
IN BEWEGING MET DUURZAME INZETBAARHEID

W
il je mensen duurzaam inzetbaar hou-

den, dan heb je volgens Van der Burg 

als mkb’er een prima uitgangspositie. 

“Bij veel grotere organisaties is de men-

selijke maat verdwenen. Dingen die 

voor kleinere groepen normaal zijn – elkaar een beetje in 

de gaten houden en helpen – zijn dan al gauw verwor-

den tot structuren en procedures. Bovendien staan 

medewerkers van een MKB-bedrijf vaak dichter bij de 

klant. Ze zien en horen meer en kunnen veranderingen in 

de vraag van klanten eerder oppikken. Daardoor voelen 

ze nut en noodzaak van verandering sneller.”

Wat heb je als mkb’er nodig om dat voordeel te benut-

ten? “Het is vooral belangrijk je te verdiepen in hoe men-

sen in elkaar zitten en hoe je het gesprek over iemands 

toekomst op een goede manier voert. En dat laatste kun 

je het beste met een paar mensen tegelijk doen, niet 

één-op-één. Ik denk dat mensen veel baat kunnen heb-

ben bij gesprekken met collega’s. Hoe ziet de ontwikke-

ling van ons vak eruit, hoe gaat dat over een paar jaar? 

Dat is bovendien veel veiliger dan een gesprek met 

alleen de leidinggevende, waar een machtsrelatie mee-

speelt.”

Welke rol heb je dan wél als leidinggevende? “Je moet 

het gesprek op gang brengen en laten zien dat je hun 

duurzame inzetbaarheid belangrijk vindt. Vervolgens 

moet je het een beetje loslaten. Belangstelling tonen en 

nagaan hoe je kunt helpen. De ultieme verantwoordelijk-

heid voor duurzame inzetbaarheid ligt nu eenmaal bij 

het individu. Als die niet wil of de noodzaak niet ziet, 

gaat het niet gebeuren. Het is dus belangrijk dat men-

sen urgentie voelen, dat ze er echt op korte termijn mee 

aan de slag moeten.”

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van 

werkgever én werknemer. Maar als puntje bij paaltje komt, is het 

 laatste woord aan de werknemer, zegt Glenn van der Burg. “Als 

iemand de noodzaak niet ziet, gaat er niks gebeuren.” Hoe motiveer 

je mensen om hun toekomst in eigen hand te nemen?

“ Geef mensen continu 
 uitdagingen én veel veiligheid”

En als je merkt dat die urgentie ontbreekt? “De eerste 

signalen voor veranderingen in de markt en je omgeving 

komen van de klant. Dus haal die stem naar binnen. Of 

ga naar die klant toe. Veranderen gaat over emoties, 

dus mensen moeten dingen zien, voelen en meemaken 

om van de noodzaak doordrongen te worden. Stel dat je 

een supermarkt hebt, neem caissières dan mee naar 

een Albert Heijn met zelfscanners. Laat ze rondlopen en 

kijken hoe dat werkt. Dan kun je vervolgens het gesprek 

gaan voeren: wat betekent dit voor ons, voor jou, voor 

jouw vak? En voor wat je moet kunnen?”

Urgentie voelen is één ding, mensen moeten er vervol-

gens wel mee aan de slag. Hoe kun je ze daar verder 

bij ondersteunen? “Een van de belangrijkste dingen 

voor elke ondernemer met personeel is snappen wat 

mensen motiveert. Heel moeilijk is dat niet. Er is één 

grote extrinsieke motivator. Niet geld, maar bevestigen 

van wat goed is. Complimenteren vinden we lastig in 

Nederland maar het werkt heel motiverend. Mits een 

compliment specifiek is, je ‘m geeft op het moment zelf 

én het ook echt meent. Het mag geen trucje zijn.”

DE ZAKELIJKE BUCKET LIST

Jezelf nieuwe uitdagingen voorhouden: Glenn van der Burg heeft er zelf 

de nodige ervaring mee. Hij had jaren een eigen bedrijf, ontwikkelde 

zich tot veelgevraagd spreker, schrijver en facilitator op het gebied van 

mensgericht organiseren. En hij maakte afgelopen jaar zijn debuut als 

radiopresentator. “Ik probeer van alles uit. Door dingen gewoon te doen 

kom je op een nieuw pad en gaan er deuren open.” Een simpel maar 

doeltreffend middel daarbij is zijn zakelijke bucket list. “Een verlang-

lijstje van wat je nog zou willen doen of uitproberen. Ik heb het op mijn 

site gezet, je kunt het ook op LinkedIn zetten. Het kost niks, maar je zult 

zien: mensen gaan je helpen. Want dat vinden ze leuk.”
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 GLENN VAN DER BURG:

“ Maak duurzame 
inzetbaarheid 
onderdeel van je 
bedrijfscultuur.”



IN BEWEGING MET DUURZAME INZETBAARHEID

Als er een extrinsieke motivator is, zijn er ook intrin-

sieke motivatoren… “Klopt, en die zijn nog sterker. Dáár 

moet je eigenlijk je organisatie omheen bouwen, want 

díé gaan ervoor zorgen dat mensen duurzaam inzet-

baar zijn en blijven. De eerste en sterkste is autonomie. 

Geen totale vrijheid, maar de mate van autonomie die 

iemand aankan. Een starter heeft ook autonomie nodig, 

maar op een andere schaal dan iemand die het vak al 

jaren uitoefent.”

Meesterschap. “Een tweede intrinsieke motivator is 

competentie, of meesterschap. Iedereen vindt het leuk 

om ergens beter in te worden. Of het nu een muziek-

instrument is of een behendigheidssport, mensen zijn 

ook bereid er moeite voor te doen. Dat principe kun je 

ook in het werk benutten. Het mooie is dat ontwikkelen 

van competenties vooral plaatsvindt tijdens het werk 

zelf. Mits je mensen die gelegenheid biedt. Alleen maar 

doen waar je al goed in bent, daar leer je niet veel meer 

van. Als ondernemer moet je proberen te zorgen voor 

 continue, kleine uitdagingen.”

Hoe doe je dat? “Het betekent dat je ontwikkelings-

ruimte moet organiseren. Dat je bijvoorbeeld een  

project durft te geven aan iemand die zoiets niet eerder 

gedaan heeft – maar van wie je wel denkt dat hij het 

kan. Dat zal niet met elk project kunnen, soms hangt er 

zoveel van af dat je gewoon je meest ervaren kracht 

erop wilt zetten. Maar zoek wel naar die gelegenheid. 

Een project waar wat meer tijd voor is, of voor een 

goede klant die snapt dat je je organisatie wilt ont-

wikkelen. En creëer veel veiligheid: maak duidelijk dat 

 fouten maken geen probleem is, want daar leer je van. 

En handel ernaar. Als iemand zogezegd fouten mag 

maken en hij krijgt vervolgens toch op zijn donder,  

zullen medewerkers de volgende keer wel drie keer 

nadenken voor ze iets nieuws durven aanpakken.”

Mensenwerk. “Misschien wel de meest onderschatte 

motivator is verbinding. Verbinding met mensen, 

 collega’s én klanten. We zijn sociale wezens, dus het  

is belangrijk te snappen voor wie je werkt en waarvoor 

je het doet. Soms is dat makkelijk, denk aan de zorg –  

al hebben zelfs daar mensen soms bevestiging nodig. 

Vaak moet je wat verder zoeken. Maar als mens heb je 

die verbinding met het resultaat van je werk wel nodig. 

Het is dus goed als mensen zien wat de impact van hun 

werk is. Je kunt als bedrijf handelen in bloemen. Je kunt 

óók zeggen dat jouw werk mensen in staat stelt om 

elkaar blij te maken met een bosje bloemen. Dan krijgt 

je werk een heel andere lading.”

Moet je nog rekening houden met iemands leeftijd? 

Heeft dat nog impact op iemands motivatie om zich te 

ontwikkelen? “Dat vind ik gevaarlijk. Een van de groot-

ste misvattingen is dat mensen zijn zoals ze zijn. We 

kunnen ons als mensen juist ongelofelijk goed aanpas-

sen. Het gevaar is dat je dat van jezelf niet gelooft. ‘Dit is 

wat ik kan, zo ben ik nu eenmaal…’ Maar dat is meer een 

kwestie van mindset dan van leeftijd. Iemand van 25 

kan ook op school hebben ‘aangeleerd’ dat hij hier of 

daar niet goed in is.”

Hoe doorbreek je zo’n blokkade? “Wat ik eerder al zei: 

mensen de ruimte geven om nieuwe ervaringen op te 

doen. Een mooi voorbeeld vind ik Koekjesfabriek Veldt in 

Veenendaal. Daar hebben ze een doodgewone Excel-

sheet gemaakt: op de ene as alle verschillende werk-

zaamheden, op de ander alle medewerkers. Vervolgens 

mocht iedereen de vakjes met drie verschillende kleuren 

markeren. Een kleur voor ’Dit kan ik’, een andere kleur 

voor ‘Hier ben ik zo goed in dat ik anderen iets kan  

leren’, en de derde kleur voor ‘Dit zou ik zélf graag leren’. 

Zo konden ze mensen die iets wilden leren makkelijk 

koppelen aan de mensen die ze daarbij konden helpen. 

Supersimpel. Een Excelsheet, drie kleurtjes, een kind  

kan de was doen.”

Moeilijk hoeft het dus niet te zijn, werken aan duur-

zame inzetbaarheid. “Nee, moeilijk niet. Maar het 

vraagt wel continu aandacht. Het grote gevaar is dat  

je begint als het eigenlijk al te laat is, overcompleet bent 

in de organisatie of als een bepaalde functie niet meer 

nodig is. Dan kunnen mensen zich niet meer vanuit een 

veilige situatie ontwikkelen en sta je meteen met 5-0 

achter. Dus je moet er elke dag mee bezig zijn.”  
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