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`Bedrijven kunnen alleen groeien, als de mensen die er werken kunnen groeien’,  
  Tex Gunning CEO TNT Express en mede-initiatiefnemer manifest Duurzame inzetbaarheid  
 

Bron: manifest duurzame inzetbaarheid - 2012 
Met betrokkenheid van 100 bedrijven. Het 
manifest is in 2012 aangeboden aan de 
toenmalige minister van SZW   
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100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid…  
…en we werken nog lang en gelukkig 
 
 
We staan als Nederlandse bedrijven en organisaties voor een grote uitdaging: in een tijd van 

vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het hoofd te bieden. Het is geen 

nieuws: de werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Er zijn minder mensen beschikbaar 

voor de arbeidsmarkt, en werknemers worden steeds ouder. Tegelijkertijd moeten we het in de 

mondiale concurrentieslag hebben van ons vermogen om slim en efficiënt te werken. Dan gaat het 

erom dat werknemers flexibel zijn en up-to-date blijven omdat in een snelveranderende economie 

steeds weer andere kennis en vaardigheden worden gevraagd.  

 

Juist nu – in een periode van economische neergang -  is behoud van productiviteit en het 

voorkomen van onnodige uitval door ziekte of werkloosheid, van groot belang. Niet alleen voor de 

continuïteit van ondernemingen, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. 

Meer doen met minder mensen is voor veel bedrijven en organisaties nu al noodzaak.  

 

Investeren in duurzame inzetbaarheid, in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers, die zowel 

binnen als buiten het huidige bedrijf hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, is daarmee 

allesbehalve een luxe. De kunst is het vinden van de juiste match tussen het werk aan de ene 

kant, en de gezondheid, competentie en motivatie van de medewerker aan de andere kant. 

 

En het loont! De businesscase is positief. Investeringen worden op korte termijn terugverdiend. Dit 

zien we in ons eigen bedrijf en zien we bij elkaar. Het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) heeft een honderdtal werkgevers, groot en klein, profit en non-profit, 

gevraagd hun ervaringen met duurzame inzetbaarheid te delen.  

In gesprek met de bewindslieden van SZW – minister Kamp en staatssecretaris De Krom – kwam 

een schat aan informatie en praktische tips op die bijeen gebracht worden in dit manifest.  

 

Gesterkt door onze eigen succesvolle ervaring, adviseren wij werkgevers om de aanbevelingen uit 

dit manifest als leidraad te gebruiken bij het toepassen van maatregelen om de duurzame 

inzetbaarheid op de werkvloer te versterken. 

Als alle bedrijven en organisaties in Nederland investeren in de betrokkenheid van hun 

medewerkers, zorgen dat het werk zo georganiseerd is dat mensen echt zin hebben in hun werk, 

stijgt de arbeidsproductiviteit. Een sterk verbeterde concurrentiepositie en tenminste 6 miljard euro 

betere winstgevendheid per jaar zijn te bereiken als bedrijven ervoor kiezen te investeren in 

duurzame inzetbaarheid.  

 

En als alle bedrijven en organisaties in Nederland dankzij hun aanpak een daling van het 

ziekteverzuim met 1 procentpunt realiseren, levert dit naar schatting jaarlijks ongeveer 2,6 miljard 

euro op.  

 

Opzet en gewenste uitkomst van de werkconferentie 
Met een mix van deelnemers afkomstig uit bedrijven, organisaties, zorg, kennisinstellingen en wetenschap willen we inventariseren wat er 
gebeurt op het gebied van arbeid en gezondheid, waar verdere behoeftes liggen aan vernieuwing of uitwerking, en of we kunnen komen tot 
een gezamenlijk nieuw publiek-privaat initiatief dat bijdraagt aan een innovatiever, productiever Nederland en mogelijk interessant is om in 
samenwerking met buitenlandse partners verder te ontwikkelen. Mogelijk met een samenwerking binnen een Kennis & Innovatie aanpak binnen 
Health~Holland. Meer informatie: www.health-holland.com 

  
13.45 Carrousel van praktijkvoorbeelden  
 Een 5 minuten pitch van de volgende initiatieven  

• Stressprevention@Work - Allard van der Beek 
• Sprint@Work – Bart Verkerke 
• Roessingh - Hermie Hermens 
• Fit for Work - Hanneke Verhelst 

 
14.15 Pauze met rondleiding door Health Hub 
 
15.00 Interactief in gesprek over doelstellingen en richtingen 

van het innovatieprogramma Arbeid & Gezondheid 
 

16.00 “Prospectief” onder leiding van Bart Verkerke 
Hoogleraar BioMedische Productontwikkeling UMC 
Groningen/Universiteit Twente en Yvonne Heerkens, 
Lector Arbeid & Gezondheid Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen 

 
16.30 Afsluiting met hapje en drankje  

 
 

Initiatiefnemers van werkconferentie 
Het initiatief voor deze werkconferentie komt van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Lectoraat Arbeid & Gezondheid, UMC 
Groningen/Universiteit Twente en Centrum Werk Gezondheid.  
 
Deelname 
Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via www.centrumwerkgezondheid.nl/healthy-work-good-for-business. 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Paul Baart, Centrum Werk Gezondheid: 06 53921598 of 
p.baart@centrumwerkgezondheid.nl  

Programma 
 
12.30 Inloop met een broodje 
 
13.00 Welkom Paul Baart, directeur Centrum Werk Gezondheid 
 
13.05 Jan Thalens voorzitter/oprichter Springboard vertelt over 

Health Hub Roden, met een unieke samenwerking tussen 
kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid op gebied van 
medische technologie en gezond ouder worden 

 
13.15 Philip de Jong directeur/partner Ape presenteert scenario’s 

voor een kennisinfrastructuur voor arbeid en gezondheid  
 
13.25 De Kennis & Innovatieagenda door Nico van Meeteren 

directeur van Health~Holland/ topsector Life Sciences and 
Health  
 

13.35 Jeanet Bruil programmacoördinator Preventie ZonMw over 
randvoorwaarden en financieringsmogelijkheden  
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