwikkeling is investeren in
een inclusieve arbeidsmarkt
Als arbodienst wordt Ausems en Kerkvliet vaak
geassocieerd met gezondheid. In gesprek met directeur
Erik van Lenthe blijkt dat ze veel verder gaan dan
dat: ze richten zich op de duurzame ontwikkeling
van medewerkers en het duurzaam meedoen in de
maatschappij. Daarmee versterkt Ausems en Kerkvliet
niet alleen de gezondheid en het welzijn van die mensen
zelf, maar van de gehele arbeidsmarkt. Met als doel: een
inclusieve maatschappij waarin iedereen een eerlijke
kans krijgt en zich kan blijven ontwikkelen.
Op dit moment staan er ruim een miljoen mensen langs de kant die
potentieel kunnen participeren. ‘Dat is een enorm aantal. En een
enorme kans om die mensen juist wél weer mee te laten doen in
de maatschappij. De belangrijkste balans daarin is die tussen eisen
die aan het werk gesteld worden en wat een mens aankan. Mijns
inziens wordt er steeds meer gevraagd van mensen. Helemaal nu.

‘Mensen die aan de zijlijn staan,
moeten een eerlijke kans krijgen’
Sommigen kampen met ﬁnanciële problemen, zijn mantelzorgers
of doen vrijwilligerswerk. Er ligt enorme druk op ons werk- en
privéleven. Het antwoord? Wendbaarheid en ﬂexibiliteit stimuleren
met persoonlijke ontwikkeling. Zodat mensen kunnen en mogen
blijven leren en daardoor duurzaam ingezet kunnen worden. Ze
blijven in beweging, blijven zich ontwikkelen en zijn in staat om
verder te kijken dan alleen de uitdagingen van vandaag. Die skills
stellen ze in staat om mee te groeien met de veranderingen binnen
hun bedrijf en met de maatschappij in het algemeen. Want die
veranderingen zijn er, zoals de banen die in deze periode (dreigen
te) verdwijnen. Het is de kunst om als bedrijf je mensen daarin te
betrekken. Wat zouden toekomstige veranderingen kunnen zijn en
hoe kunnen we onze medewerkers laten meebewegen? Misschien
kunnen we sommigen laten omscholen naar ander werk. Zo denken
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aan de slag te gaan en zich tijdens hun
loopbaan te blijven ontwikkelen. Ik ben
ervan overtuigd dat we dan collectief meer
mensen aan het werk krijgen, dat er steeds
minder mensen langs de kant staan.’

Verder kijken dan vandaag

we meer in werkzekerheid dan in baanzekerheid. Ik kan mijn huidige
werk niet meer goed uitvoeren, maar wat kan ik wel?’

Gezond werkgeverschap
Om gezond en duurzaam te kunnen (blijven) werken, is het dus
essentieel dat je je kunt blijven ontwikkelen als werknemer. ‘Toch
loopt de stimulans voor persoonlijke ontwikkeling in Nederland ver
achter ten opzichte van andere landen in Europa. Misschien omdat
er in Nederland zo’n goed vangnet is: als je werkloos wordt, is er
niet meteen een probleem. Maar ik zie de waarde die werk met zich
meebrengt veel breder dan alleen het ﬁnanciële eﬀect. Hoe doe
je mee als mens? Hoe participeer je in de maatschappij? Dat gevoel
van bijdragen kan gestimuleerd worden door zelfontwikkeling,
door constant te blijven leren. Als werkgever dien je dat actief uit
te dragen. Vaak horen we het bezwaar: ‘Ja maar als ik investeer,
gaan mijn medewerkers vervolgens weg. Weggegooid geld!’ Ik zie
dat anders: we investeren in het niveau van de gehele samenleving.
Kijk verder dan je eigen organisatie. En hoe erg is het eigenlijk als
er wat verloop is binnen je bedrijf? Nieuwe mensen zorgen voor
nieuwe impulsen, nieuwe ideeën, een frisse blik. Mensen die al
decennialang bij een bedrijf werken hebben alles wel gezien, ze
worden soms passief en ontwikkelen zich niet meer, vaak ook met
het risico dat ze gaan uitvallen.’

Het collectieve bewustzijn
Er ligt een landelijke opgave, ook voor gemeentes, om ervoor te
zorgen dat mensen die nu langs de zijlijn staan weer hun eigen
inkomsten verdienen. Maar het matchen van mens en vacature is
best complex. ‘Wat wij vaak zien is dat werkgevers niet altijd zitten
te wachten op iemand die vanuit een uitkering verplicht wordt
om te participeren. Welke uitdaging ga ik als werkgever dan aan?
Hoeveel begeleiding is daarbij nodig? Wat nou als ik ze aanneem
en ze worden (weer) ziek? Ausems en Kerkvliet verzorgt een stuk
van die begeleiding: wij adviseren de gemeente over medische of
psychische belastbaarheid. Waar moet je in deze situatie rekening
mee houden, wat kan deze persoon wel en niet. Zodat ze een plek
vinden die goed bij ze past. Dat is het mooie van onze organisatie:
enerzijds helpen we werkgevers met het gezond houden van hun
werknemers en tegelijkertijd helpen we mensen, ongeacht hun
situatie, te (re-)integreren op de arbeidsmarkt. Dat is inclusiviteit:
iedereen een gelijke kans geven om te werken. Stel, we doen dat
allemaal als werkgever. We geven iedereen een eerlijke kans om

‘Zet strategische personeelsplanning
binnen je bedrijf op de agenda’
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Het is dus aan de werkgevers om
binnen hun organisatie een cultuur te
creëren die gericht is op inclusiviteit
en op de duurzame inzetbaarheid van
de mensen. ‘Mijn tip is om strategische
personeelsplanning op de agenda te
zetten. Dat wordt in de waan van de dag
namelijk vaak vergeten of overgeslagen.
Voor de aanschaf van een dure machine à
€ 50.000 schrijven we een hele business
case, maar soms vergeten we dat een
medewerker jaarlijks ook zoiets kost.
Dus: strategische personeelsplanning.
Dat is kijken naar de mensen die je in
dienst hebt en bepalen waar je over
een paar jaar wilt staan. Misschien gaat
de functie van secretaresse wel geheel
vervallen, neemt je productiewerk af of
wordt administratief werk vervangen
door geautomatiseerde programma’s.
Essentieel dus om te kijken naar de functies
die je nu hebt. En wat kun je vandaag
doen om ervoor te zorgen dat de mensen
in die functies duurzaam ingezet kunnen
worden, nu en over een paar jaar. Dat kan
heel mooi door in gesprek te gaan met de
mensen. Zij hebben er immers het meeste
verstand van en hebben misschien zelf
ook wel een bepaald beeld over wat ze
in de toekomst zouden kunnen en willen
doen. Dat kun je tussendoor peilen met
duurzame inzetbaarheidsgesprekken:
‘Ben je in staat om dit werk over twee
jaar nog zo uit te voeren of is er iets wat
we moeten veranderen?’ Op die manier
activeer je je mensen om ook zelf na te
denken over hun werk. Zo signaleer je heel
snel en laagdrempelig welke veranderingen
nodig zijn voor een gezonde balans
binnen je organisatie. En dus op de hele
arbeidsmarkt!’ \

