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Hoe duurzame inzetbaarheid vast te 

stellen? Door werknemer of 

werkgever? 



In welke mate komen oordelen van werknemer en 

werkgever overeen over Duurzame Inzetbaarheid? 



Methode  

• Zelf-beoordelingen van Werkvermogen (WAI), Vitaliteit 
en Employability van 192 werknemers werkzaam bij 
Stadsbeheer.  

• Een jaar later hebben de bedrijfsarts, HR-manager en 
de direct leidinggevende voor 177 werknemers een 
oordeel geveld op twee kenmerken over de DI van hun 
werknemers. De kenmerken waren 
Werkvermogen/Vitaliteit en Employability. 

 



Resultaten 
• De zelfbeoordelingen van DI verklaarden 19,9% van de variantie van het oordeel 

van de werkgever van de employability van de werknemers (R² = .23, F (6,144) = 
7,198, p < 0,001)  

• De WAI, de leeftijd en het geslacht van de werknemer voorspelde significant het 
oordeel van de werkgever over de employability (respectievelijk: β = -,231, p = 
0,007; β = -,220, p = 0,011; β = -,186, p = 0,016) 

• De zelfbeoordelingen van DI verklaarden 29,8 % van de variantie van het oordeel 
van de werkgever over het werkvermogen/vitaliteit van de werknemers (R² = .33, F 
(6,144) = 11,637, p < 0,001)  

• De leeftijd en de WAI score voorspelde significant het oordeel van de werkgever 
over het werkvermogen/vitaliteit (respectievelijk: β = -,317, p < ,001; β = -,265, p = 
0,002) 
 



Wat betekent dit voor de praktijk?  
• De oordelen van de werkgevers over DI hangen significant samen 

met de oordelen van de werknemers zelf.  
• Echter, de werkgever kijkt kennelijk vooral naar het werkvermogen 

om te bepalen of werknemers duurzaam inzetbaar zijn.  
• En er is een mogelijk vooroordeel zichtbaar voor leeftijd en voor 

geslacht (de laatste alleen voor het oordeel van werkgevers over 
employability). Ouderen en vrouwen worden negatiever 
beoordeeld. Het is belangrijk dat HR-managers zich hiervan bewust 
zijn opdat mogelijke discriminatie van oudere werknemers en 
vrouwen beperkt kan worden. 



 

 
 
 

 

Vervolgonderzoek nodig 
• Vervolgonderzoek zou moeten onderzoeken welke 

inschatting van DI beter is.  
• Hiervoor dienen meer uitkomsten te worden 

meegenomen zoals ziekteverzuim en door- en 
uitstroom.  

• Ook is het van belang om werknemers door de tijd 
heen te volgen om hun lange termijn –duurzame - 
inzetbaarheid te kunnen vergelijken met hun eigen 
beoordelingen en die van hun werkgever. 
 



Hartelijk dank  

voor jullie aanwezigheid en inbreng! 


