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1. Van jong naar oud (of ervaren, zo u wilt ) 

2. Van kort in uw huidige functie naar lang in uw 
huidige functie 

 
 Functieduur is een betere voorspeller  
     van verzuim dan leeftijd! 
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Wilt u allen 

nog even 
gaan staan?  



Waar gaan we het over hebben? 

Vergrijzing: cijfers en trends transport en logistiek 

 

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

 

Visie op inzetbaarheid van medewerkers  

(nu en in de toekomst) 

 

Hoe kunt u praktisch aan de slag 

3 



Vergrijzing: cijfers en trends transport en logistiek 

 

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

 

Visie op inzetbaarheid van medewerkers  

(nu en in de toekomst) 

 

Hoe kunt u praktisch aan de slag 

 4 



5 



6 



7 



Vergrijzing: cijfers en trends transport en logistiek 

 

Wat betekent dit voor u als werkgever? 

 

Visie op inzetbaarheid van medewerkers  

(nu en in de toekomst) 

 

Hoe kunt u praktisch aan de slag 

 8 



Wat merkt u van vergrijzing? 

• Gemiddelde leeftijd 

• Ervaring en kennis 

• Verzuim en verzuimkosten 

• Omgang tussen generaties 

• Flexibiliteit van personeel 

• Kwaliteit 

• Klanttevredenheid 

• …? 
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Wat betekent dat voor uw bedrijf? 

• Operationeel? 

• Financieel?  

• Strategisch? 

 

Toenemend eigen risico werkgever en 
werknemer bij arbeidsongeschiktheid; 
beide partijen hebben er dus belang bij dit 
risico beheersbaar te maken en te 
beperken. 
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Straks 5 
tegelijk met 
pensioen, 

iedereen is 
nodig! 

Zo lang mogelijk ervaring 
senioren gebruiken 

Mensen moeten  
hun eigen 

verantwoordelijkheid 
nemen 

 Duurzame 
inzetbaar-

heid 

Klanten eisen 
leveringszeker-

heid 

Overheid 
trekt zich 

steeds verder 
terug 

67 jaar 
halen gaat 
niet vanzelf 

Aantrekkelijk 
werkgever zijn en 

blijven 

Bedrijfs-
doelen 
blijven 

realiseren 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

Verzuim 
is laag, 

moet zo 
blijven 

Opvolging, 
bedrijfscontinuïteit 11 

Waarom werken aan inzetbaarheid? 
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Stelt u zich voor… 

 

Morgen komt u op het bedrijf en iedereen is 

plotseling ‘duurzaam inzetbaar’. 

 

Wat is er veranderd? 
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Inspiratie van ondernemers uit de 
sector transport en logistiek 
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Aanpakken van 

knelpunten die 

nu spelen, 

oppakken van 

achterstallig 

onderhoud. 

 

Curatief: verzuim en mobiliteit 55+ 
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- Knelpunt bij re-integratie: geen open communicatie 

- Succesfactoren bij re-integratie: met elkaar naar 
een oplossing zoeken en snel met elkaar in gesprek 
bij ziekmelding 

- Eigenaarschap: het is een gezamenlijk probleem, 
hoe gaan we het samen oplossen? 

- Mobiliteit: 55+ kan en wil nog graag leren  

- Mobiliteit: samenwerking tussen organisaties 

- Kracht van Ervaring onderzoeken is een positieve 
invalshoek voor een goed gesprek  

 

Curatief: verzuim en mobiliteit 55+ 
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Voorbeeldcasus 

• ING – inzet en resultaat training Kracht van 

Ervaring 

• Ericsson – inzet en resultaat DIX en APK 
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Instrumenten 

• Randstad APK (gebaseerd op de DIX) 

• Randstad training Kracht van Ervaring 

• Mobiliteitscentrum Transport en Logistiek 

• Intensieve verzuimbegeleiding en re-integratie 

• Second opinion van lastige verzuimdossiers 
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Preventief: voorkomen van knelpunten 

Zorgen dat 

vitale mensen 

vitaal en 

inzetbaar 

blijven. 
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Inzoomen op dialoog 

- Weten uw medewerkers wat u bezig houdt als 
het gaat om toekomst, personeel, inzetbaarheid? 

- Weet u wat uw medewerkers bezig houdt als het 
gaat om hún toekomst? 

- Zijn leidinggevenden in staat een goed gesprek 
over vitaliteit te voeren en op te volgen? 

- Tonen medewerkers voldoende eigen 
verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid? 

- En, geeft u zelf het goede voorbeeld?  
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Visie: waarom, wat, 
hoe? Breder dan 

gezondheid! 

Bespreken met 
medewerkers en om 

ideeën vragen 

Trainen 
leidinggevenden  

in gespreksvoering 

       Voorbeeldcasus 

Nulmeting 
gezondheid en 
bedrijfsbeleid 

 

Aanbieden 
leefstijlcoaching, 
sportschool etc. 

Ambitie: verbeteren 
inzetbaarheid 
werknemers 

 



Instrumenten 

- Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid (Wiel) 

- Sectorplan Transport en Logistiek:  
- Inzetbaarheidscheck + coach + interventie (kosteloos) 

- Adviestraject (3 dagdelen, maatwerk) 

- Maar ook: scholingsvouchers laagopgeleiden,  
training praktijkopleiders, behoud vakbekwaamheid  

 

Meer op  www.gezondtransport.nl 
  www.stlwerkt.nl 
  www.randstad.nl/hrsolutions  

  www.soob-wegvervoer.nl  
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http://www.gezondtransport.nl/
http://www.stlwerkt.nl/
http://www.randstad.nl/hrsolutions
http://www.soob-wegvervoer.nl/
http://www.soob-wegvervoer.nl/
http://www.soob-wegvervoer.nl/


Tot slot 

• Inzetbaarheid ‘is here to stay’ 

• Maak business case op bedrijfsniveau: 

kosten/baten van verzuim en maatregelen 

• Investeer in de dialoog met medewerkers 

(collectief en individueel) 

• Betrek opdrachtgevers, leveranciers en klanten 

• Hanteer reële verwachtingen 

• En tot slot: vier successen met elkaar 
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