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Waar ga je mee naar huis?
Waarom een leven lang ontwikkelen?
Wat kan arbeidsdeskundigheid daarin 
betekenen?
Hoe ontwikkel je een leven lang?



Waarom een leven lang ontwikkelen??



Een leven lang ontwikkelen: vroeger en nu
Maatschappij
Banen
Leren, werken, recreëren
Risico’s
Werkarrangementen
Betekenis van werk



Criteria blindheid
Een visus van minder dan 0.05 in het beste oog of een 
gezichtsveld van 10 graden of minder. 
Het SCP gaat ervan uit dat er in Nederland 76.000 blinde 
mensen zijn.

Criteria slechtziendheid
Een visus minder dan 0.3 of een gezichtsveld van 30 graden 
of minder. 
Het SCP gaat er vanuit dat er in Nederland circa 222.000 
slechtziende mensen zijn.



Wat is arbeidsdeskundigheid?
film



Duurzaam ontwikkelen
Vermogen van een mens om nu en in de 
toekomst toegevoegde waarde te leveren voor 
een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook 
meerwaarde te ervaren
De mogelijkheden waarover mensen beschikken 
om een invulling te geven aan hun leven die 
overeenstemt met datgene wat zijzelf en de 
mensen in hun omgeving als waardevol 
beschouwen



Vragen bij duurzame ontwikkeling:
Hoe moet werk er uit zien opdat mensen 
duurzaam inzetbaar zijn
Hoe moet een werkomgeving er uit zien om 
mensen hiertoe in staat te stellen
Wat bepaalt dat het mensen ook lukt?
Komt naadloos overeen met de vragen die in de 
capability benadering worden gesteld



Waarden in werk
Kennis en vaardigheden gebruiken
Kennis en vaardigheden ontwikkelen
Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
Betekenisvolle werkcontacten met anderen 
hebben of opbouwen
Eigen doelen stellen
Een goed inkomen verdienen
Een bijdrage leveren aan het creëren van iets 
waardevols





Concrete trigger Werkscan
Verhoging pensioenleeftijd: zware beroepen 
bestaan niet, overbelaste mensen wel
Idee voor Werkscan: stelselmatige spiegel
werkenden
Noodzaak voor zelf-reflectie en zelf-regie
Eventueel coaching door een deskundige: AD of 
ander



Sleutelvragen
Hoe krijgen mensen zelf roer in handen om 
gezond, gelukkig en vitaal pensioen te halen? 
Hoe voorkomen we uitval? Welke rol spelen 
professionals als arbeidsdeskundigen daarbij? 



Doel Werkscan
Werkende periodiek beeld geven van actuele balans 
werk/belastbaarheid en de voornaamste knelpunten 
voor verstoring balans
Concrete en haalbare adviezen waarmee duurzame 
inzetbaarheid wordt gestimuleerd 
Versterken individuele verantwoordelijkheid en 
aanzetten tot zelfstandig opvolgen
Kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening van 
professionals die werkscan toepassen vergroten



Wanneer en voor wie inzetbaar?
Gids voor iedere werkende, voor zelf regie op 
duurzaamheid
Spiegel voor (ouder wordende) werkende die 
sluipenderwijs riscio’s loopt
Interventie diagnose bij werknemers met 
zichtbaar risico (regelmatig verzuim of klachten 
of met verzuim < 3 maanden)



Conceptuele model
van werkvermogen

1. Gezondheid
2. Leefstijl
3. Werk
4. Werk-privé balans
5. Scholing/opleiding
6. Loopbaanontwikkeling
7. Loopbaanmobiliteit
8. Zelfredzaamheid



Waar ga je mee naar huis?
Waarom een leven lang ontwikkelen?
Wat kan arbeidsdeskundigheid daarin 
betekenen?
Hoe ontwikkel je een leven lang?
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