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1  Introductie 
Weerbare en wendbare medewerkers zijn een vereiste om als organisatie te overleven in deze tijd 
van snelle veranderingen en veel onzeker factoren. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het vaak over 
de toegevoegde waarde van de werknemer voor de organisatie. Maar minimaal net zo belangrijk is 
vandaag de dag de toegevoegde waarde van de organisatie voor de werknemer. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid, verantwoord beloningsbeleid en goed werkgeverschap zijn dan 

niet meer genoeg. Het gaat erom ondernemerschap, verantwoordelijkheid en regie terug te geven aan 

medewerkers. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? 

In deze white paper behandelen we een vaak onderbelichte kant van duurzame inzetbaarheid: het 

financiële aspect. Wendbaar, weerbaar en zelfverzekerd zijn vereist helder inzicht in veranderingen 

rond werken, anders werken, minder werken of stoppen met werken. Dan pas kunnen uw medewerkers 

bewuste keuzes maken, krijgen ze financiële rust of weten ze dat ze in beweging moeten komen. En in 

welke richting. 

Financieel inzicht is cruciaal voor een succesvol 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid.



2  Wat is Duurzame Inzetbaarheid? 
Duurzame inzetbaarheid betekent gezond, veilig en fit door kunnen werken zolang je moet, of zoals 

wij het liever formuleren: zolang je wilt en kunt. Veerkracht, werkdruk, motivatie en gezondheid zijn 

factoren die volgens de experts centraal staan bij duurzame inzetbaarheid. Voor veel werkgevers komt 

het neer op de volgende vraag: ‘Zijn kwaliteiten van een medewerker nu en in de toekomst toereikend 

om aan de eisen van een of meer toekomstige functies te voldoen?’  Wat betreft de kwalificaties van 

medewerkers wordt vaak simpelweg gedacht aan competenties, belastbaarheid en motivatie; kan hij 

of zij het en wil hij of zij het? 

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven 
doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede 
over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met 
behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert 
een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en 
motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

Professor van der Klink

3  Waarom Duurzame Inzetbaarheid? 
Duurzame inzetbaarheid is actueler dan ooit door een samenloop van omstandigheden en 
ontwikkelingen. 

  Demografische ontwikkelingen: het toenemen van de levensverwachting in combinatie

  met het afnemen van het geboortecijfer. We moeten langer doorwerken om onze 

  verzorgingsstaat intact te houden. 

  Technologische ontwikkelingen: de informatierevolutie in combinatie met

  automatisering en robotisering vereist van bedrijven -en werknemers- een grotere

  flexibiliteit en meer aanpassingsvermogen dan ooit eerder in de geschiedenis. 

  Politieke ontwikkelingen: Met een terugtrekkende overheid (in de vorm van

  oplopende AOW- en pensioenleeftijd) komt steeds meer financiële

  verantwoordelijkheid bij burgers zelf te liggen. Ook zorgt de Participatiewet voor 

  toenemende toenemend verzuim bij (een groeiend aantal) werknemers die

  mantelzorgtaken vervullen. 



De samenloop van deze ontwikkelingen dwingen bedrijven en organisaties tot veel meer aandacht 

voor duurzame inzetbaarheid. Maar zelfs zonder die externe factoren zou duurzame inzetbaarheid 

bij alle bedrijven speerpunt van het (hr-)beleid moeten zijn. Iedereen wil een gezonde work-life 

balance, werken in een prettige omgeving met collega’s en directie, een juiste fit tussen mentale en 

fysieke capaciteiten en de eisen van het werk. Iedere werkgever wil gemotiveerde, competente en 

weerbare medewerkers, een goede sfeer en weinig verzuim. Waarom blijkt de praktijk dan toch vaak zo 

weerbarstig?

4  De missing link: financieel inzicht
Uit verschillende onderzoeken  (o.a. ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het SCP - 2017) blijkt dat Nederlandse 

werkgevers worstelen met duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd verwacht 60% van de werkgevers 

dat hun werknemers doorwerken tot na hun zestigste (bron: Financieel dagblad). Hieronder de top 3 

uitdagingen in het personeelsbeleid, volgens werkgevers: 

  1 Andere competenties nodig door veranderende marktomstandigheden (45% )
  2 Veroudering van het personeelsbestand (41%)
  3 Onvoldoende in staat jong talent te binden en te behouden (40%) 
   (bron: Raet hr benchmark 2018)

Veel bedrijven hebben de gezonde kantine, de sportschool, opleidingen en mentale fitheid inmiddels 

op orde. Maar brengt het medewerkers echt in beweging? Ondanks al die zaken is er altijd één excuus 

om niet te doen wat ze zouden willen doen, of wat er van ze verwacht wordt. Een excuus waarop 

werkgevers maar lastige een weerwoord kunnen vinden.

Geld is het grootste excuus voor medewerkers om niet 
te doen wat ze zouden willen of moeten doen. 

Ook voor werknemers is een solide duurzaam inzetbaarheidsbeleid inmiddels bittere noodzaak. Uit 

jaarlijks onderzoek naar de energie van Werkend Nederland blijkt dat bijna 40% van de werknemers 

‘verkrampt in hun pogingen te overleven’ (op de werkvloer). Een op de zeven werkenden lijdt aan burn-

outklachten. Bij 25- tot 35-jarigen is dat bijna een op de vijf, blijkt uit cijfers van TNO en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Daarnaast vervult inmiddels 1 op de 4 werknemers mantelzorgtaken en ook 

dit leidt tot een stijging van verzuim.

Werknemers vinden het moeilijk in hun arbeidsvoorwaarden of CAO vastgelegde regelingen 

met betrekking tot bijvoorbeeld vervroegd uittreden, het uitruilen van vakantiedagen en 

verlofmogelijkheden, te vertalen naar hun eigen situatie. De materie komt niet tot leven. En zolang dat 

niet gebeurt, komt niemand in beweging. 

http://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/ 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RAhlcTHZkBGYOTiSYcOFCW9ga1FKT8Cv
https://www.energyfinder.nl/whitepaper-nu-downloaden-energie-werkend-nederland-2017/


5  Nieuw perspectief: aandacht, inzicht en uitzicht
Mensen komen pas in beweging als ze de gevolgen van hun keuzes met enige mate van zekerheid 
kunnen inschatten. Het begint dan ook heel basic met inzicht in financiële consequenties. In de 
praktijk blijkt dat werknemers regelingen en voorwaarden niet toepasbaar kunnen maken op hun 
eigen niveau. 

Duurzame Inzetbaarheid draait om eigen regie en 
verantwoordelijkheid. Eigen regie begint met inzicht. 
En daarbij geldt: zonder doel geen richting. 

Financieel inzicht in de verschillende regelingen en gevolgen voor de individuele medewerker is 

de basis voor zelfvertrouwen, eigen regie en weerbaarheid. Door consequenties van keuzes of 

ontwikkelingen op het netto besteedbaar inkomen in beeld te brengen en scenario’s door te rekenen, 

weten medewerkers wat de financiële mogelijkheden zijn bij bijvoorbeeld ander werk, werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Maar het begint met een veel belangrijker vraag.

Waar wil je uitkomen met je werk inkomen? 
In de praktijk blijkt juist deze vraag het moeilijkst te beantwoorden. Hier gaat het niet meer over ‘clean 

desk policy’ of de lengte van de lunchpauze maar over persoonlijke drijfveren, grote levensvragen.

Het is ook een onderwerp dat voor werkgevers al snel in de taboesfeer valt. Een lastig dilemma, want 

juist hier zit de sleutel tot zelfregie, persoonlijk leiderschap, wendbaarheid en weerbaarheid. 

Motivatie om iets te veranderen is de sleutel tot eigen regie. Iedereen leeft ergens voor, iedereen heeft 

drijfveren. Zingeving is de brandstof voor motivatie. Door te onderzoeken wat iemands leven zin geeft, 

komen de drijfveren vanzelf naar boven. 

Wanneer je dromen en wensen omzet in doelstellingen 
en plannen, is geld ineens geen doel meer maar een 
middel. 

Met andere woorden: als de financiële factor voor werknemers niet langer het excuus is om niet te 

doen wat ze zouden moeten of willen doen, valt een het grootste obstakel om in beweging te komen 

weg. 



De afgelopen jaren heeft Ecclesia-EBC duizenden werknemers mogen helpen met financieel overzicht, 

inzicht en uitzicht. Om de resultaten van onze dienstverlening tastbaar te maken is in 2017 bij 

drie landelijke opdrachtgevers van Ecclesia-EBC uit de energiebranche de pilot Financieel Inzicht 

uitgevoerd. In het kader hiervan konden bij elk van deze bedrijven 50 werknemers – dus in totaal 

150 werknemers – gebruikmaken van diensten van Ecclesia-EBC. Het betrof hier twee met elkaar 

samenhangende diensten, namelijk een Financieel Inzicht Gesprek met een financieel adviseur en een 

digitale tool (het Persoonlijk Jaarverslag® Online). Hiermee werd beoogd om werknemers inzicht te 

geven in hun huidige financiële situatie en in de consequenties van veranderingen in hun persoonlijke 

situatie voor het toekomstige netto-besteedbaar inkomen. 

Uit de evaluatie van deze pilot door Bureau Bartels blijkt onder meer dat:
  - de combinatie tussen het persoonlijke gesprek en de online tool op een groot

   draagvlak onder de deelnemers kon rekenen. Maar liefst negen op de tien

   respondenten oordeelde hierover positief.

  - 90% van de deelnemers een beter beeld heeft van de huidige/toekomstige

   financiële situatie en antwoord heeft gekregen op vragen die hieruit voort kwamen. 

  - ongeveer een derde van de deelnemers inmiddels vervolgstappen heeft

   ondernomen of verwacht dit alsnog te gaan doen.

6  Hoe zet je financieel inzicht in bij duurzame inzetbaarheid?
Veel werkgevers denken pas aan financiële coaching bij reorganisaties, 

financiële problemen, ziekte of einde dienstverband van werknemers. Terwijl 

structurele borging van financiële work/life planning in het duurzame 

inzetbaarheidsbeleid en -breder- het strategisch personeelsbeleid, heel 

veel ellende kan voorkomen. Want één ding is zeker in deze tijd: 

veranderingen is een constante, zelfgekozen of niet. 

Persoonlijke, duurzame financiële coaching bevordert de 

(financiële) stabiliteit van medewerkers. Ze voelen zich weer in 

control over hun eigen situatie. Dat leidt tot:

  - zelfvertrouwen, eigen regie en beter 

   functioneren op de lange termijn

  - meer werkplezier, productiviteit en loyaliteit

  - toename van arbeidsmobiliteit

  - afnemend risico op langdurig verzuim 



Het structureel borgen van de financiële kant van duurzame inzetbaarheid vereist een holistische 

aanpak: alleen een periodiek financieel inzicht gesprek is niet voldoende. Die aanpak vertalen we bij 

Ecclesia-EBC naar het ‘Wiel van financiële Weerbaarheid’: 

Inzicht-fase 
Een persoonlijk financieel inzicht gesprek in combinatie met de online tool Persoonlijk Jaarverslag 

Online geeft inzicht. Wat zijn de mogelijkheden, wat is het beeld van de financiële toekomst?

Overleg fase
Er is veel veel informatie te verwerken. Werknemer bespreekt situatie en scenario’s thuis met partner 

en op het werk met manager, loopbaanadviseur en/of jobcoach. Mogelijkheden worden verkend, 

plannen krijgen vorm.

Beslissings-fase
Nu worden knopen doorgehakt. Er vindt een tweede Financieel Adviesgesprek plaats met de financieel 

adviseur. We diepen het gewenste scenario uit en geven advies hoe de doelen bereikt kunnen worden. 

Bovendien maken we een actielijst waarmee klant in fase 4 aan de slag kan.

Financieel
inzicht gesprek
         icm PJO

Overleg (thuis)
overpeinzingsfaseGO

NO GO

beslissingsfase

ACTIE
veranderingsfase

Volhouden
consolidatiefase

Terugval
verslappingsfase

Contactmomenten
Ecclesia-EBC/werkgever

Contactmoment
Ecclesia-EBC

14

23

5 6



Veranderings-fase
Periode van actieve verandering. Werknemer neemt maatregelen om grip en controle te krijgen over 

zijn eigen financiële situatie en toekomst. Geeft positieve energie.

Consolidatie-fase
De eerste 6 maanden is de nieuwe situatie nog goed vol te houden, vaak op de positieve energie uit 

de vorige fase van actieve verandering. Mogelijkheid tot telefonisch contact met de helpdesk van 

Ecclesia-EBC (bijvoorbeeld om data te actualiseren) of de adviseur (voor motivatie of praktische 

vragen).

Verslappings-fase
Na een aantal maanden neemt het risico op terugval naar oude gewoontes toe. Dat kan voorkomen 

worden door een slimme mix van communicatie (e-mail) en interventie (persoonlijke evaluatie). Wij 

adviseren 1x per jaar een update gesprek met de adviseur in te bouwen in de planning. En zo is het wiel 

van financiële weerbaarheid rond.

Bovenstaande methode moet uiteraard gezien worden als onderdeel van het totaalbeleid 

rond Employee Benefits en Duurzame Inzetbaarheid. Denk daarnaast aan het opnemen 

van financiële coaching in onboarding, communicatie over financiële planning rondom 

life events of het inrichten van een makkelijk toegankelijke ‘winkel’ waarin de 

verschillende regelingen en mogelijkheden voor werknemers in klare taal worden 

uitgelegd. 

Zoekt u een partner met jarenlange expertise die zich als geen 

ander kan verplaatsen in uw situatie? Ecclesia-EBC helpt haar 

opdrachtgevers al decennialang met de financiële kant van 

duurzame inzetbaarheid en strategisch personeelsbeleid. 

Kennis maken?
Bel 010-24 11 220 of mail naar infoebc@ecclesia.nl 

mailto:info%40ebcnederland.nl%20?subject=


Hieronder drie eenvoudige tips die u direct helpen de dialoog rondom de financiële kant van duurzame 

inzetbaarheid op gang te brengen. 

  1 Life-events als aanknopingspunt
  Grote gebeurtenissen die werknemers meemaken hebben altijd een financieel 

  aanknopingspunt. Verhuizen, trouwen, kinderen krijgen … allemaal mogelijkheden

  om de dialoog te openen. 

  2 Zeg het via het Intranet
  Maak een arbeidsvoorwaarden-quiz, of roep medewerkers op te stemmen op

  stellingen. “Weet jij hoeveel vakantiedagen je per jaar kunt meenemen naar het 

  volgende jaar?

  3 Gebruik het MTO 
  Een goed instrument om bepaalde ‘gevoelige’ zaken aan te kaarten of

  medewerkers te laten nadenken over belangrijke zaken. “In hoeverre ken je 

  de financiële regelingen binnen ons bedrijf?” of “Wat is er dit jaar is

  veranderd in onze pensioenregelingen?”  



Rivium 1ste Straat 89

2909 LE Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-24 11 220 

infoebc@ecclesia.nl

www.financieelfitvitaal.nl

Over Ecclesia-EBC
Ecclesia-EBC maakt financiële diensten rond Employee Benefits en Financial 

Planning ondersteunend aan de doelen van werkgevers en werknemers. 

Met de invulling van duurzame inzetbaarheid (duurzaam presteren), 

pensioen, zorg, inkomen en vermogen, stellen wij onze relaties in 

staat bewust te kiezen en hun doelen te bereiken. Zo bereiden we 

werkgevers en werknemers voor op verandering en begeleiden ze 

bij de keuzes die dat met zich meebrengt. 


