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Sector en samenwerkingsverband

• Bedrijven actief in de (petro)chemie (SBI 20), 
en die niet vallen onder een (andere) sector-
cao.

• Financieel gezonde sector. Economisch goede 
vooruitzichten. Kapitaalintensief.

• Mogelijk kleine krimp in functies. 
Tegelijkertijd schaarste aan technisch 
geschoolde medewerkers & operators.

Duurzame inzetbaarheid

• Knelpunten korte termijn: onregelmatig 
werken en fysiek zwaar werk. Op middellange 
termijn daarnaast ook ontwikkeling van 
kennis, vaardigheden & competenties.

• Veel bedrijven hebben al aandacht voor 
ergonomische roosters, vitaliteit en opleiding 
binnen het vakgebied.
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Zwaar werk

• Medewerkers die werken in ploegendienst/ 
consignatie

• Medewerkers die dusdanig fysiek zwaar werk 
verrichten dat dit op latere leeftijd niet meer 
vol te houden is

Voorbeeldfuncties: a, b, c, d… 

In de bijlage is een matrix opgenomen die 
sociale partners op bedrijfsniveau kunnen 
gebruiken als functies afwijken van de 
voorbeeldfuncties

Extra investeringen, gericht op

• Voorlichting, bewustwording & activatie, 
versterken van de dialoog door het versterken 
van coachend leiderschap en grip op werk

• Meerjaren cultuur veranderprogramma.

• Ergonomische arbeidstijden & leefstijl, balans 
werk-privé.

• Voorkomen, verminderen of afwisselen van 
fysiek zwaar werk.

• Toekomstgerichte scholing & ontwikkeling.



Deel 1: algemene 
beschrijving sector 
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Vanuit deze doelstelling heeft OVP de mogelijkheden 
voor een samenwerkingsverband onderzocht. In eerste 
instantie is gekeken naar een samenwerkingsverband 
binnen de procesindustrie en specifiek naar de 
bedrijfstakken

• 17 Papierindustrie

• 18 Grafische industrie

• 19 Aardolie-industrie

• 20 Chemische industrie

• 21 Farmaceutische industrie

• 22 Rubber- en kunststofproductindustrie

Voor het CBS behoren de SBI-codes 19 en 20 tot de 
sector (petro)chemie. Voor sociale partners is er 
echter geen sprake van één sector (petro)chemie. 
Arbeidsvoorwaarden komen namelijk tot stand op 
bedrijfsniveau en niet op sectorniveau. In de 
petrochemische industrie worden dan ook circa 100 
bedrijfscao’s afgesloten. Ook is er geen O&O-fonds, 
of A&O-fonds actief, waar sociale partners op basis 
van premieheffing opleiding en ontwikkeling en het 
sociaal beleid in de sector stimuleren. 

Wel is het Opleidingsfonds Vakopleiding 
Procesindustrie, OVP, actief. Zij wordt paritair 
bestuurd en zet zich in voor activiteiten die 
individuele bedrijven en hun werknemers ten goede 
komen. Het investeren in de vakbekwaamheid van 
werknemers en het stimuleren van scholing in de 
procesindustrie staan centraal in alle 
werkzaamheden van OVP.



1. Afbakening
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De afbakening in deze sectoranalyse is dan:

• Bij de sectoranalyse ligt de focus op de chemische 
industrie (SBI-code 20). 

• En bedrijven die niet onder een (andere) sector-cao 
vallen, zoals bijvoorbeeld de cao Verf- en 
Drukinktindustrie.

Het samenwerkingsverband bestaat dan uit OVP als 
hoofdaanvrager, waarbij CNV Vakmensen, FNV en AWVN 
vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

In de papier en grafische industrie en in de rubber 
en kunststof-productie is wel sprake van een sector-
cao en een O&O-fonds. Mede daardoor, en door 
andere aard van de werkzaamheden en de 
ontwikkelingen in de sector, zijn deze sectoren niet 
betrokken in het samenwerkingsverband. 

Ook de farmaceutische industrie valt onder de 
procesindustrie. De aard van de werkzaamheden en 
de ontwikkelingen in de sector verschillen wezenlijk 
van de (petro)chemie, reden om ook deze sector 
niet te betrekken bij de sectoranalyse. 



1. Korte beschrijving van 
de sector
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De chemische industrie is een van de grootste sectoren in Nederland, 
alleen de voeding- en genotsmiddelenindustrie is groter. Wereldwijd is 
Nederland ook een grote speler op het gebied van chemische industrie. 
Voorbeelden van grote chemiebedrijven zijn Shell, AkzoNobel en DSM. 
(Bron: www.chemische-industrie.nl). Het CBS onderscheidt 6 
subsectoren binnen de Chemie. De ontwikkeling van het aantal
bedrijven is als volgt:

http://www.chemische-industrie.nl/


1. Korte beschrijving van 
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• Het aantal bedrijven is sinds 2017 sterk toegenomen. De toename zit 
vooral in de sub-sector ‘wasmiddel en cosmetica industrie’ en in de 
toename van het aantal ‘eenmanszaken’.

• Het aantal bedrijven met 100 werkzame personen of meer, is licht
afgenomen. 

• Overall is het aantal bedrijven met medewerkers vrijwel gelijk
gebleven.



1. Kengetallen omvang en 
samenstelling
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• De aardolie-industrie bestaat uit 29 bedrijven met meer 
dan 5 medewerkers. In totaal zijn er 6.000 personen 
werkzaam. De werkgelegenheid concentreert zich in die 
11 bedrijven met meer dan 100 medewerkers. In de 
aardolie werkt 97% van de medewerkers bij een bedrijf 
met meer dan 100 medewerkers.

• De chemische industrie bestaat uit 825 bedrijven met 
meer dan 5 medewerkers. In totaal zijn 46.000 personen 
werkzaam. De grootste werkgelegenheid biedt de 
subsector basischemie, en ook daar in de grotere 
bedrijven. Binnen de chemie werkt 79% van de 
medewerkers, bij een bedrijf met meer dan 50 
medewerkers. 

• Hoewel de wasmiddel- en cosmetica industrie bestaat uit 
veel bedrijven, biedt zij slechts beperkt 
werkgelegenheid. Binnen de chemie is 13% werkzaam in 
deze subsector, waarvan 55% bij een bedrijf met meer 
dan 100 medewerkers.

• Overall vertegenwoordigen de subsectoren basischemie 
& overige chemie 62% van de werkgelegenheid in de 
chemie.



1. Kengetallen omvang en 
samenstelling

11

Volume 
groei
in %  
t.o.v
ijkjaar
2009
(=100)

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Omzet Bedrijfsresultaat Personeelskosten Aantal werkzame personen

Bron: CBS. Er zijn bij CBS geen recentere data beschikbaar.

• De omzet van de chemische industrie (excl. 
aardolie) bedroeg in 2009 circa € 36,7 mld en € 
63,8 mld in 2018 (toename tot 174% t.o.v. 2009 
(=100%).

• Het bedrijfsresultaat van de sector, bedroeg in 
2009 € 1,5 mld (=4% van de omzet) en is in 2018 
toegenomen tot € 4,9 mld (+238% t.o.v. ijkjaar
2009 (100%). 

• De omvang van de personeelskosten is in deze
periode met 32% toegenomen. Maar het aantal
werkzame personen is in deze periode met 
slechts 5% toegenomen.

• De chemische industrie is kapitaalintensief: de 
personeelskosten bedragen ‘slechts’ 8% van de 
totale bedrijfskosten. 
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• Uit data van het CBS blijkt dat er in de sector relatief meer 
“jongere” medewerkers en meer “oudere” medewerkers vanaf 45 
jaar werkzaam zijn, vergeleken met de beroepsbevolking van NL.

• De deelnemende bedrijven (enquête) hebben vooral meer 
medewerkers in de leeftijdscategorie ‘55-65 jaar’.

• Daarmee is de problematiek van langer doorwerken in de chemie nu 
mogelijk al eerder aanwezig dan in andere sectoren. 

Bron: CBS. Data chemie 2017, geëxtrapoleerd naar ontwikkeling NL. Enquête 2021.
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Het ziekteverzuim in de chemie ligt onder het gemiddelde van de 
beroepsbevolking.

Bron: Beroepsbevolking en Industrie, CBS 2020
Bron: Chemie, Enquête  
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• Het verzuim is voor 40% fysiek, voor de helft werkgerelateerd.

• Psychisch/mentaal werkgerelateerd verzuim bedraagt 20%. 



1. Problematiek kleine 
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• In totaal zijn er 945 bedrijven actief in de chemie 
(CBS 2019), waarvan 390 bedrijven meer dan 5 
medewerkers in dienst hebben.

• Circa 9.000 werknemers zijn werkzaam bij een 
‘klein bedrijf’ met minder dan 25 medewerkers. 
Dat is 21% van het totaal aantal medewerkers.

• Een deel van deze bedrijven is feitelijk van een 
groter concern, met eigen HR-functie. 

• De MKB bedrijven komen vooral voor in de 
fijnchemie, zoals zeep, wasmiddelen en cosmetica. 
Daaronder zijn er veel 1-manszaken.

• Er zijn geen specifieke problematieken bij het MKB 
bekend. 

2019 Aantal 
fte

Mw-
ers

MKB Aantal 
bedrijven 

%

chemie 43.000 46.000 < 25 700 74%
25 – 49 76 8%
50-249 76 8%
250-499 57 6%
>500 47 5%
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• De (macro)economische vooruitzichten zijn relatief 
gunstig. Voor 2021 wordt een omzetstijging van 3% 
verwacht (bron CBS, ING).

• Naar verwachting neemt de werkgelegenheid tot 
2023 met 2,75% af (bron Panteia, LISA). ING 
verwacht overigens een stabilisatie. Deelnemende 
bedrijven verwachten een lichte krimp in aantal 
arbeidsplaatsen, zowel in uitvoerende functies als in 
kantoor functies. 

• Er is schaarste aan goed gekwalificeerde 
medewerkers, in het bijzonder voor 
technici/maintenance. Maar ook schaarste bij 
operators.

• De belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn de 
energietransitie en de technologische 
ontwikkelingen. Impact van corona of 
(internationale) concurrentie is wel aanwezig, maar 
heeft minder effect. Hierdoor:

• Ontstaan andersoortige functies, die 
andersoortige competenties vragen;

• Neemt de druk op kostenbesparingen toe, mede 
om investeringen in klimaattransitie te 
bekostigen;

• Neemt de behoefte aan flexibiliteit toe;
• Krimpt het aantal arbeidsplaatsen, maar blijft 

schaarste bestaan aan technisch geschoold 
personeel en procesoperators.



1. Doorkijk naar de 
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De procesinrichting, werkwijze en competenties van medewerkers in 
de chemie zullen de komende decennia beïnvloed worden door:

1. De klimaattransitie van fossiele naar circulaire economie

2. De digitale revolutie van manuele procesbeheersing naar data-
gestuurd systeem

De snelheid verschilt per bedrijf en is voor de digitale kant sterk 
afhankelijk van investeringsbeslissingen en de leeftijd van de plant.
Bron: samenwerkingsverband AWVN, OVP, VNCI Human Capital Agenda Chemie 



1. Doorkijk naar de 
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Digitalisering biedt vele 
mogelijkheden o.a.
• data-analyse en datagedreven

procesbesturing
• artificial intelligence & machine-

learning
• predictive maintenance
• virtueel ontwerp (digital twins)
• drone-inspecties

CALL to action voor bedrijven: 
• hoe gaat uw bedrijf om met de 

digitale revolutie?
• welke technologieën zet uw bedrijf 

in? 
• hoe ziet uw bedrijf eruit in de 

toekomst ?
• wat betekent dit voor uw 

medewerkers?

https://chemistrynl.com/strategic-documents/

Bron: Webinar AWVN/Chemistry NL/OVP jan-2021

https://chemistrynl.com/strategic-documents/
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Klimaatakkoord 

• CO2 reductie 49-55% in 2030

• 80-95% reductie in 2050

Inzet op circulaire productie:

• Grondstoffen (bio-based)

• Productieproces (elektrificatie)

• Producten 

• Verspilling (recycling)

Innovatie portfolio voor klimaat, energie en duurzaamheid, 2019
(Klimaat PITCH  (Portfolio Innovatie Topsector Chemie)
https://chemistrynl.com/theme/climate/

Klimaattransitie

Bron: Webinar AWVN/Chemistry NL/OVP jan-2021

https://chemistrynl.com/theme/climate/


Deel 2: duurzame 
inzetbaarheid



2. Problematiek rond DI 
en zwaar werk nu
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De belangrijkste factoren met invloed op duurzame 
inzetbaarheid in de chemie zijn:

1. Circa 45% van alle medewerkers werkt in ploegendienst. 
Ploegendienst is ongezond door verstoring van dag- en 
nachtritme.

2. Gedeeltelijk fysiek zwaar werk, o.a. bij maintenance, 
operators en deels bij logistieke functies. Wel sterk 
afhankelijk van het soort werk en de staat van de plant.

3. Lange dienstverbanden, doordat medewerkers op jonge 
leeftijd instromen, en lang werkzaam blijven in de sector. 
Vaak vanwege de goede arbeidsvoorwaarden.

4. Lange dienstverbanden zijn op zich geen probleem, maar 
vragen wel om aanpassingsvermogen:

1. Als ploegendienst niet meer gaat;
2. Om bij te blijven in het vakgebied, ook als het werk 

verandert;
3. Om betrokken en gemotiveerd blijven bij het werk 

en de organisatie.



• Vooral (proces) operators, maintenance en logistiek medewerkers 
hebben te maken met veel fysieke inspanning.

• Psychische / mentale inspanning komt voor bij (proces) operators en 
engineering 

22Bron: SPDI enquete onder selectieve steekproef 11 chemiebedrijven februari 2021 
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• De fysische werkomstandigheden zijn het meest bezwarend voor 
(proces) operators, maintenance en enkele logistieke functies.

• De psychische werkomstandigheden zijn het meest bezwarend voor 
(proces) operators. 

2. Problematiek rond DI 
en zwaar werk nu

23Bron: SPDI enquete onder selectieve steekproef 11 chemiebedrijven februari 2021 
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2. Welke doelgroepen raakt dit 
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Ploegendienst Lange dienstverbanden Fysiek zwaar werk Alternatief (voor te zwaar werk)

60 jaar en 
ouder

Natuurlijke selectie heeft al 
plaatsgevonden. Kunnen er 
mee omgaan (zo goed als het 
gaat) of hebben al een andere 
functie.

Zijn vaak jong begonnen, in 
tijden waarin andere arboregels
golden. Soms slijtage uit het 
verleden aanwezig.

Zijn vaak al andersoortig 
werk gaan doen, als de 
fysieke belasting te groot 
werd.

Ontzien: Vrijstelling van nachtwerk of 
eerder uittreden of deeltijdwerken 
(vaak in de vorm van een 
generatiepact).

50 – 60  
jaar

Ploegendienst wordt vanaf 45-
50 jaar steeds zwaarder. 
Medewerkers moeten dan nog 
te lang in ploegen werken. 

Deels van toepassing. Risico dat 
motivatie in het werk en 
betrokkenheid bij de organisatie 
afneemt. Externe 
arbeidsmarktkans is beperkt 
vanwege leeftijd en inkomen 
(chemie & toeslagen) 

Deels van toepassing. O.a. 
voor maintenance, operators 
en deels logistiek. 
Omscholing is beperkt 
kansrijk. 

Ontzien/benutten: Aanpassen van 
functie of werkzaamheden. Beperkte 
mogelijkheid tot eerder uittreden. 
Stimuleren van deeltijdwerk om 
belasting en belastbaarheid in balans 
te brengen (vaak in de vorm van een 
generatiepact).

40 – 50 
jaar

Risico dat men belasting van 
ploegendienst onderschat. 

Nog niet van toepassing Deels van toepassing, maar 
door de wat kortere 
dienstverbanden 
manifesteren klachten zich 
meestal nog niet.

Benutten/ontwikkelen: Voorlichting 
over inzetbaarheid op latere leeftijd 
en bieden van perspectief voor andere 
functie/loopbaan.

Jonger dan 
40

Beperkt. Een medewerker 
weet snel of diegene 
geschikt/ongeschikt is voor 
ploegendienst. 

Niet van toepassing Beperkt van toepassing. 
Risico op onderschatting van 
belasting, wat op  termijn 
kan leiden tot slijtage/ 
klachten

Ontwikkelen: op basis van leeftijd zijn 
arbeidsmarktkansen nog goed. 
Onhoudbaar om aangepast werk te 
creëren voor het resterende aantal 
dienstjaren.



2. Problematiek rond DI 
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Welke doelgroepen raakt dit het meest op korte 
termijn:

1. Medewerkers in ploegendienst, bijvoorbeeld: 
analist/laborant, operator, maintenance.

2. Medewerkers die fysiek zwaar werk  verrichten (al 
dan niet met ploegendienst), bijvoorbeeld: 
maintenance, heftruckchauffeurs of logistiek 
medewerkers.

Bekend is dat er ook andere functies/doelgroepen zijn 
die te maken hebben met verzwarende omstandig-
heden, zoals werkdruk. De omstandigheden zijn te 
divers, om dit in het kader van deze sectoranalyse af 
te bakenen tot een ‘homogene’ doelgroep.



2. Problematiek rond DI 
en zwaar werk nu
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Gevraagd naar de functies waar de respondenten zich 
het meest zorgen maken qua inzetbaarheid: 70% de 
functies van Allround operator B en Monteurs. Gevolgd 
door 60% Operator C. 
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Onderstaande grafiek geeft weer hoe respondenten de 
verschillende factoren voor de zwaarte van het werk 
beoordelen voor een viertal functies.  



2. Problematiek rond DI 
en zwaar werk op (middel) 
lange termijn
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Welke doelgroepen raakt dit het meest op (middel) 
lange termijn:

Op middellange termijn blijft ploegendienst nog steeds 
het belangrijkste risico. 32% Van alle medewerkers is 
45-55 jaar, waarvan de helft in ploegendienst werkt. 
Het risico is aanzienlijk dat zij (tegen beter weten in) 
ploegendienst blijven verrichten. 

Daarnaast veranderen functies en gevraagde 
competenties. Dat geldt voor zowel uitvoerende 
functies als kantoorfuncties (zie volgende slide). 



Veranderingen in gevraagde kennis & competenties door 
technologisering:

2. Problematiek rond DI 
en zwaar werk op (middel) lange 
termijn
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Organisatieverandering
• Verduurzaming processen
• Data-driven
• Zelf-organiserende / 

multidisciplinaire teams
• Kleinere TD met flexibele schil 

contractors
• Toenemend belang van 

maintenance, E&I, Engineering en 
cybersecurity

• Deel automatisering, deels nieuwe 
functies

Leidt tot: ontwikkeling medewerkers
• Toenemende integrale kennis van 

proces, techniek en IT. 
• Meer zelforganisatie, overzicht en 

initiatief (en 
verantwoordelijkheid)

• Meer samenwerking tussen 
afdelingen en met externen, en 
dus ook meer sociale 
vaardigheden.

Specifiek voor procesoperators
• Technische vaardigheden (ICT 

kennis), 1ste lijns onderhoud 
verandert.

• Van reactief naar proactief, 
complexere data verwerken

• Repeterende werkzaamheden 
verdwijnen.

• People skills worden nog 
belangrijker.

• Kleinere teams, meer 
verantwoordelijkheid.

• Creatief denken en 
proces/systeemdenken wordt nog 
belangrijker.

• Flexibiliteit en continu blijven 
ontwikkelen.

• Van activiteit-proces naar systeem-
keten denken

Bron: Ivo Schils, Profcore

In de chemie wordt gewerkt met vaste veiligheidsprocedures, vaste processen en 
vaste werkwijzen. Vaak in vaste ploegen met vaste roosters. Bovengenoemde 
ontwikkeling vraagt deze vaste patronen te heroverwegen en te doorbreken. Dat 
hebben we nog nooit gevraagd, en gaat tegen de aard van de sector en de mensen 
in. En gaat dus niet vanzelf
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2. Wat bedrijven al doen aan 
duurzame inzetbaarheid
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Veel bedrijven hebben nu al aandacht voor DI, en 
specifiek voor:
1. Bevorderen vitaliteit/leefstijl
2. Gezondheidsbeleid (RI&E’s/PMO’s)
3. Functionerings-/voortgangsgesprekken
4. Behoud van motivatie/betrokkenheid en 

werven gekwalificeerd personeel
Daarnaast hebben de meeste bedrijven aandacht 
voor gezondere roosters.

In veel cao’s staan afspraken over:

• Ontzien qua arbeidsduur (extra verlofdagen, 
generatiepact, eerder uittreden)

• Ontzien qua onregelmatig werken.
• Aandacht voor gezondheid (o.a. PMO) en voor 

ontwikkeling (o.a. DI-budgetten)

thema Maatregelen

Gezond Leefstijl (Fit for future, stoppen met 
roken, sport, voeding, slaap)

91%

RI&E’s/PMO/verzuimbegeleiding 100%

Bekwaam Functiegerichte training & opleiding 100%

Ruimere programma’s 33%

Gemotiveerd Fg’s, voortgangsgesprekken, dialoog 50%

Werkplezier/engagement 20%

Focus op mens project 10%

Vervroegd 
uittreden

(onderzoek naar) generatie-pact 33%

Parttime mogelijkheden 20%

(onderzoek) RVU 20%

Vervroegd pensioen 33%



2. Wat wordt al gedaan aan duurzame 
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Een deel van de medewerkers, heeft aandacht voor:
• Gezondheid, door voldoende te bewegen, te slapen  

met aandacht voor 
gezonde voeding.

• Ontwikkeling: volgen van opleidingen of cursussen, 
of maakt een overstap 
als dat wenselijk is.

En ervaart voldoende invloed op en betrokkenheid bij 
het werk. 
Doorgaans is dat ook de groep, die voldoende grip heeft 
op de eigen inzetbaarheid.

Er is echter ook een (grotere) groep medewerkers, die 
deze grip niet heeft. Belangrijkste persoonskenmerken 
om regie te nemen op de eigen loopbaan zijn (Bron: 
Elloo):
• De overtuiging zelf verantwoordelijk te zijn voor 

succes of falen.
• Algemene nieuwsgierigheid (interesse voor leren en 

ontwikkelen).
• Algemeen geloof in eigen kunnen.



2. Extra investeringen kunnen 
bijdragen aan oplossingen voor 
bovengenoemde problematiek
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Deelnemende bedrijven zijn bewust van 
het belang van duurzame inzetbaarheid. 
Alle zetten op hun eigen manier stappen 
bij het versterken van inzetbaarheid. We 
zien daarin dat HR een voortrekkersrol 
inneemt, maar dat er uiteindelijk 
behoefte is aan integraal beleid. 
Daarmee wordt Duurzame Inzetbaarheid, 
net zoals veiligheid, niet een 
verantwoordelijkheid van 1 functie of 
een individu, maar integraal onderdeel 
van de bedrijfsvoering. Met verschuiving 
van de huidige supervisie aansturing 
(fase 2) naar individuele 
verantwoordelijkheid/eigenaarschap 
(fase 3).

Dupont Bradley Curve



2. Extra investeringen kunnen 
bijdragen aan oplossingen voor 
bovengenoemde problematiek
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Extra investeringen zijn gewenst op de volgende thema’s:

Bewustwording Fysiek zwaar werk Onregelmatige werktijden Eigen regie Opleiding & ontwikkeling

Gezond Motivatie en betrokkenheid

Begripsvorming bij 
werkgevers & 
werknemers

Bronaanpak (hulpmiddelen, 
procesredesign)

Omvang onregelmatig werk 
minimaliseren, balans werk-
privé

Duiden waarom, wat en 
stimuleren

Voortzetten huidige 
functiegerichte initiatieven.

Urgentie/budget bij MT Omgaan met fysieke belasting 
(ergonomisch advies, 
afwisseling van 
werkzaamheden)

Werktijden ergonomisch 
herontwerpen  met de juiste 
normbezetting

Aanvullen met het 
versterken van de 
benodigde compe-
tenties.

Aanvullen met toekomstgerichte 
koers/focus:
• Andere kennis
• Andere vaardigheden
• Bredere inzetbaarheid
• Mogelijk een andere functie

Inzetbaarheid ≠ carrière Voorlichting gezonde leefstijl 
bij onregel-matig werken

Vertrouwen geven Peoplemanagement teamleiders

Meerjaren cultuurveranderprogramma: van bewustwording t/m interventies met externe en interne begeleiding (ambassadeurs)

Versterken van de dialoog: voeren inzetbaarheidsgesprekken



Deel 3: eerder uittreden



3. Wat wordt al gedaan?
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• In de sector chemie worden circa 100 bedrijfscao’s 
afgesloten. In het merendeel zijn afspraken gemaakt 
over korter werken op latere leeftijd, bijvoorbeeld 
door middel van seniorendagen of door middel van 
een generatiepact.

• In maart 2021 waren in 5 chemie cao’s afspraken 
gemaakt over eerder uittreden. Er zijn grofweg twee 
varianten:

• Een generieke regeling, op basis van leeftijd.
• Een specifieke regeling voor medewerkers met 

onregelmatige werktijden (ploegendienst en/of 
consignatie).

• Waarbij werkgever en werknemer beiden een 
bijdrage leveren aan de financiering:

• Werkgever draagt de kosten van de RVU-
uitkering, welke in de voorbeelden gelijk is aan 
de maximale vrijstelling.

• Werknemer ‘accepteert’ het lagere inkomen 
gedurende maximaal 3 jaar en de lagere 
pensioenopbouw.

• Meerdere bedrijven bieden medewerkers vanaf 60 
jaar kosteloos financieel advies, waarbij de 
medewerker inzicht krijgt in het effect van deelname 
aan een deeltijdregeling of RVU-regeling op het 
besteedbaar inkomen en op de pensioenopbouw. 



3. In hoeverre kan eerder 
uittreden bijdragen?
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Voor een groep mensen kan de tijdelijke vrijstelling van de RVU-
boete, en daarmee de mogelijkheid tot eerder uittreden, een 
oplossing zijn. Het betreft medewerkers 
in die functies waarvan bekend is dat het langdurig verrichten 
van de  betreffende werkzaamheden leidt tot een verhoogd 
risico op gezondheidsklachten of uitval. 

Een baan buiten de organisatie is op hogere leeftijd lastiger te 
vinden en vaak niet wenselijk (bij zowel werkgever als 
werknemer). De mogelijkheden voor het aanpassen van het 
werk is ook beperkt:

• Het werk kan beperkt aangepast worden

• Omscholing is beperkt mogelijk

• Is er weinig / geen mogelijkheid om aangepaste 
werkplekken binnen de organisatie te creëren. 

Het is niet ondenkbaar dat dit ook geldt voor medewerkers 
van 50 tot 60 jaar. Zij hebben zich wellicht al wat langer 
kunnen voorbereiden op de opgeschoven pensioenleeftijd, 
maar hebben vaak onvoldoende mogelijkheid gehad hun 
werk of loopbaan hier op aan te passen. Daarbij is het de 
vraag of het effect van de eerder voorgestelde maatregelen 
voor deze doelgroep op korte termijn voldoende effect 
heeft om hen inzetbaar te houden.

Ontzien Benutten Ontwikkelen

60+ jaar

50 – 60 jaar

40 – 50 jaar

Jonger dan 40 
jaar



Uit de sector enquête specifiek over zwaar werk blijkt dat 55% van de 
medewerkers dusdanig belastend fysiek werk verricht, dat dit bij langdurige 
uitvoering leidt tot gezondheidsklachten of vroegtijdige uitval. 
Dit speelt vooral bij operations/maintenance, en voor een klein deel in logistieke 
functies.

Dit leidt tot in ruim 26% van de gevallen tot toenemend verzuim, en in 11% van de 
gevallen tot vervroegd uittreden, herplaatsing of uitstroom in de WIA (12%).

Het aandeel medewerkers in ploegendienst bedraagt 44%, waarvan 69% in 5-
ploegendienst en 14% in consignatie.

3. Zwaar werk
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0 5 10 15 20 25 30

Toenemend verzuim

Vervoegd uittreden

Herplaatsing binnen de organisatie

Uitstroom buiten de organisatie,
met een vaststellingsovereenkomst

Uitstroom in de WIA

Effecten landurig verrichten zwaar 
werk
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 Medewerkers die werken in ploegendienst met nachtdienst.

 Medewerkers die fysiek/fysisch zwaar werk verrichtten conform het kader normfuncties 
chemie met ≥ 15 ORBA-punten voor Werk gerelateerde Bezwaren.

 Medewerkers die fysiek/fysisch zwaar werk verrichten < 15 ORBA-punten voor Werk 
gerelateerde Bezwaren in combinatie met 2-ploegen- of consignatiedienst  die naar oordeel 
van de cao-partijen leiden tot problemen op hogere leeftijd.

 Het werk minimaal 20 jaar hebben uitgeoefend.

Sectorale definitie 
zwaar werk

De bepaling ploegendienst met nachtarbeid dekt het 
gros van het fysiek/fysisch zware werk af, maar niet 
volledig. Daarom de toevoeging van de tweede 
bepaling fysiek/fysisch zwaar werk met als 
objectiveringsgrond het onderdeel Werk gerelateerde 
Bezwaren uit de ORBA-systematiek, gebaseerd op de 
kenmerken: 
• Kracht
• Houding en beweging
• Werkomstandigheden
• Persoonlijk risico

Na gemeenschappelijke bepaling met het ontwerp 
team welke normfuncties als fysiek zwaar worden 
gezien, waarvan een deel van de deelnemers vooraf
de dialoog op bedrijfslocatie heeft gevoerd, is de 
ondergrens op 15 punten bepaald. Voor vier twijfel-
f ti  t  d  11  13 t  i  d  d fi iti   

“zwaar werk” mogelijk op lokaal niveau in combinatie 
met 2-ploegen dan wel consignatiedienst. 

Er is een procedure opgesteld om op lokaal niveau 
twijfelfuncties of functies die afwijken van de norm-
functies al dan niet te definiëren als “zwaar werk”.   

Aanvullend is bepaald dat de uitoefenaar de functie 
minimaal 20 jaar moet hebben uitgevoerd om in aan-
merking te komen eerder uit te treden onder de 
sectorale definitie zwaar werk. De bewijslast ligt bij de 
betreffende medewerker als het bedrijf de gegevens 
niet heeft door dienstbetrekkingen elders.  

Voor psychisch mentaal werk gerelateerde klachten 
hebben we geen afsluitende definitie kunnen bepalen. 



Kader normfuncties zwaar werk in de chemie (1)
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Duurzame inzetbaarheid

• Knelpunten korte termijn: onregelmatig 
werken en fysiek zwaar werk. Op middellange 
termijn daarnaast ook ontwikkeling van 
kennis, vaardigheden & competenties.

• Veel bedrijven hebben al aandacht voor 
ergonomische roosters, vitaliteit en opleiding 
binnen het vakgebied.

Proces Functie Functie 
nummer

Punten Werkgerelateerde 
Bezwaren ≥ 15

Functie in ploegen 
dienst met 
nachtdienst

Functie in 2-
ploegendienst of 
met consignatie

Toelichting

Productie Shiftsupervisor 

14.02.05 3

Alleen zwaar in ploegendienst met nachtdienst

(ploegchef productie)

Paneeloperator 
(controlekamer) 14.04.07 8

Alleen zwaar in ploegendienst met nachtdienst

Buitenoperator 14.05.10 20

Zwaar ongeacht werktijden door: uitoefenen kracht bij handmatige 
bedieningswerkzaamheden en assisteren bij reparaties; inspannende 
houdingen bij bedieningswerk (bukken, boven de macht werken e.d.); Hinder 
van wisselende weersomstandigheden, kleverige harssoorten, machinelawaai 
en vuil. Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Kans op letsel door in 
aanraking komen met hete leidingen en agressieve chemicalieen, vallen van 
trappen en uitschieten van gereedschap. 

Hulpoperator 
(verpakking) 14.07.23 19

Zwaar ongeacht werktijden door: uitoefenen kracht bij bepaalde handelingen, 
o.a. verplaatsen van volle zakken. Afwisselend staand en zittend werken, soms 
met gedwongen houding en beweging (heftruck). Hinder van 
temperatuurverschillen (binnen/buiten), tocht, vuil machinelawaai en 
onaangename stoffen. Kans op letsel door rijden met heftruck, vallen van 
goederen en werken met agressieve stoffen. 

Machineoperator 
(verpakkingslijn) 14.07.24 11

Alleen zwaar in combinatie met ploegendienst met nachtdienst of 2 
ploegendienst/consignatie of zwaardere werkgerelateerde bezwaren dan: 
krachtsuitoefening bij het opheffen van bepaalde storingen, verplaatsen van 
verpakkingsmateriaal. Inspannende houdingen (staan, bukken, reiken) bij de 
uitoefing van de werkzaamheden (afwisselend). Hinder van lawaai van 
machines en warmte van krimptunnel. Kans op letsel door in aanraking komen 
met beegende machinedelen, glasscherven.  

niet zwaar
enigszins zwaar
zwaar werk

minimaal 20 jaar de functie hebben uitgeoefend. 



Kader normfuncties zwaar werk in de chemie (2)
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Duurzame inzetbaarheid

• Knelpunten korte termijn: onregelmatig 
werken en fysiek zwaar werk. Op middellange 
termijn daarnaast ook ontwikkeling van 
kennis, vaardigheden & competenties.

• Veel bedrijven hebben al aandacht voor 
ergonomische roosters, vitaliteit en opleiding 
binnen het vakgebied.

Proces Functie Functie nummer Punten Werkgerelateerde 
Bezwaren ≥ 15

Functie in ploegen 
dienst met 
nachtdienst

Functie in 2-
ploegendienst of met 

consignatie
Toelichting

Logistiek
Heftruckchauffeur 
(grondstoffenmagazi
jn)

10.05.11 13

Alleen zwaar in combinatie met ploegendienst met nachtdienst of 2 
ploegendienst/consignatie of zwaardere werkgerelateerde bezwaren dan: Uitoefenen 
van kracht bij (incidenteel) handmatig verplaatsen van goederen.  Inspannende 
houdingen bij besturen van heftruck. Hinder van temperatuurverschillen 
(binnen/buiten) en tocht bij overgang tussen ruimten en lawaai. Kans op letsel tijdens 
transportwerkzaamheden.   

Maintenance

Onderhoudsmonteur 
B (mechanisch) 18.16.26 17

Zwaar ongeacht werktijden door: krachtsuitoefening bij  verplaatsen van materialen 
en (de)montagewerkzaamheden. Inspannende houding bij het werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen. Hinder van hitte, lawaai en vuil, sterk ruikende stoffen en 
temperatuurswisselingen in verband  met binnen-buiten werk. Dragen van 
voorgeschreven beschermingsmiddelen. Kans op letsel door vallen, bekneld raken, 
uitschietend gereedschap, contact met gezondheidsschadende stoffen. 

E&I monteur B 18.05.11 13

Alleen zwaar in combinatie met ploegendienst met nachtdienst of 2 
ploegendienst/consignatie of zwaardere werkgerelateerde bezwaren dan: Uitoefenen 
van kracht bij (de)montagewerkzaamheden, verplaatsen van materialen e.d. 
Inspannende houdingen bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Hinder van 
stof, lawaai, sterk ruikende stoffen en temperatuurverschillen bij verblijf in 
productieruimten. Kans op letsel door vallen en door aanraking van onder spanning 
staande onderdelen.   

Maintenance 
engineer 18.10.17 3

Alleen zwaar in ploegendienst met nachtdienst

Kwaliteit Analist A 09.07.07 7 Alleen zwaar in ploegendienst met nachtdienst

niet zwaar
enigszins zwaar
zwaar werk

minimaal 20 jaar de functie hebben uitgeoefend. 



Procedure normering zwaar werk bij van normfuncties 
afwijkende functies in de chemie (2) voor cao-partijen.
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• Knelpunten korte  Bij twijfel laten waarderen
met ORBAerk. Op 

middellange termijn daarnaast ook 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden & 

competenties.

• Veel bedrijven hebben al aandacht voor 
ergonomische roosters, vitaliteit en opleiding 

binnen het vakgebied.

Functie

Ploegendienst met nachtdienst?Ja

Zwaar Nee ORBA-gewaardeerde 
functie?

Ja

Nee

Score Werk gerelateerde bezwaren ≥ 
15 punten? 

Ja

Zwaar

Nee

2-ploegen- of consignatiedienst?

Nee

Niet zwaar

Ja

Problemen op latere leeftijd? 

Nee Ja

Zwaar

Vergelijken met kadernormfuncties 
zwaar werk chemie



3. Zwaar werk 
doelgroepbenadering
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Voor het bepalen van de omvang van de RVU-doelgroep 
onder de MDIEU subsidie is het cohort geboortejaren 
1955-1961 uit de sector enquête gedeeld door het totaal 
opgegeven personeelsbestand (19,1%) en uitgesplitst 
naar het aandeel dat werkt in ploegen/consignatiedienst 
(44%). Dit komt uit op: 8,4% van het totale personeels-
bestand. 

Geëxtrapoleerd naar het totaal aantal werknemers van 
46.000 is de omvang van de doelgroep binnen de sector 
bij benadering 3.864 werknemers. 
Uitgaand van een vrijwillig deelname percentage van 

20% komen we bij benadering uit op 773 RVU-aanvragen 
in het kader van de MDIEU-subsidie voor de totale 
subsidieperiode. De inschatting van 20% is gebaseerd op 
het relatief hoge loon in de chemie. Bij veel opgespaar-
de verlofdagen kan deelname aantrekkelijker zijn. 

Bij verdeling over de 5 jaarperiode schatten we het 
aantal voor de subsidieaanvraag in juni/juli op 2/5 van 
773 = 309.  
Door terugwerkende kracht kan het aantal in de eerste 
periode wat hoger uitvallen. 



3. Zwaar werk 
doelgroepbenadering
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Binnen de chemie worden circa 100 bedrijfscao’s afgesloten. 
In het kader van de sectoranalyse is voorgaande (concept) 
definitie benoemd. Uiteindelijk zullen sociale partners voor de 
cao op bedrijfsniveau afspraken maken over de kenmerken van 
de regeling en de doelgroep. Subsidie vanuit MDIEU is alleen 
beschikbaar voor de doelgroep vallend onder de sectorale 
definitie zwaar werk.  

In algemene zin worden de kosten van een RVU-regeling voor 
werkgevers gedempt door inverdieneffecten die ontstaan 
door:
• Het loonkostenverschil: het brutosalaris van de nieuwkomer 

is vaak lager dan dat van de oudere medewerker. In de 
chemie kan dit verschil aanzienlijk zijn door de relatief 
goede arbeidsvoorwaarden.

• Bestaande ontzie-bepalingen, waardoor de oudere 
medewerker meer verlofrechten heeft dan de nieuwkomer.

• Al dan niet een lager ziekteverzuim van nieuwe 
medewerkers.

Op de betaalbaarheid voor medewerkers zijn twee 
tegenwerkende factoren van toepassing:
• Goede arbeidsvoorwaarden, waardoor het besteedbaar 

inkomen aanzienlijk afneemt bij deelname.
• Goede pensioenregeling, waardoor voor medewerkers 

eerder uittreden beperkt invloed heeft op de 
pensioenopbouw en er vaak mogelijkheden zijn om 
pensioen naar voren te halen. 



Deel 4: aanbevelingen



Modulair en totaalprogramma cultuurverandering met 
communities of practiceBouwstenen voor activiteitenplan DI
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A. Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen

1. Ergonomisch herontwerp werktijden, balans werk-privé 
(check en advies/experimenteren met zelfroosteren/ 
leerkring)

2. Cursus gezond werken in onregelmatige dienst. 
Workshop/begeleiding op bedrijfsniveau?

C. Een leven lang ontwikkelen én de 
arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren

5. Analyse taken van de toekomst op bedrijfsniveau
6. Analyse en verbeteren leer- en ontwikkelcultuur
7. Cursus/advies SPP (strategische personeelsplanning)

B. Het goed werkgeverschap en opdrachtgever-
schap bevorderen

3. Training peoplemanagement
4. Cursus  en tools voeren inzetbaarheidsgesprekken, 

versterken van de dialoog (leiding en mw-ers)

D. De bewustwording bij werkenden bevorderen, 
zowel van DI als van de eigen regie op de 
loopbaan

8. Oriëntatie op DI-beleid/kort advies
9. Opleiding interne loopbaan ambassadeurs
10. Trainingen Eigen regie met koppeling aan het werk 

(weten, willen, kunnen, durven, mogen)
11. Individueel financieel advies loopbaan/RVU



Aanbevelingen
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We onderscheiden de aanbevelingen op vier niveaus:
1. Aanbevelingen aan OVP als samenwerkingsverband:

a. Ontwikkel OVP als kennismakelaar op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. Maak gebruik van de ervaringen 
van ‘voorlopers’ en creëer daarmee een onderscheidend en 
doeltreffend aanbod DI-activiteiten voor bedrijven. 

b. Benut de rol als netwerkorganisatie om bedrijven (en 
medewerkers) ervaringen uit te laten wisselen en andere 
bedrijven te stimuleren deel te nemen. Richt een 
ondersteunend programma in voor HR-managers.

c. Stel een regiegroep van sitemanagers in voor het ontwerp 
en de evaluatie van de activiteiten.

d. Ontwerp peoplemanagement programma vanuit 
taak/doelgerichte aanpak.

e. Toetsen definitie zwaar werk na 1e subsidieperiode.

2. Inhoudelijke aanbevelingen aan medewerkers en bedrijven: 
Veel maatregelen zijn nog gericht om het omgaan met het langer 
doorwerken of het omgaan met het verrichten van ‘zwaar werk’. 
Inspanningen zijn effectiever als:

a. Dezelfde opbouw kennen als arbo-maatregelen: eerst 
voorkomen van risico’s, vervolgens omgaan met risico’s. 
Bijvoorbeeld: eerst het minimaliseren van de hoeveelheid 
nachtwerk, het realiseren van de normbezetting, 
vervolgens het ontwerpen van ergonomische roosters en 
aanvullend het bevorderen van een gezonde leefstijl in 
ploegendienst.

b. Er niet alleen een juiste balans is tussen 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, maar 
dat er ook gekeken wordt hoe duurzame inzetbaarheid 
vanuit de werkcontext gestimuleerd kan worden. Als 
voorbeeld: eigen regie op loopbaan/ ontwikkeling kan 
gestimuleerd worden door medewerkers een opleiding of 
budget te bieden. Effectiever is om te kijken hoe 
medewerkers meer regie op de organisatie en uitvoering 
van werk kunnen hebben. Dat leidt niet alleen tot meer 
betrokkenheid bij het werk, maar ook tot het opdoen van 
de essentiële vaardigheden voor het nemen van eigen regie 
(zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid).



Aanbevelingen
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3. Aanbevelingen aan sociale partners op bedrijfsniveau: Op de 
korte termijn kan een RVU-regeling een oplossing zijn voor een 
specifieke groep medewerkers. Op de middellange termijn kan 
het wellicht wenselijk zijn om:

a. Elkaar scherp te houden of het gevoerde beleid 
toereikend is om medewerkers inzetbaar te houden;

b. Als zwaar werk niet ergonomischer georganiseerd kan 
worden, zal wellicht nagedacht kunnen worden hoe lang 
zwaar werk maximaal uitgevoerd mag worden, en hoe 
tegelijkertijd gewerkt kan worden aan een ‘plan B’.

c. Arbeidsvoorwaarden aan te laten sluiten op de DI-
uitdagingen in de sector. Als de primaire 
arbeidsvoorwaarden in de sector goed zijn, is het wellicht 
wenselijk om:

• Deeltijdwerken te stimuleren, en zo bij te dragen 
aan een betere balans in belasting en 
belastbaarheid.

• Een deel van de primaire arbeidsvoorwaarden of 

toeslagen te sparen (in tijd of geld) waardoor een 
medewerker gedurende de loopbaan een ‘potje’ 
opbouwt. Een ploegentoeslag leidt nu tot een hoger 
besteedbaar inkomen, maar neemt het 
gezondheidsrisico niet weg. Een deel reserveren (in 
tijd of geld) maakt het voor een medewerker 
wellicht makkelijker om op termijn te kiezen voor 
een andere functie

4.Aanbevelingen voor de subsidie op het activiteitenplan. 
Maak gebruik van de MDIEU-regeling, waarbij deelname:

a. Bedrijven faciliteert bij het mogelijk maken van Eerder 
uittreden van medewerkers met een zwaar beroep, en 
bedrijven teven richting en ondersteuning biedt bij het 
vormgeven van effectief DI-beleid.

b. OVP de gelegenheid geeft de rol als kennismakelaar en 
netwerkorganisatie te ontwikkelen.
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