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Hoeveel is uw elftal waard? 

Organisaties zien werknemers veelal als kostenpost en 
niet als bezitting op de balans. Een sector waarbinnen 
dit wel gebeurt, is profvoetbal. Het elftal van Barcelo-
na is circa 658 miljoen euro waard. Speler Lionel Messi 
vertegenwoordigt de meeste waarde voor de club. Hij 
wordt begeerd door alle voetbalclubs in de wereld. Door 
big data en nieuwe softwareontwikkelingen is het anno 
2015 mogelijk om zicht te krijgen op ‘de Messi’ binnen 
uw organisatie, maar ook op de waterdragers en het aan-
stormend talent. Ook in andere sectoren staat corporate 
finance aan de vooravond om arbeid te waarderen door 
er een ‘bedrag’ op te plakken. De kwantificering van het 
belangrijkste kapitaal van een organisatie; de werkne-
mers.

Binnen de Intelligence Group en PurpleHRM houden wij 
ons dagelijks bezig met het waarderen van werknemers 
binnen een organisatie en op de arbeidsmarkt. In dit 
artikel delen wij onze kennis en ervaring ten aanzien 
van employability met u en bieden wij handvatten voor 
uw eigen organisatie. We gaan onder andere in op de 
volgende vragen: ‘Wat is nu precies employability en wat 
zijn de belangrijkste kenmerken? Wat betekent employa-
bility voor werkgevers en werknemers en wat levert het 
op? En op welke wijze kunt u uw eigen elftal analyseren 
en nog belangrijker; uw eigen en toekomstige Messi’s 
herkennen én behouden!’

Wat is employability?

In dit artikel wordt employability gedefinieerd als:

“Het vermogen en de bereidheid van de werknemer om 
inzetbaar te zijn en te blijven op een wijze die aansluit 
bij de mogelijkheden en wensen van de organisatie, de 
werknemer en de arbeidsmarkt” (bron: Academie voor 
Arbeidsmarktcommunicatie, 2014).

Werknemers en werkgevers zullen dus moeten investe-
ren in vaardigheden, kwaliteiten en competenties om 
ook in de toekomst het gewenste en gevraagde type 
werk uit te kunnen blijven voeren. Deze investering kan 
gericht zijn op het vergroten van zowel de interne als 
externe employability. Interne employability is de door 
de werknemer ingeschatte kans op een betere of andere 
baan binnen de organisatie waar hij momenteel werk-
zaam is. Ook kan de investering gericht zijn op het ver-
groten van de door de werknemer ingeschatte kans op 
een betere of andere baan op de externe arbeidsmarkt, 
oftewel de externe employability.

Employability behoort in feite toe aan de werknemer die 
uitsluitend zelf in staat is dit vermogen te ontwikkelen, 

te bezitten, uit te bouwen en te benutten. Een werkge-
ver kan hierin een ondersteunende, faciliterende maar 
ook een signalerende rol hebben. Met andere woorden: 
employability is voor de werknemer een intrinsieke 
eigenschap, die voor hem of haar door het benutten 
ervan extrinsieke waarde kan krijgen. Het gaat hier in 
feite om de kans (lees: waarde) van deze persoon op de 
arbeidsmarkt. Het is voor de werknemer die zijn brood 
wil blijven verdienen belangrijk om een hoge graad van 
employability te bereiken. 
 

Employability en duurzame inzetbaarheid

Employability staat niet op zichzelf maar is onderdeel van 
het bredere begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. Duurzame 
inzetbaarheid omvat de volgende drie aspecten:

Werkvermogen: de mate waarin een werknemer zowel 
lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken. 

Employability: het vermogen van de werknemer om nu 
en in de toekomst verschillende functies adequaat te 
kunnen vervullen, zowel binnen de eigen organisatie als 
elders.

Vitaliteit: de combinatie van energie en motivatie. Vitale 
medewerkers zijn veerkrachtig en hebben doorzettings-
vermogen. Het hangt samen met plezier, productiviteit 
en inzetbaarheid.

Figuur 1. Duurzame inzetbaarheid
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Er zijn diverse redenen waarom duurzame inzetbaarheid 
en hiermee employability van belang zijn voor uw 
organisatie:
-  Vergrijzing en ontgroening: het aantal jonge mensen 

daalt, terwijl het aantal ouderen stijgt en men tevens 
steeds ouder wordt. Hierdoor is er sprake van een 
dubbele vergrijzing. 

-  Veranderende economie: minder zekerheden, nieuwe 
business modellen, denk aan alle in het verleden zeer 
succesvolle Retail formules die de afgelopen jaren in  
de problemen zijn gekomen. 

-  Internationalisering: de markt en dus de concurrent is 
niet meer lokaal maar internationaal, voor een belang-
rijk deel als gevolg van internet.

-  Individualisering: meer vrijheid om het leven zelf vorm 
te geven.

-  Informalisering: plattere organisaties en meer vormen 
van netwerken. Kleine bedrijven en minder hiërarchie. 
Meer los-vast constructies, zzp-ers en tijdelijke arbeids-
verbanden.

-  Informatisering (digitalisering van informatie), minder 
handwerk. De monteur wordt ICT-specialist.

Wie is verantwoordelijk voor employability? 

Employability bevindt zich op het snijvlak van individu en 
organisatie. Dit maakt het belangrijk te weten wie 
primair verantwoordelijk is voor employability. Cinop 
(2013) heeft een onderzoek uitgevoerd onder 400 
werkgevers. Hieruit blijkt dat:
-  Werkgevers vinden dat werknemers zelf verantwoorde-

lijk zijn voor hun inzetbaarheid. 
-  Bijna driekwart van de werkgevers niet van plan is 

werknemers een opleiding aan te bieden waarmee  
zij hun duurzame inzetbaarheid versterken.

-  31 procent van de HR-professionals het essentieel  
vindt dat een werknemer zelf zijn competenties op  
peil houdt, zorgt voor een passend opleidingsplan  
en hier met zijn leidinggevende over communiceert.

Doordat de gemiddelde werkgever niet primair het 
initiatief neemt, raken werknemers vaak pas in een  
(te) laat stadium doordrongen van de waarde van het 

verbreden van de eigen inzetbaarheid. Daarbij is voor 
leidinggevenden het stimuleren van inzetbaarheid een 
complexe aangelegenheid. Het is balanceren tussen 
prikkelen en stimuleren enerzijds en mensen niet 
demotiveren of angst aanjagen anderzijds. Deze meer 
actieve rol is vaak nieuw en onwennig en vraagt een 
genuanceerde en gedifferentieerde blik. Zeker omdat 
generaties verschillen in hun animo om te bewegen.  
Een invalshoek die perfect lijkt te balanceren, komt van 
Prof. dr. Rob Vinke. Hij zegt: “Ieder mens heeft twee of 
drie unieke talenten:

- Een talent dat je benut.
- Een talent dat je ontwikkelt.
- Een talent dat rust.

Maar niet elk talent heeft op elk moment marktwaarde. 
Dat moet je dus onderzoeken. Je moet er een beetje mee 
spelen. Je wilt op een akker ook niet elk jaar hetzelfde 
gewas poten, dan wordt de akker schraal. Hoe goed het 

gewas het er ooit ook op 
deed. Maar je moet dus  
het talent zoeken dat op  
dit moment het meest 
gevraagd is en je daarin 
verder ontwikkelen. En een 
ander talent mag rusten na 
het harde werk. Dát is 
employability!”  

Een vraag die door HRM’ers 
tegenwoordig vaak gesteld 
wordt, is: ‘Hoe kan de 
organisatie werknemers zo 
inzetten, dat organisatie-
doelstellingen en individue-

le doelstellingen parallel lopen?’ Bij eerdere generaties 
speelde deze vraag minder. Het was normaal dat werkne-
mers hun hele leven bij één werkgever werkzaam waren. 
Vaak ook in dezelfde functie. In de huidige tijd wisselen 
werknemers juist vaker van baan of aandachtsgebied, 
bekleden verschillende rollen en vinden het belangrijk 
zich te blijven ontwikkelen. Door deze verschuiving en de 
vraag hoe mensen op een prettige manier meer kunnen 
halen uit hun carrière, zowel voor zichzelf als de organi-
satie, is er veel aandacht voor employability.
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Hoe krijgt u zicht op employability? 

Veel organisaties weten al erg veel van hun medewer-
kers, doordat we veel bijhouden en meten. Naast 
kwantitatieve gegevens zoals leeftijd, salaris, verzuim en 
het contract worden ook steeds meer kwalitatieve 

gegevens vastgelegd. Te denken valt 
aan beoordelingen, opleidingsgege-
vens, een potentieel inschatting 
(HR3P/Vlootschouw) en informatie 
over de inzetbaarheid van de 
werknemer. Dit biedt in veel 
gevallen een schat aan informatie 
over de interne employability van 
de werknemers. Soms is het echter 
complex om vanuit de hoeveelheid 
aan data, die dikwijls versnipperd is 
vastgelegd, waardevolle employabi-
lity inzichten te maken. Een van de 
redenen hiervoor is dat gebruik 
wordt gemaakt van verschillende 
systemen die zijn ondergebracht bij 
verschillende afdelingen, zoals de 
afdeling recruitment, opleidingen, 
finance, mobiliteit en/of HR-servi-
ces. Daarnaast is het, zowel concep-

tueel als technisch, geen sinecure om de beschikbare 
data te vertalen in een paar echt relevante en bruikbare 
inzichten over employability.

Voor deze stap zijn tegenwoordig echter hulpmiddelen 
ontwikkeld. Een voorbeeld is PurpleHRI waarin alle 
gegevens vastgelegd en gecombineerd kunnen worden.  

Dit maakt dat op eenvoudige manier inzicht verkregen 
kan worden in de employability van medewerkers. De 
in- door- en uitstroom, loopbaanpaden in de praktijk, 
presteren en potentieel, etc. hebben geen geheimen 
meer.

En hoe krijgt u zicht op de externe  
employability? 

Over de interne employability kunt u als organisatie, ook 
al is de informatie versnipperd, dus snel inzichten 
verkrijgen. Maar hoe zit dat met de externe employabili-
ty? Een organisatie heeft vaak wel een gevoel bij de 
arbeidsmarkt, maar te weinig inzage in de actuele cijfers 
ervan. Hierdoor kan de kijk ontbreken op bijvoorbeeld de 
mate waarin uw bedrijfskritische functies gewild zijn op 
de arbeidsmarkt of precies andersom: naar welke 
functies binnen uw organisatie geen vraag meer is? 

PurpleHRI kan deze inzichten duidelijk maken met behulp 
van externe arbeidsmarktdata van de Intelligence Group. 
De groene blokjes (figuur 3) zijn al binnen PurpleHRM 
geïntegreerd en in de nabije toekomst worden de oranje 
recruitmentdata ook gekoppeld. Zo wordt het onbeken-
de, bekend.
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Figuur 3. Verrijkingsblokken externe 
arbeidsmarktdata van Intelligence 
Group voor PurpleHRI

Figuur 2. Vastgelegde HR data
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In bovenstaand figuur is te zien hoe interne en externe 
data met elkaar gekoppeld zijn. Hierin is het interne 
potentieel van personen afgezet tegen de arbeidsmarkt-
kans die zij op de externe arbeidsmarkt hebben.
 
Deze figuur laat bijvoorbeeld zien hoeveel personen 
binnen de categorie ‘kwetsbaar’ en ‘laag potentieel’ 
vallen. Deze groep behoort tot de ijzeren voorraad van 
de organisatie en is zowel intern als extern, beperkt tot 
niet inzetbaar. Deze groep ‘blijft zitten waar zij zit en 
beweegt zich niet’. Gericht beleid is dus gewenst, zo ook 
voor bijvoorbeeld de groep met veel potentieel en hoge 
aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook hier ligt een 
sleutel op investeren in employability, maar dan als 
retentie-instrument. Hierin schuilt de employability-pa-
radox: werknemers bind je juist aan je door hun 
mobiliteitskansen te vergroten. Daarmee is employabili-
ty voor een werkgever een belangrijk middel om de 
bedrijfsdoelstellingen te behalen. Voor het vergroten van 
de arbeidsmarktkansen van de ‘ijzeren voorraad’ en het 
binden van de ‘Messi’s’ en alles wat er tussen zit.

Wat levert deze kennis u op als u deze  
combineert?

Als u alle gegevens die u van uw medewerkers heeft, 
combineert met externe arbeidsmarktgegevens, levert 
dat unieke inzichten op ten behoeve van interne en 
externe employability. U krijgt antwoord op de vragen:
•  Wat is de kwetsbaarheid op bedrijfskritische functies? 

Hoe lang duurt het en wat kost het om deze functies  
te vervangen? Wat is de haalbaarheid daarvan?

•  Wat is de mobiliteit van de werknemers? Wie wordt 
gehunt? Wie blijft zitten?

•  Wat zijn de kosten bij reorganisaties?
•  Waar ligt de kwetsbaarheid binnen de organisatie?
•  Wie worden arbeidsvoorwaardelijk ondergewaar-

deerd? 
•  Welke medewerkers hebben goede arbeidsvoorwaar-

den maar zijn op dit moment ‘overgewaardeerd’?
•  Hoe is de innovatiekracht en wendbaarheid van de 

organisatie?
•  Zijn HR en recruitment in staat om de employability/

talent te vergroten binnen de organisatie?

Figuur 4. Potentieel en arbeidsmarktkans van medewerkers

Figuur 5. PurpleHRM in combinatie met data Intelligence Group. 
De grafiek toont de arbeidsmarktwaarde en het perspectief op 
de arbeidsmarkt van de medewerkers van een organisatie.
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Dit soort vragen waren voorheen niet onderbouwd met 
cijfers te beantwoorden. Door de samenwerking van 
PurpleHRM met Intelligence Group is het nu mogelijk het 
antwoord te vinden op deze essentiële vragen. U kunt 
met uw eigen HR data analyses maken in de oplossing 
van PurpleHRM. Deze analyses kunt u verrijken met 
arbeidsmarktkansen en employabilitydata van Intelligen-
ce Group. Door deze verrijking (die per kwartaal wordt 
geupdate) zijn werkgevers in staat om de employability 
van zowel de gehele organisatie als losse bedrijfsonder-
delen, teams tot en met herplaatsingskandidaten etc. 
vast te stellen. 
 
Dergelijke inzichten maken effectieve, tijdige en gerichte 
interventies mogelijk om enerzijds talentvolle groepen 
medewerkers aan u te binden en anderzijds groepen 
medewerkers met een beperkte employability weerbaar-
der te maken op de arbeidsmarkt. Niet alleen vanuit het 
te verwachten concurrentievoordeel of het beter in staat 
zijn organisatiedoelstellingen te behalen, maar ook met 
het oog op goed werkgeverschap en het preventief in 
beweging krijgen van werknemers. Waarbij een beter 
perspectief op de arbeidsmarkt uw organisatie nou 
eenmaal minder geld kost aan outplacement en/of 
afkoopkosten. 

Hoe werkt dit in de praktijk?

Data kunnen en mogen we dus niet meer negeren. We 
moeten het eenvoudig en gericht kunnen gebruiken, 
zonder meteen een big data analist of HR Analytics 
specialist te worden. Veel apps en websites die we 
gebruiken zijn gebruiksvriendelijke ‘schillen’ om data. 
Van Google, Zalando tot en met Amazon en Bol.com. Met 
onze HR data werkt het bijna op een gelijke manier op 
het moment dat de data wordt gekoppeld.

Het ontsluiten van de waardevolle informatie is 
niet mogelijk zonder juiste tooling, zo stelt Gerard 
Evers. “Om de schat aan HR en overige data die 
binnen organisaties beschikbaar is te ontsluiten, is 
Business Intelligence (BI) essentieel. Door een 
BI-oplossing te combineren met HR-modellen kun 
je als organisatie snel inzicht krijgen in statistie-
ken. Bij de keuze is het belangrijk goed te kijken 
naar het gebruiksgemak. Als HR-professional 
moet je er makkelijk mee kunnen werken, zonder 
diepgaande IT of data-analyse kennis.”  

Om grip te krijgen op de eigen HR- en employabilitydata, 
is toegang tot bijvoorbeeld het personeelsinformatiesys-
teem, de salarisadministratie en het beoordelingssys-
teem nodig. Wanneer de databronnen bekend zijn, kun je 
hier de schil van PurpleHRM overheen leggen. Hier zitten 
de meest actuele externe arbeidsmarktdata van Intelli-
gence Group al in. Op deze manier krijgt u, al naar gelang 
de hoeveelheid data die beschikbaar is, direct inzicht in 
veel van de eerder genoemde vragen. Zo bestaat de  
employability module binnen PurpleHRI standaard uit:

• Externe vlootschouw;
• Kwetsbaarheid analyse;
• Knelpunt analyses;
• Kosten van talent;
• Employability ontwikkeling.

Doordat automatisch de meest actuele interne en  
externe data wordt ingelezen, bent u altijd ‘real-time’  
op de hoogte van de waarde van uw belangrijkste bezit, 
de werknemers.  
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Voordelen van Employability beleid

Wanneer u als werkgever grip heeft en investeert in 
employability haalt u concurrentievoordeel. Het vergroot 
de kennis en inzetbaarheid van werknemers in tegenstel-
ling tot organisaties die hier niets mee doen. Werkne-
mers zijn gezonder, meer betrokken en wendbaarder met 
de bewegingen van de eigen organisatie en de verande-
ringen in de markt. Andere voordelen, uitgesplitst naar 
werknemer en werkgever, zijn:

Werknemer
•  Employability vergroot de aantrekkelijkheid van de 

betreffende werknemer en hiermee de kans op een 
andere baan, zowel binnen de organisatie als op de 
externe arbeidsmarkt.

•  Employability stimuleert werknemers mee te groeien 
met ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo blijven ze 
voldoen aan de steeds veranderende eisen.

•  Employability draagt bij aan het ontwikkelen van  
talenten en competenties van de werknemer.

•  Werknemers die goed inzetbaar zijn, zitten beter in  
hun vel en zijn productiever.

Werkgever
• Vergroot productiviteit en verlaagt verzuim.
• Vergroot wendbaarheid.
•  Investeringen in employability zijn aftrekbaar van de 

transitievergoeding.
• Goed werkgeverschap.
• Verhoogt engagement en medewerkerstevredenheid.
•  Een werkgever die investeert in de employability van 

werknemers is een aantrekkelijke werkgever.

Deze argumenten kunnen u helpen als u voor de keuze 
staat om actief met employability aan de slag te gaan, of 
als uw doel is om werknemers in beweging te krijgen of 
meer perspectief te bieden. In alle gevallen boekt u snel 
succes als u daarvoor grip heeft op de employability van 
uw eigen werknemers. Data en analytics zijn daarin 
essentieel.



over PurpleHRM

PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie 
voor HR-Analytics software en procesondersteuning. 
PurpleHRM is een joint venture van Qlik partner Rond 
Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15  
jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en 
HR-organisatieadvies. 

PurpleHRM biedt software en services aan organisaties 
uit diverse branches wereldwijd. Hiervoor maakt  
PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onaf- 
hankelijke resellers. PurpleHRM is in staat om in ieder 
land, voor iedere branche passende oplossingen te  
bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende  
wet- en regelgeving. 
 

Contact 
www.purplehrm.com 
info@purplehrm.com 
033 - 472 48 47 
Volg PurpleHRM ook op Twitter: @purplehrm

over Intelligence Group

Bij iG! werken sinds 2003 gespecialiseerde arbeids- 
marktanalisten en arbeidsmarktonderzoekers. We 
voeren nationaal en internationaal voor eigen rekening 
onafhankelijk en diepgaand arbeidsmarktonderzoek uit. 
Wij verrijken de resultaten daarvan met onze kennis en 
praktijkervaring en koppelen die aan grote hoeveelheden 
data van derden.

Intelligence Group heeft een methode ontwikkeld  
om de gegevens uit personeelsinformatiesysteem  
te koppelen aan onze eigen data. En we combineren  
die met de gegevens uit actuele onderzoeken naar het 
aanbod van vacatures in alle functiegroepen, regio’s  
etc., hetzelfde voor de vraag naar vacatures. Op basis  
van historische gegevens kunnen we een voorspelling 
doen over vraag en aanbod voor de komende 12  
maanden.

Contact
www.intelligence-group.nl
info@intelligence-group.nl
088 - 730 28 00
Volg op LinkedIn en @IG_rotterdam
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