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Iedere onderneming stelt zichzelf doelen. Je wilt voortbestaan, winst maken. Veel bedrij-

ven willen de beste zijn in hun vakgebied, topproducten leveren. En steeds vaker willen 

bedrijven dat op een maatschappelijk verantwoorde manier doen. 

Voor dat laatste ontwikkelde De Nijs specifiek beleid, dat in groeiende mate vruchten 

afwerpt. Het adagio bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is ‘people, planet, 

profit’. Goed zorgen voor je mensen, voor de wereld om je heen én voor optimaal be-

drijfsrendement.

De ‘people’, je medewerkers en die van je partners, heb je nodig om voor de ‘planet’ en 

de ‘profit’ te kunnen zorgen. Dat is een extra reden om alles in het werk te stellen om 

voor iedereen een gezonde, gelukkige carrière bij het bouwbedrijf mogelijk te maken.

Dat begint met ‘duurzame inzetbaarheid’ van de medewerkers. Want als ze gezond en 

gelukkig zijn, wordt ook het bedrijf daar beter van. Over die duurzame inzetbaarheid en 

over beleidsafspraken die we dit jaar maken in dat kader, gaat deze derde editie van 

‘100 jaar Vooruitgang’.

IOO  jaarvooruitgang

Woord vooraf
Laatste Nieuws: 

Pensioenakkoord 
in een notendop

Op 20 juni 2019 stemden 128 
van de 150 Tweede Kamerleden 

voor een nieuw pensioenakkoord.
 Ook de vakbonden stemden in. 

In grote lijnen houdt 
dat akkoord in:

De pensioenleeftijd 
wordt twee jaar lang niet 
verhoogd en komt pas 

in 2024 op 67 jaar (nu 66 
jaar en 4 maanden)

De pensioenuitkering 
wordt flexibel, beweegt 

mee met goede en 
slechte economische 

tijden. 

Een fiscale regeling is in de 
maak om eerder stoppen 

met werken aantrekkelijker 
te maken. Deze regeling is 

vooral bedoeld voor mensen 
in zware beroepen.
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langrijk dat jij je goed voelt. Op deze manier 
geven ze duidelijk aan dat ondanks de enor-
me groei die het bedrijf de laatste decennia 
doormaakt, de band tussen familie, directie en 
medewerkers nog onverminderd sterk is.”

Uiteindelijk blijft het voor mensen in de bouw 
heel moeilijk om tot hun 70e actief door te 
werken. Eén op de drie Nederlandse produc-
tiemedewerkers redt dit niet. ”Dan kun je wel 
lichter werk gaan doen, maar als dat niet je 
ding is, werkt er in psychosociale zin iets niet. 
Het moet fysiek te doen zijn, maar het moet 
ook leuk blijven.” Huib hoopt dat de politiek 
uiteindelijk met oplossingen komt. “Natuurlijk 
moet je voor mensen in zware beroepen mo-
gelijkheden treffen om eerder met pensioen 
te blijven gaan.” 

Bijzonder waardevolle informatie
Intern zijn alle medewerkers aangesproken. 
Meer dan 70% vulde een vragenlijst in waarbij 
zowel de psychosociale als de fysieke vraag-
stukken aan de orde kwamen. “Daarmee heb-
ben ze ons van heel veel bijzonder waardevol-
le informatie voorzien.”

Het was een superleuk traject. Huib vond het 
heel positief dat zo veel mensen mee wilden 
doen. “Dat zegt iets over de werksfeer bij De 
Nijs. Wellicht heeft het ook eraan bijgedragen 
dat de directie heel duidelijk heeft gecommu-
niceerd hoe belangrijk ze het onderzoek vond. 
Daniëlle de Nijs zei: ‘Als je niet wilt meedoen, 
is dat prima, maar ik vind dat je daar goede 
argumenten voor moet hebben. Wij zijn op-
recht geïnteresseerd en willen weten hoe je in 
je werk staat.’ Dat hebben ze als directie goed 
gedaan.“ Wat ze volgens Huib Arts ook goed 
gedaan hebben is de opvolging. “Toolbox-
meetings naar aanleiding van de uitkomsten 
van de enquête en duidelijke uitgangspunten 
formuleren op basis van alle informatie waar-
over ze nu beschikken.”
  
“En terugkoppeling naar de medewerkers. 
Want dat die groep zich herkent in de uitgangs-
punten en te nemen maatregelen, dat ze zich 
gehoord voelen en waarderen wat er nu ge-
beurt: dat is misschien wel de grootste winst!”

“We keken naar twee groepen factoren”, zegt 
Huib Arts. “Psychosociale factoren, bijvoor-
beeld leuk werk, gezellig team, goede leiding-
gevende. En fysieke factoren: hoe zwaar is je 
werk, ben je gezond en zo ja hoe blijf je dat? 
Hoe ga je om met geluid, gevaarlijke stoffen 
en andere risico’s? Zo vormden we een inte-
graal beeld van wat je kunt en moet doen om 
zo veel mogelijk medewerkers gezond aan de 
finish te krijgen.”

Als je werk leuk is, dan ervaar je een pijntje in 
je rug meestal niet als een reden om je ziek te 
melden. Als je met tegenzin naar je werk gaat, 
waarschijnlijk wel. Leuk en zwaar werk zijn zo 
communicerende vaten, aldus Huib. Dat be-
tekent natuurlijk niet dat je werk onevenredig 
zwaar kunt maken als het maar leuk genoeg 
is. “Toch blijkt dat in een goede sfeer het hele 
team meer aan kan. Die interactie is er dus wel 
degelijk.” 

Een 8 voor geluk
Huib kent De Nijs inmiddels goed genoeg 
om te weten dat als ze iets zeggen, ze het 
ook gaan doen. Naar aanleiding van het 
onderzoek is als uitgangspunt geformuleerd 
dat De Nijs graag wil dat medewerkers een 
acht of hoger scoren voor ‘geluk op het werk’. 
“Een ambitieuze doelstelling die past in de 
lijn van duurzame inzetbaarheid. De directie 
geeft daarmee duidelijk aan hoe belangrijk 
ze de medewerkers vinden. Dat die zich thuis 
voelen, trots zijn op hun werk en De Nijs een 
prachtig bedrijf vinden om voor te werken. 
Maar de directie zegt ook: ik vind het be-

Veel werknemers van nu moeten tot hun zeventigste door 
met werken, de jongsten zelfs nog langer. Tien jaar gele-
den zat je op die leeftijd achter de geraniums. Nu wordt 
van je verwacht dat je nog straten kunt maken en muren 
metselen. Hoe krijgen we voor elkaar dat dat lukt?

Hoe je het volhoudt 
 hangt ook af van sociale factoren

Huib Arts, directeur Arboplaats

Het moet fysiek te doen zijn, maar het 
moet ook leuk blijven.

Huib Arts                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
Arbeidshygiënist, veiligheidskundige en bedrijfskundige 
Huib Arts is directeur bij Arboplaats in Gouda. 
Arboplaats verzorgde de enquête naar duurzame inzet- 
baarheid, bezocht werkplekken en interviewde een 
aantal medewerkers bij De Nijs. 



7100 jaar vooruitgang6

duurzame inzetbaarheid3duurzame inzetbaarheid3

100 jaar vooruitgang

Mike Coffeng, directielid De Nijs

 ‘ Waardering tonen 
voor inzet en trouw’

Sinds zijn aantreden in 2015 is Mike Coffeng 
het eerste en enige directielid bij De Nijs 
dat geen deel uitmaakt van de familie. Mike 
bracht tientallen jaren ervaring mee op direc-
tie- en managementniveau bij enkele grote 
bouwbedrijven. Bij De Nijs is hij verantwoor-
delijk voor de productie: de daadwerkelijke 
bouw. Hij voelt zich ook verantwoordelijk 
voor de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid van de medewerkers: die op de bouw-
plaats en in de timmerfabriek, maar ook op 
kantoor.

Nog voor de bouwvak in 2019 verwacht de directie van 
De Nijs een actieplan voor Duurzame Inzetbaarheid 
bij de ondernemingsraad neer te kunnen leggen. Na 
overleg gaan ze vervolgens weer terug naar de diverse 
teams, net als bij toolboxmeetings eerder dit jaar. 

De mensen bepalen het bedrijf, aldus Mike 
Coffeng. “Als ze graag en lang bij De Nijs wer-
ken, betekent dat iets. Ze zijn ons visitekaartje. 
In alle functies, want de klanten waarderen 
ook ons vakmanschap. Kijk naar de prijzen die 
Hotel Jakarta krijgt. Dat komt mede door wat 
we allemaal kunnen. Dat wordt geroemd door 
de jury’s. Daar willen we zuinig op zijn.” 

Onlangs gaf De Nijs een presentatie bij 
Amvest over ‘papierloos’ bouwen. Ook daar 
zag Mike enthousiasme en bevlogenheid. 
“Dat uitte zich in de presentatie door een 

van onze bedrijfsleiders. Ook die mensen zijn 
belangrijk, zowel als individu als groep. Het is 
natuurlijk een cliché, maar zonder onze men-
sen doen we niets. Je kunt van alles bedenken 
maar dan moet het nog wel gebeuren.” 

Leuker en beter maken
Uit de enquête komt veel betrokkenheid 
van personeel bij bedrijf en van bedrijf bij 
personeel naar voren. Dat is tekenend voor 
familiebedrijven. 220 van de 285 medewerkers 
vulden de enquête in. Mike vindt dat mooi om 
te zien. Aan een actieplan wordt in mei 2019 
nog gewerkt, maar uit de enquête zijn al wel 
drie speerpunten voor beleid gekomen: 
- fit en gezond naar je pensioen;
- optimale balans tussen privé en werk;
- werkgeluk van het huidige rapportcijfer 
  zeven naar bijvoorbeeld een acht.
“Als je met plezier naar je werk gaat, houd je 
het ook langer vol”, vat hij samen. “Omdat 
wij alles in het voortraject goed uitzoeken 
en nadenken over de hulpmiddelen die we 
op de bouw gebruiken, kunnen wij het werk 
lichter maken. Uiteindelijk moet het nog wel 
grotendeels ter plaatse gebeuren, maar 3D 
BIM helpt om vooraf alles digitaal in beeld te 
krijgen. Dat vergroot de efficiency die weer 
bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.”
Werkplekken worden verbeterd: genoeg 
ruimte, zit-statafels op keet- en kantoorwerk-

plekken, luxe sanitair-units op de bouwplaats. 
Allemaal zaken die het leuker en beter maken. 
Nu maken we daar plannen voor en stellen 
toolboxen samen. Daarover gaan we straks het 
gesprek weer aan.”

Goed voor continuïteit
“Toen ik hier net kwam, werden er jubilea van 
25 of 40 dienstjaren gevierd. ‘Dat behaal je 
automatisch een keer’, was het idee. We zijn 
gestart om ook het 12 ½-jarig dienstverband 
te vieren. Het kan geen kwaad je waardering 
te tonen voor de inzet en de trouw van die 
medewerkers.” 

Steeds minder mensen willen iets met hun 
handen leren maken. Toch zullen er in ons 
werk altijd vaklieden nodig zijn. “Nu hebben 
we die nog. Eigen personeel is zó belangrijk. 
Ze zijn meer dan je handen; ze zijn ook je ogen 
en oren. Ze spreken de taal en zijn loyaal. Dat 
is goed voor onder meer de veiligheid. Kraan-
machinisten bijvoorbeeld zien van boven af 
heel veel. Die weigeren te hijsen als de situatie 
onveilig is. Ook in de kraan willen we daarom 
zo veel mogelijk eigen personeel.” 

Ook een optie: omscholing
De Nijs steekt veel energie in de scholing van 
medewerkers, binnen alle functiegroepen. 
Ook timmerlieden en bijvoorbeeld werkvoor-
bereiders. Het is goed voor de continuïteit 
om mensen vast te houden. Omscholen kan 
ook: “Je wilt iemand helpen het in zijn eigen 
beroep en functie vol te houden. Als dat niet 
lukt, zoeken we andere mogelijkheden. Nu 
hebben we bijvoorbeeld een timmerman die 
wat minder goed ter been is geraakt. Hij krijgt 
omscholing voor een andere functie. Een 
goed voorbeeld van hoe je iemands duurzame 
inzetbaarheid kunt garanderen.”

‘De mensen 
bepalen het 

bedrijf’
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Onderzoek naar fysieke belasting in zware beroepen:

‘Blij met een kijkje
 op de bouwplaats’

Arbeid & Gezondheid                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
Ze zit nog middenin het proces dat uiteindelijk 
een wetenschappelijk artikel moet opleveren. 
Als junior onderzoeker is Mandy van den Berge 
verantwoordelijk voor alle uitvoerende zaken die 
bij een wetenschappelijk onderzoek komen kijken. 
De afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam 
UMC onderzoekt mogelijkheden in verschillen-
de werksettingen en voor verschillende groepen 
werknemers. Het doel is de werkomgeving/werk-
plek zodanig te verbeteren dat medewerkers zo 
gezond mogelijk kunnen blijven werken. 

Het huidige onderzoek richt zich op fysiek zware beroe-
pen. Belangrijk om op te focussen, aldus Mandy, omdat 
juist deze professionals risico lopen om hun pensioen 
niet op de meest gezonde manier te halen.

“We richten ons op de bouw, ‘transport en 
logistiek’ en de agrarische sector”, vertelt ze. 
“Vaak vinden we dat het effect van de aanpak 
naar aanleiding van onderzoeken beperkt 
blijft. Daarom zijn we op zoek naar een beter 
passende aanpak, in dit geval voor mensen in 
zware beroepen.”

Ervaringsdeskundigen eerst
Hoe spits je een gezondheidsprogramma 
optimaal toe op de doelgroep? “Wij denken 
dat expertise uit de praktijk daarbij door-
slaggevend zal zijn. Daarom werken we nauw 
samen met alle betrokkenen: de medewerkers 
die het werk uitvoeren, hun management 
en werkgevers en bijvoorbeeld betrokken 
bedrijfsartsen.” Het onderzoek begon met ge-
sprekken met werknemers in diverse functies. 
“Welke functiegroepen zijn er en waar lopen 
ze tegenaan? Dat kunnen zowel barrières als 
bevorderende factoren zijn. Wat vinden deze 
ervaringsdeskundigen dat er beter kan of 
moet en hoe denken ze dat we dat kunnen 
bereiken?”

Creatieve ideeën meenemen
Na die gesprekken mocht Mandy met mede-
werkers van De Nijs mee de bouwplaats op. 
“Ze lieten me hun werkplekken zien. Dat gaf 
veel meer diepte aan de informatie die ik al 
had. Ik ben deze mensen heel dankbaar voor 
hun medewerking.” De verzamelde informatie 
werd voorgelegd aan het ‘preventieteam’ bij 

De Nijs. Daarbij werden ook creatieve ideeën 
van medewerkers voorgelegd, aldus Mandy: 
“We kijken of we dergelijke ideeën kunnen 
inpassen in een goede, preventieve aanpak. 
Met de huidig beschikbare informatie bouwen 
we een voortraject dat handvatten biedt om te 
beslissen wat De Nijs uiteindelijk in de praktijk 
kan doen.”

duurzame inzetbaarheid3duurzame inzetbaarheid3

‘Wie niet 
praat in een 

grote groep, 
komt vaak 

meer los in 
een kleinere’

Mandy van den Berge, onderzoeker
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‘ Heel stoer om zo 
 intensief op de ‘zachte’
 kant in te gaan’

Over grijs haar in de sector gesproken: 
bouwbedrijven hebben de jongeren niet meer 
voor het uitkiezen. Daarom wordt het steeds 
belangrijker om alle medewerkers te binden 
aan het bedrijf en om te zorgen dat mensen 
gezond en gelukkig hun pensioen halen. “In 
de voorbereiding van de vorig jaar gehouden 
enquête onder de medewerkers, maakte ik 
een schema. Aan de hand daarvan konden we 
iedereen actief op de werkplek benaderen. 
Want iedere deelnemer moest ruim een uur 
achter een tablet. Met medewerking van de 
uitvoerders is dat gelukt!” 

Geen bouwtechnisch 
onderwerp
Samen met directeur Daniëlle de Nijs was 
Cees verantwoordelijk voor de presentatie van 
de resultaten van de enquête. Na een ontbijt-
sessie voor kantoorpersoneel meteen in het 
nieuwe jaar, is in januari gestart met ‘toolbox-
meetings’. “Ik verzorgde een schema dat erin 
voorzag dat Winfred, Daniëlle en Mike ieder 
zes bouwplaatsen bezochten om die bijeen-
komsten te leiden. Dat hebben ze vervolgens 
heel goed gedaan, een compliment waard. 
Van elke toolboxmeeting zijn actiepunten te-

“Als je van rangen en standen houdt, heb je bij De Nijs niets te zoeken.” 

Vanuit de productie werkt Cees Bakhuys veel samen met de collega’s 

van Personeelszaken, Corinne Weiffenbach en Karel Budde. Bijvoorbeeld 

bij het samenstellen van een ‘functiehuis’, maar ook bij het aannemen 

van nieuwe medewerkers. “Ik kom uit de bouwwereld, dus ik kan mee-

denken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik heb het voordeel 

van ‘grijs haar in deze sector’.”

Cees Bakhuys, manager productie

Verschil in beleving meten
Praktisch onderdeel van het onderzoek is 
een vragenlijst die de medewerkers aan het 
begin en het eind van het onderzoeksproces 
invullen. “Intussen willen we bewerkstelligen 
dat ze zelf meer inzicht krijgen in hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen dan voor het 
onderzoek begon. We meten dus vooral wat 
er verandert in hun ervaring en beleving.”

Toen de basis van het onderzoek was voorbe-
reid, ging Mandy op zoek naar deelnemen-
de bedrijven. “Bij De Nijs waren ze meteen 
enthousiast. Ik ben blij dat ze ons een kijkje 
in hun ‘keuken’ wilden gunnen. We kregen 
enorm veel actieve medewerking om dit 
onderzoek op poten te zetten.”

Liever één ding goed doen
Uiteindelijk worden meerdere ‘toolboxen’ 
gevuld naar aanleiding van deze eerste 
onderzoeksresultaten. Er is duidelijk verschil 
tussen de bouwplaatsen en de timmerfabriek: 
“Na consultatie van de medewerkers van de 
timmerfabriek in Warmenhuizen bleek dat we 
het onder meer over gezonde voeding moes-
ten hebben. Een onderwerp dat wellicht ook 
interessant is op de bouwplaatsen, maar daar 
kwamen weer andere zaken naar voren om 

Cees Bakhuys werkt sinds juni 2016 bij De 
Nijs als Manager Productie. “Ik ben gekomen 
om de overgang naar een andere, meer pro-
cesgerichte organisatie te helpen bespoedi-
gen. Inmiddels ziet de wereld er heel anders 
uit en ben ik bezig met beleidsmatige zaken 
en de koppeling daarvan aan diverse deel-
processen.” Cees valt direct onder directeur 
Mike Coffeng. Collega’s als Rhoman Hillen en 
Tom Stam ondersteunen Mike op de projec-
ten. De ondersteuning die Cees levert, ligt 
meer aan de kant van personeel en organisa-
tie, bijvoorbeeld bij de inzet van mensen.

‘Als je van rangen 
en standen houdt, 
heb je bij De Nijs 

niets te zoeken’

duurzame inzetbaarheid3

Werknemer: stress te lijf

Wat kan een werknemer zelf doen om duurzaam inzetbaar te 
blijven? Negatieve stress voorkomen! Hoe? Dat weten we al, 
maar het is heel handig om het nog even op een rijtje te hebben:

- gezond eten en drinken
- bewegen, sporten
-  jezelf doelen stellen en een duidelijk plan volgen om die 
  doelen te halen
- niet uitstellen, maar de rotklusjes het eerst doen.

En natuurlijk goed voor je lijf zorgen met, naast bewegen en 
gezond eten:

- genoeg zonlicht en frisse lucht
- regelmatig wisselen van (werk)houding
- bewust genieten van je rustmomenten.

verder uit te diepen. En ons motto is: liever 
één ding heel goed doen dan veel dingen een 
beetje.” 

“Wat we gaande het proces al zien is dat De 
Nijs veel hulpmiddelen aanbiedt om het werk 
lichter te maken.” Dat gaat al goed. Wat de 
medewerkers naar eigen zeggen nodig heb-
ben is meer sturing, bijvoorbeeld om binnen 
een druk werkbestaan optimaal gebruik te 
maken van die hulpmiddelen. 

Praktische ingrepen
Mandy organiseerde een meeting waar 
kleinere groepen delen van het onderwerp 
bespraken. “Mensen die niet in een grote 
groep willen praten, komen vaak meer los in 
een kleinere. Dat is als heel prettig ervaren. 
Goed dat deze mogelijkheid gegeven wordt: 
ervaringen delen en daar samen van leren met 
als doel de werkvloer gezonder te maken.” 
Deze zomer gaan de toolboxen via het pre-
ventieteam naar de medewerkers. Vervolgens 
gaan we met medewerkers en management 
bespreken wat er voor verdere aanpassingen 
op de werkvloer nodig zijn. Dat kan van alles 
zijn: van gratis fruit of coaching bij bijvoor-
beeld ‘afvallen’ of ‘gaan sporten’ tot hele 
praktische ingrepen in het werkproces.”
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ruggekoppeld. Cees vindt het ‘heel stoer’ dat binnen een 
no nonsense bouwbedrijf ruimte is om zo intensief over de 
‘zachte’ kanten te praten.
Voor iedereen – of iedere functie – is de werklast an-
ders, net als de balans tussen lichamelijke en geestelijke 
belasting. “We hebben geprobeerd het van alle kanten te 
bekijken. Daarbij kwam ook het onderzoek van Amsterdam 
UMC: de uitkomsten daarvan hielpen ons bij het vullen 
van een toolbox om de zware arbeidstaken langer vol te 
houden. We willen dit in de zomer al uitrollen.”

Werkadministrateurs en 
projectsecretaresses
Voor de UTA-medewerkers (die in het algemeen veel tijd 
achter bureaus en vergadertafels doorbrengen) geldt iets 
anders dan voor bijvoorbeeld timmerlieden: “Ongezon-
de stress en andere vormen van belasting. En de balans 
tussen werk en privé.  Daar kijken we bij de uitvoerders 
al jaren naar en nu ook bij de werkvoorbereiding. Om de 
stress te verminderen is bewust vanuit de directie besloten 
om werkadministrateurs en projectsecretaresses aan te 
stellen. Zij versterken de teams en nemen veel werkdruk 
weg bij de uitvoerders en de werkvoorbereiders.”

Daarnaast maakt De Nijs veel zaken bespreekbaar waar-
mee medewerkers – al of niet via scholing – stappen verder 
komen: “Wie ben je, wat voor type persoon, waar ben je 
goed in? Hoe deel je je tijd optimaal in en hoe werk je 
samen om een nóg beter team te worden? Hoe kunnen 
we werkprocessen verbeteren? Werklast verminderen door 
slimmer te werken…”

Zestig Plus
Dan de zestigplussers. Bij De Nijs werken nu drieëndertig 
mensen in deze categorie. De komende jaren wordt die 
groep snel groter. Samen met Karel en Corinne schreef Cees 
een format voor gesprekken met de zestigplussers: hoe 
sta je er nu in? Hoe is de situatie thuis? Is deeltijdpensioen 
misschien een idee of zelfs een oplossing? “We gaan samen 
met het pensioenfonds de financiële mogelijkheden uitleg-
gen. Twee bijeenkomsten in juni 2019 over wat prepensioen 
financieel inhoudt met de partners van de medewerkers 
erbij.” 

Ervaren talent vasthouden
Er is goed geluisterd, ook naar ergernissen van medewer-
kers. “We hebben echt een weg afgelegd. We hadden in 
dit soort zaken geen beleid. Nu wel, en goed onderbouwd 
ook. We kunnen niet meer terug en dat hoeft ook niet, want 
de directie wil graag doorpakken. We doen het met elkaar 
om te zorgen dat de medewerkers hun kennis en kunde aan 
het bedrijf kunnen en willen blijven bieden. Talent moet je 
vasthouden.  Zowel jong talent als ervaren talent!

Levensverwachting: 
groei stagneert tijdelijk

De manier waarop overheid en sociale partners om-
gaan met de pensioenleeftijd is deels gebaseerd op de 
levensverwachting. Een vrouw wordt gemiddeld 83,3 
jaar en een man 80,1 jaar (berekend in 2017). Lange 
tijd steeg die levensverwachting snel. De laatste jaren 
vlakt de curve weer wat af. Toch gaan wetenschap-
pers er nog van uit dat we in 2040 gemiddeld bijna 
86 jaar worden en dat het aantal 100-jarigen meer 
dan drie keer zo hoog zal zijn. Ongeveer 20 procent 
zou dan de 95 kunnen halen.

Er is goed geluisterd, 
ook naar ergernissen 

van medewerkers

Voor iedereen – of iedere functie 
– is de werklast anders, net als 
de balans tussen lichamelijke en 
geestelijke belasting.
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Op de valreep
Op het moment van spreken, mei 2019, is 
Joost Blankendaal nog lid van de onder-
nemingsraad van De Nijs. Nog maar even, 
want dan zijn er nieuwe OR-verkiezingen. 
Joost stelt zich niet verkiesbaar. Hij pakt 
een aanvullende studie op en heeft dan 
geen tijd meer om zich, naast werk en pri-
vé, volledig in te zetten voor het OR-werk. 
“Wel jammer,” zegt hij, “Want je leert heel 
veel over het bedrijf en mag je collega’s 
vertegenwoordigen door serieus in te spre-
ken.” Hart voor de zaak is er bij Joost met 
de paplepel ingegoten. “Mijn vader heeft 
dat ook.” Dan is een OR-lidmaatschap heel 
passend. De Nijs is de laatste jaren sterk 
gegroeid. De club die na de verkiezingen 
aantreedt zal daarom het OR–werk verder 
moeten professionaliseren. 

“Proberen je medewerkers fysiek en psychisch gezond 
en gemotiveerd te houden tot hun pensioen.” Zo vat 
Joost Blankendaal het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ 
samen. Hij vertelt over de rol van de ondernemingsraad 
in de vorming en uitvoering van dit beleidsveld.  

OR en directie hebben een 
dankbare uitdaging liggen

Joost Blankendaal, lid ondernemingsraad

De ondernemingsraad adviseert de directie 
gevraagd en soms ook ongevraagd over al 
het beleid dat direct of indirect invloed heeft 
op het welbevinden van het personeel. “We 
kunnen zaken oppakken die bij ons binnenko-
men via collega’s”, vertelt Joost. “Daarnaast 
hebben we instemmingsrecht bij regelingen 
als deze. Dat betekent niet dat we iets kunnen 
tegenhouden, maar de directie is wel ver-
plicht onze mening te vragen en serieus te 
beluisteren.” 

De raad bekijkt ieder gespreksonderwerp 
vanuit beide kanten. Naast de belangen van 
de medewerkers is het voortbestaan van het 
bedrijf een uitgangspunt. “Op die manier dra-
gen we bij aan kwaliteitsborging; zeker als het 
gaat om personeelsbeleid. Bij al die beleids-
zaken vormt de OR een scharnier tussen de 
medewerkers en de directie. Als waakhond of 
als opbouwend, meedenkend adviesorgaan? 

“Van allebei wat. In de praktijk moeten we 
zowel toezien als meedenken.” 

Opbouwend kritisch kijken
De directie verzamelde grote hoeveelheden 
informatie met de medewerkersenquête, on-
derzoek, interviews en toolboxbijeenkomsten. 
Dezer dagen krijgt de OR een actieplan voor 
duurzame inzetbaarheid voorgelegd. “Daar 
gaan we inhoudelijk goed naar kijken, vanuit 
een opbouwend kritisch uitgangspunt.”

Mensen bij De Nijs zijn trots op wat ze reali-
seren. Meestal zijn ze ook trots op het bedrijf 
waarvoor ze werken. “Dat mag. Het onder-
scheidt je van anderen en het is goed om de 
positieve kanten van je werk te zien.” Dat er 
een groot verschil in werkbeleving is tussen 
de starter en de senior, weet iedereen bij De 
Nijs. Daarom vindt de OR het ook heel goed 
dat dat bedrijf het gesprek aangaat met alle 

‘Het is goed om ook de positieve kanten van je werk te zien’

Werkgever: fijne organisatie, goed beleid

Voor duurzame inzetbaarheid, zo blijkt uit onderzoek, zijn aan de werkomgeving meer 
dingen belangrijk dan een goede sfeer en hulp bij het naleven van ARBO-regels. Organi-
saties die hoog scoren op duurzame inzetbaarheid hebben vaak een ondernemingsraad. 
Ook een open bedrijfscultuur is een pré. Verder helpt het als de werknemer een vaste 
aanstelling heeft. En dat er goed en duidelijk beleid is om duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen. Dat beleid is er ook voor parttimers en bij een bouwbedrijf ook voor het 
kantoorpersoneel. Het is dus belangrijk dat beleid af te stemmen op het individu. Het 
moet aansluiten bij de wensen en capaciteiten van alle medewerkers. 

zestigplussers. “En er gebeurt méér. Diverse 
jongere medewerkers (waaronder mij) is ge-
vraagd een ‘Loopbaan Ambitie Plan’ (LAP) op 
papier te zetten. Dat gaat voor een deel ook 
over hoe je ouder wilt worden in je functie.”

Kansen vergroten door 
goed sturen 
De OR helpt mee om het definitieve actieplan 
neer te zetten. Vervolgens is het hun taak 
om toe te zien op de juiste naleving van de 
gemaakte afspraken, zowel door werkgever als 
werknemers. Kortom: OR en directie hebben 
een dankbare uitdaging liggen op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid. “Als je er goed 
op stuurt, vergroot je de kans dat je samen het 
gewenste resultaat haalt: dat zo veel mogelijk 
collega’s fysiek en psychisch gezond de eind-
streep halen.”

De raad bekijkt ieder 
gespreksonderwerp 
vanuit beide kanten
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Met zijn 31 jaar is Robert de Nijs een rela-
tief jonge medewerker bij het bouwbedrijf. 
Als werkvoorbereider werkt hij een groot 
deel van de dag op kantoor. In zijn geval 
zou de pensioengerechtigde leeftijd wel 
eens op 68 kunnen liggen als de huidige 
tendens doorzet. 

Hoe kijkt een man in de bloei van zijn leven 
naar zo’n toekomst? Als medewerker en 
als vertegenwoordiger van de familie die 
het bedrijf een naam en – samen met al die 
anderen - een ziel geeft? Natuurlijk is 67 of 
68 jaar heel ver weg, geeft hij toe. Hij is qua 
leeftijd nog niet op de helft. Toch maakt 
dat een goed beleid voor duurzame inzet-
baarheid in zijn ogen niet minder belangrijk: 
“Ook op mijn leeftijd is het al belangrijk dat 
je met plezier naar je werk gaat. En voor 
de fysieke kant geldt: voorkomen dat je op 
latere leeftijd versleten bent, begint nu.”

Afwisseling is de truc
Zelf zit Robert een heel groot deel van zijn 
werkdag achter een bureau. “Dan moet je 
niet voorovergebogen op een tuinstoeltje 
zitten. Gelukkig letten we bij De Nijs niet al-
leen op de belasting van de vaklieden, maar 
bijvoorbeeld ook op de werkhouding van 
de werkvoorbereiders. Wij hebben goede 
stoelen en verstelbare bureaus. Op som-
mige plekken, bijvoorbeeld bij het direc-
tiesecretariaat, wordt al geëxperimenteerd 
met bureaus waarachter je kunt kiezen of je 
staand of zittend werkt en dat gedurende 
de dag ook kunt afwisselen. Die kant moet 
het op. Afwisseling van houding en goede 
ondersteuning van je lichaam.” 

Ook als jongere nadenken
Ondersteuning en afwisseling zijn van 
levensbelang. In de bouwput waarschijnlijk 
nog wel meer, denkt Robert: “Ik ben zelf ook 
wel eens buiten aan de gang geweest. Een 
jonge man denkt dat hij alles aankan en dat 
is ook zo: op dat moment. Zwaar is soms 
niet zwaar genoeg. Dus als je als jongere 
net de bouwplaats op komt, is duurzame 
inzetbaarheid echt nog de ‘ver-van-mijn-
bed-show’.” Toch kan dat in de loop der 
jaren leiden tot slijtage en juist daar wil De 

Nijs in de toekomst vanaf. Daarom is het 
ook belangrijk dat jongere medewerkers 
als Robert zich realiseren waar hun grenzen 
liggen. Niet de grenzen van nu, maar vooral 
die van straks. “Je hoeft niet moeilijk te 
doen over ieder kilootje, maar je moet wel 
je grenzen bepalen.”

Motivatie en begeleiding
Het beleid rond duurzame inzetbaarheid 
gaat niet alleen over fysieke grenzen, maar 
ook over de vraag of je je senang voelt in 
je werk. Uiterst belangrijk vindt Robert dat: 
“Je moet niet alleen fit blijven, maar ook 
gemotiveerd. Het bedrijf heeft ook een ver-
antwoordelijkheid: doorgroeimogelijkheden 
bieden en vakmatige uitdagingen. En het 
juiste materieel om die groei op een gezon-
de manier door te maken!” Zelf is hij een 
van een flink dozijn vertegenwoordigers van 
de familie De Nijs binnen het bedrijf. Dan 
heb je een voorbeeldfunctie: “Als ik niet ge-
motiveerd rondloop, staat dat raar naar de 
collega’s. Dat kan nooit de bedoeling zijn. 
Gelukkig is er voor mij genoeg om gemoti-
veerd over te zijn. Prachtige bouwprojecten 
(nu Cruquius 1.3, red.), prettige collega’s en 
een goede, positieve werksfeer. Als dat niet 
motiveert, weet ik het ook niet.”

Slijtage beperken begint nu

‘Je moet fit 
blijven, maar ook 

gemotiveerd’

Robert de Nijs, werkvoorbereider


