
Mastermodule Adviseur Duurzame Inzetbaarheid in augustus van start 
“Je leert van de experts van Nederland op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid” 
Op 31 augustus 2016 gaat de Mastermodule Adviseur Duurzame Inzetbaarheid van 
start bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. De module duurt 5 maanden en is gericht 
op HR-adviseurs, Arbo-deskundigen, casemanagers of leidinggevenden die hun 
kennis op gebied van Duurzame Inzetbaarheid willen vergroten. De module is los te 
volgen, maar kan ook gevolgd worden als onderdeel van de tweejarige Master 
opleiding HRM. De module vormt de student tot deskundige op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid, werkvermogen, vitaliteit, bevlogenheid en 
werkstresspreventie; zowel inhoudelijk als toepassingsgericht. 
 
Peggy Voets, P&O adviseur bij stichting St. Jozefoord, heeft de Mastermodule recent 
afgerond. De keuze voor juist deze module was voor haar heel logisch. “Duurzame 
inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp binnen onze organisatie. Er is veel aandacht voor 
vitaliteit en gezondheid van medewerkers, dus dit sloot daar prima op aan.” Peggy deed haar 
praktijkopdracht over mantelzorg. “Ik heb onderzoek gedaan naar het werkvermogen van 
mantelzorgers en niet-mantelzorgers. Ook heb ik onderzocht hoe we mantelzorgers kunnen 
ondersteunen en zorgen dat hun werkvermogen behouden blijft.”   
 
Direct resultaat in de werkpraktijk 
Het onderzoek van Peggy leidde tot zeer waardevolle resultaten. “Mantelzorgers bleken een 
verminderd werkvermogen te hebben in vergelijking met niet-mantelzorgers. Dit 
verminderde werkvermogen was ook zichtbaar bij ex-mantelzorgers. Daaruit kun je 
voorzichtig de conclusie trekken dat de negatieve effecten van de combinatie werk en 
mantelzorg ook in de toekomst doorwerken op het werkvermogen. Er wordt nu, landelijk, 
vooral gestuurd op ondersteuning tijdens de mantelzorgperiode, terwijl dus ook  
ondersteuning na de mantelzorgperiode van belang is. Ook bleek dat medewerkers pas 
aangeven dat ze mantelzorger zijn, op het moment dat ze werk en zorgtaken niet meer 
kunnen combineren. Dit is te laat omdat op dat moment het werkvermogen waarschijnlijk al 
verminderd is. Door dit onderzoek is het onderwerp veel meer in de openbaarheid gekomen 
en dat heeft een hele zinvolle dialoog opgeleverd. Een vervolg is nu de ontwikkeling van een  
mantelzorgvriendelijk hr-beleid op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek.”  
De onderzoeksresultaten zijn zo relevant, dat er inmiddels een interview met Peggy is 
verschenen op internet: zie 
http://www.humanresourcemanagement.nu/management/mantelzorgvriendelijk-op-de-
werkvloer.  
 
Leren van de besten 
Peggy is zeer te spreken over de gevolgde module. “Het is een ontzettend goede module 
waarbij mensen met relevante kennis betrokken zijn; de top van Nederland op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid, heel leerzaam.” Dr. Etty Wielenga-Meijer, Hoofddocent Master 
HRM & Onderzoeker HRM, vult aan: “In de module worden verschillende thema’s behandeld 
zoals werkvermogen, vitaliteit, bevlogenheid en verzuimbeleid. Elk thema wordt behandeld 
door experts op dat gebied. Aansprekende namen uit het vakgebied verzorgen colleges over 
het betreffende onderwerp.” 
 
Direct resultaat: voor werkgever en student 
“Het volgen van een master is een hele investering, maar zeker de moeite waard”, zegt 
Peggy. “Ook voor de werkgever, want het onderzoek en de adviezen die hieruit 
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voortvloeiden leiden tot hele concrete veranderingen en verbeteringen.” Etty: “Op basis van 
hun onderzoek binnen de organisatie, kunnen de studenten praktische en waardevolle 
adviezen geven die bij juiste implementatie daadwerkelijk verschil kunnen maken voor de 
werkgever: zo kan het ziekteverzuim verlagen of de productiviteit verhogen.” Daarnaast 
behaalt de student, behalve een waardevol diploma, grote persoonlijke winst, geeft Etty aan. 
“De persoonlijke aandacht is één van de sterkste punten van de HAN-Master. Studenten 
worden begeleid door experts uit het vakgebied en intensief gecoacht op het gebied van 
persoonlijk leiderschap. We horen van onze studenten vaak dat de docenten zo betrokken 
zijn, daar zijn we uiteraard trots op.” 
 
Wat levert de module op? 
Alle 11 studenten die in september 2015 aan de module begonnen, zijn in één keer 
geslaagd. Zij hebben hun certificaat én een certificaat van Blik op Werk (BoW) ontvangen. 
Tijdens de module mogen de studenten kosteloos het werkvermogen meten volgens het 
BoW-instrument Work Ability Index (WAI). Ook na het behalen van hun certificaat of het 
afstuderen, zijn de studenten nog een jaar licentiehouder voor het gebruik van de personal 
rater, inclusief de WAI. Zo kunnen ze indien gewenst een herhaalde meting uitvoeren om 
oorzakelijke relaties in kaart te brengen. Bovendien hebben deze studenten nu al 25% van 
hun master HRM gehaald. Wanneer zij nog een 2e HRM Mastermodule volgen (Strategisch 
HRM, Bedrijfskundig HRM of Organisatieontwikkeling), kunnen zij daarna doorstormen naar 
het afstudeerjaar van de Master HRM. Deze combinatie van twee modules en het afstudeer 
jaar, leidt tot een geaccrediteerd Master diploma HRM.  
 
Start nieuwe module 
31 Augustus 2016 gaat de module Adviseur Duurzame Inzetbaarheid opnieuw van start. 
De module wordt gegeven i.s.m. onder andere Blik Op Werk (BOW) en Nederlands 
Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI). Op 23 augustus 2016 is een afspraken 
avond, waar vrijblijvend informatie over een Master Module of hele opleiding kan worden 
ingewonnen. Meer informatie over de Master modules en de hele Master HRM staat op: 
www.han.nl/mhrm 
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