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Kritische succesfactoren voor duurzame 
inzetbaarheid ProRail 

 
       Harderwijk 25 november 2021, 
 
Opdrachtgever: Stichting Vervoer Voor Elkaar d.d. 10 februari 2021 
 
Opdracht 
Het voeren van 2 afsluitende gesprekken met ProRail en het maken van een 
gecombineerd verslag hiervan. 
 
Aanleiding 
Op 20 oktober 2020 heeft de stichting VVE de eindrapportage van het onderzoek naar 
“de kritische factoren voor succes bij duurzame inzetbaarheid” aan de respondenten van 
ProRail toegezonden. Na bijna een jaar is de stichting geïnteresseerd hoe het er nu 
voorstaat bij ProRail en heeft 2 sleutelrespondenten (Myrte IJkelenstam, 
beleidsadviseur DI en Arjen Boersma, Directeur ICT) gevraagd om hierover een 
afrondend gesprek te houden. 
Dit gesprek richt zich op de volgende onderwerpen: 

- Bekendheid van het beleid en middelen over duurzame inzetbaarheid bij de 
medewerkers 

- De inzet van deze middelen  
- Het meten van de effecten daarvan  

. 
 
Uitvoering 
Op 20 september en 29 oktober 2021 hebben de gesprekken digitaal plaatsgevonden en 
zijn gevoerd door Huub Jentjens van de VVE en Han de Waal van J.H. de Waal-Impact 
B.V. 
 
Bevindingen 
 
Algemeen: 
Covid-19 heeft veel invloed gehad op de uitvoering van deze opdracht en de 
omstandigheden binnen de ProRail organisatie. Buiten dat het lastig was om afspraken 
te maken voor de interviews zijn ook de werkomstandigheden behoorlijk veranderd. 
We hebben de volgende onderwerpen in de interviews besproken: 

- Bekendheid 
- Inzet en effectiviteit 
- Tot slot 
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Op basis van deze indeling geven wij onze bevindingen naar aanleiding van de 
interviews. De verslagen van de interviews, die geaccordeerd zijn door de deelnemers, 
zijn als bijlage 1 en 2 toegevoegd. 
 
 
Uitwerking:  
 
Bekendheid 
 
Covid-19 heeft een grote impact gehad op de nieuwe manier van werken, en daarmee 
ook op het beleid en de inzet van middelen tav duurzame inzetbaarheid. Hybride 
werken is de nieuwe norm, die ondersteund wordt door het faciliteren in de thuiswerk 
situatie en inrichten van samenwerkingsplekken. Door goede communicatie en 
stimuleren van werken in teams, gekoppeld aan het medewerkers tevredenheid 
onderzoek (Two Days Mood) is het gebruik van interventies (hulp en ondersteuning) uit 
de menukaart van beschikbare middelen en diensten vergroot. Voor rooster gebonden 
medewerkers (trein dienstleiders en ondersteuning) geldt dit minder, wel zijn er 
voldoende werkplekken beschikbaar voor toegang tot alle ProRail communicatie. Ook 
speelt mee dat de bezetting momenteel zeer krap is; de werving biedt op korte termijn 
onvoldoende soelaas. De werkdrukbeleving is hoog en de impact van werken in 
onregelmatigheid op de gezondheid, verdient meer aandacht. 
Meer doorstroming in verschillende functies zou helpen, maar is met de vele 
specialistische functies binnen ProRail lastig te realiseren. Daarnaast is er nog 
onvoldoende uitwisseling tussen de afdelingen; er zou bij voorbeeld meer aandacht 
gegeven kunnen worden aan het aanbieden van werkervaringsplaatsen. 
 
Inzet en effectiviteit 
 
Hybride werken wordt, naast het bieden van allerhande faciliteiten voor thuiswerken, 
ook ondersteund door leidinggevenden en teams voor te bereiden op het nieuwe 
werken. Er wordt gestuurd op eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. 
Afspraken worden vastgelegd en de feedback op de resultaten wordt in de teams 
teruggekoppeld. Er wordt nu ook meer ingezet op preventie om uitval van medewerkers 
te voorkomen. Het in te zetten vrijwillige Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en de 
gegevens uit Two Days Mood gaan hieraan naar verwachting meer en meer bijdragen. 
 
De effectiviteit van de inzet van de middelen is lastig vast te stellen: een indicator op dit 
moment is het verzuim. Het ziekteverzuim is bij ProRail al relatief laag (ca 4% bedrijf 
breed); vastgesteld is dat het kortdurend verzuim door Covid verder is gedaald. Daar 
staat tegenover dat het lange termijn verzuim weer iets is toegenomen.  
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Tot slot 

Vermeldenswaard is dat ProRail in diverse lijsten nog steeds hoog scoort als 
aantrekkelijke werkgever. 
Op ICT-gebied heeft Covid-19 gezorgd voor een grote aantrekkingskracht doordat veel 
bedrijven met omzetverlies moesten bezuinigen op medewerkers; veel ZZP-ers gaan 
daardoor op zoek naar een vaste baan.  

Op een aantal plekken binnen ProRail heeft er een Pilot Flexibele CAO gedraaid; 
onduidelijk is of en hoe hieraan een vervolg gaat worden gegeven.  

Door de gewijzigde omstandigheden agv met name Corona is met de respondenten niet 
meer concreet gesproken over alle aanbevelingen in de rapportage van 20 oktober 
2020. De relevante aanbevelingen zijn wel verwerkt in deze verslaglegging. 

 
Conclusie: 
 
ProRail heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid een vernieuwd beleid gekregen 
door de impact van Covid-19. De transitie naar hybride werken is ingezet. Het wordt een 
proces van doen en ervaren.  
Opvallende zaken: 
 

- De menukaart met mogelijke interventies en ondersteuning heeft een steviger 
plek gekregen en wordt vaker geraadpleegd.  

- Het gebruik van instrumenten op het gebied van arbeidsbeleving (Two Days 
Mood) en gezondheid (PMO) is toegenomen.  

- Teams met hun leidinggevenden worden ondersteund door teamdialogen gericht 
op het nieuwe werken.  

- De rooster gebonden functies blijft een zorgpunt. Met name de bezetting en de 
werving zijn aandachtspunten. 

 
De kritische factoren voor succes voor duurzame inzetbaarheid bij ProRail zijn t.o.v. de 
rapportage d.d. 20 oktober 2020 aangepast en opnieuw ingezet bij de totstandkoming 
van het nieuwe werken. Een aantal aanbevelingen uit de rapportage zijn meegenomen 
en er wordt hard aan gewerkt. Het maken van afspraken en vaststellen van de gewenste 
resultaten blijft een aandachtspunt.  
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Aanbevelingen aan de stichting: 
 

- In overleg met ProRail Communicatie de bevindingen en conclusie publiceren op 
de website van VVE. 

- Contact leggen met vakorganisaties en OR binnen ProRail over de uitkomsten van 
het onderzoek en interviews. 

- Brainstormen of er aanleiding is om het onderwerp duurzame inzetbaarheid 
binnen de vervoersbranche opnieuw onder de aandacht te brengen. 

 
 
Huub Jentjens en Han de Waal. 
 
25 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J.H. de Waal – IMPACT B.V.      Rabobank: NL29 RABO 0339 9389 43       M:   0650515741         

Stationslaan 22 3842LA Harderwijk  B.T.W. No: 807455520 B01                        

E: info@jhdewaal-impact.nl  
W: www.jhdewaal-impact.nl 

  

Handelsregister Gooi en Eemland 32072253           
 

 

 

 
 
 

Bijlage 1: 
 

Kritische succesfactoren voor duurzame 
inzetbaarheid ProRail 

 
Verslag interview met Myrte IJkelenstam, beleidsadviseur duurzame inzetbaarheid 
ProRail 
 
Aanwezig:  Myrte IJkelenstam  

Huub Jentjens en Han de Waal namens VVE 
 

Opdrachtgever: Stichting Vervoer Voor Elkaar (VVE) 
Uitvoering: 20 september 2021 
 
 
Aanleiding: 
 
Op 20 oktober 2020 heeft de stichting VVE de eindrapportage van het onderzoek naar 
“de kritische factoren voor succes bij duurzame inzetbaarheid” aan de respondenten van 
ProRail toegezonden. Na bijna een jaar is de stichting nieuwsgierig hoe het er nu 
voorstaat bij ProRail en heeft 2 respondenten (Myrte IJkelenstam en Arjen Boersma) 
gevraagd om hierover een afrondend gesprek te houden. 
Dit gesprek richt zich op de volgende onderwerpen: 
 

- Bekendheid van het beleid en middelen over duurzame inzetbaarheid bij de 
medewerkers 

- De inzet van deze middelen  
- Het meten van de effecten daarvan  

Verder is de stichting nieuwsgierig naar het zicht op resultaten van de kritische 
succesfactoren en of onze aanbevelingen daaraan hebben bijgedragen. 
 
Bekendheid 
 
Myrte gaf aan dat Covid een grote impact heeft gehad op het beleid van duurzame 
inzetbaarheid en het werken bij ProRail. Er is het afgelopen 1,5 jaar, met uitzondering 
van enkele essentiële functies, in hoofdzaak door medewerkers thuis gewerkt; ProRail 
faciliteert en ondersteunt dit op verschillende manieren: thuiswerkvoorzieningen voor 
de werkplek, ICT-aanpassingen en, indien nodig, aangepaste stoelen etc. Maar ook 
webinars en interventies m.b.t. mentaal, fysiek of sociaal-emotioneel welzijn. 
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Ook de manier van werken is anders geworden (denk bv aan richtlijnen voor 
beeldschermwerken). Met uitzondering van een aantal essentiële functies (bv op de 
posten) is thuiswerken in de afgelopen periode – noodgedwongen- de nieuw norm 
geworden. 
Deze metamorfose is voor alle medewerkers intensief geweest. 
Het betekende tevens dat de bekendheid en gebruik van de menukaart DI sterk is 
vergroot. Door de nieuwe situatie is de vraag naar hulp en ondersteuning vergroot en 
wordt de menukaart vaker bezocht en wordt meer gebruik gemaakt van de geboden 
ondersteuning. Dit geldt minder voor de rooster gebonden medewerkers; daar is 
thuiswerken veelal geen optie en zij beschikken meestal niet over een eigen PC of laptop 
om in te loggen op het systeem waardoor de vindbaarheid van de Menukaart minder 
vanzelfsprekend lijkt. Het management op de posten (teamleiders, officieren van dienst) 
heeft hier een belangrijke communicatie- en scharnierfunctie in, omdat in de Menukaart 
interventies beschikbaar zijn die voor álle ProRail-medewerkers van toegevoegde 
waarde kunnen zijn 
 
Verwacht wordt dat met de nieuwe versoepelingen hybride werken de nieuwe norm 
wordt, waarbij samenkomen op de werkplek, elkaar ontmoeten en 
samenwerkingstrajecten op kantoor plaatsvinden. Thuiswerken is voor individueel 
werk of in kleinere verbanden (met o.m. digitaal vergaderen) Het vinden van het nieuwe 
evenwicht wordt boeiend, die werkende weg gaat worden ingevuld. 
Er dient rekening gehouden te worden met de trage bereidheid voor veranderingen en 
de omgang met verschillende generaties binnen ProRail. 
 
Voor rooster gebonden medewerkers speelt momenteel ook mee dat de bezetting zeer 
krap is en dat werving nog niet voldoende oplevert. De werkdrukbeleving is hoog en  de 
impact van werken in onregelmatigheid op de gezondheid, verdient meer aandacht. 
Eigenlijk zouden medewerkers niet langdurig onregelmatige diensten moeten draaien. 
Los van competenties voor specifieke functies, is door het relatief hoge salaris (basis en 
ORT) een volgende loopbaanstap op de in en/of externe arbeidsmarkt vaak minder 
gemakkelijk te realiseren (‘gouden kooi’). 
 
In de visie op de medewerker van de toekomst blijft de nadruk liggen op de eigen 
verantwoordelijkheid om zich te ontplooien en verder te ontwikkelen. Ook werken aan 
eigen inzetbaarheid op de langere termijn is daar onderdeel van. ProRail biedt tal van 
faciliteiten, maar je moet zelf de kansen aangrijpen, ondersteund door het management.  
Het volledige (krachten)veld van HR is met een omvattende tekening in kaart gebracht; 
die visualiseert de omgevingen, de maatregelen, ProRail zelf en de centrale positie van 
de medewerker daarin. In die zin is het ook niet goed mogelijk om het meest succesvolle 
instrument aan te geven; instrumenten staan niet op zich maar moeten passen in het 
bredere plaatje, waarin de medewerker centraal staat. Het blijft maatwerk.  
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Inzet en effect 
 
Op de vraag over de mate van inzet middelen voor DI geeft Myrte aan dat er steeds meer 
ingezet wordt op preventie zodat er tijdig ingespeeld kan worden om eventuele uitval te 
voorkomen, maar vooral om medewerkers “fit for the job” te houden. Het Preventief 
Medische Onderzoek, waar op vrijwillige basis aan deelgenomen kan worden en dat 
voor het eerst in 2022 zal worden aangeboden, kan daaraan bijdragen. Daarnaast zijn er 
andere instrumenten beschikbaar welke geborgd zijn in de Menukaart. Leidinggevenden 
spelen hierbij een grote rol om een klimaat te creëren waarin medewerkers met hen in 
gesprek gaan over wat er nodig is om tot je recht te komen en met plezier te kunnen 
blijven werken. Goed informeren en weten wat speelt draagt hieraan bij.  
 
 
Het meten van de effecten van de ingezette middelen voor duurzame inzetbaarheid is 
lastig; een indicator is het verzuimpercentage, dat bij ProRail al jaren relatief laag is, 
rond de 4% . Vermeldenswaard is ook dat ProRail al enige tijd in de Intermediair top 10 
staat van aantrekkelijke werkgevers. 
 
Tot slot 
 
Voor Myrte zelf geldt dat Covid een grote verdieping teweeg heeft gebracht op haar 
vakgebied, en dat de focus op preventie verbreding biedt. En verzuim staat nooit op 
zichzelf. Het is altijd goed om naar de som der delen te kijken (kwaliteit van 
(persoonlijk) leiderschap, impact van veranderopgaven, organisatorische 
ontwikkelingen etc). 
Dit maakt het voor Myrte inspirerend en boeiend om hiermee de komende periode aan 
de slag te gaan. 
 
Gezien de veranderingen door Covid is er niet gesproken over de gemaakte 
aanbevelingen in de rapportage. 
 
 
27 september 2021, 
 
Han de Waal. 
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Bijlage 2: 
 

Kritische succesfactoren voor duurzame 
inzetbaarheid ProRail 

 
Verslag interview met Arjen Boersma, directeur ICT ProRail 
 
Aanwezig:  Arjen Boersma  

Huub Jentjens en Han de Waal namens VVE 
 

Opdrachtgever: Stichting Vervoer Voor Elkaar (VVE) 
Uitvoering: 29 oktober 2021 
 
 
Aanleiding: 
 
Op 20 oktober 2020 heeft de stichting VVE de eindrapportage van het onderzoek naar 
“de kritische factoren voor succes bij duurzame inzetbaarheid” aan de respondenten van 
ProRail toegezonden. Na bijna een jaar is de stichting nieuwsgierig hoe het er nu 
voorstaat bij ProRail en heeft 2 respondenten (Myrte IJkelenstam en Arjen Boersma) 
gevraagd om hierover een afrondend gesprek te houden. 
Dit gesprek richt zich op de volgende onderwerpen: 
 

- Bekendheid van het beleid en middelen over duurzame inzetbaarheid bij de 
medewerkers 

- De inzet van deze middelen  
- Het meten van de effecten daarvan  

Verder is de stichting nieuwsgierig naar het zicht op resultaten van de kritische 
succesfactoren en of onze aanbevelingen daaraan hebben bijgedragen. 
 
Bekendheid 
 
Arjen gaf aan dat Covid een grote impact heeft gehad op de manier van werken en, 
daarmee, ook op de inzet van middelen tav duurzame inzetbaarheid voor ProRail 
medewerkers. De verwachting is dat werken volgens het “oude normaal” niet meer 
terugkomt. Hybride werken is de nieuwe norm, deels thuis werken en deels op kantoor 
(in een patroon van bv 2 resp. 3 dagen). Dit wordt op meerdere manieren ondersteund, 
o.m. door het inrichten van samenwerkingsplekken door heel ProRail, monitoren van de 
bezetting op werkplekken en vergaderruimtes op kantoor, faciliteren van werkplekken 
thuis.  Daar was overigens ook los van Covid al op voorgesorteerd, medewerkers konden 
zo met het nieuwe werken aan de slag.  
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Door het hybride werken in teams, gekoppeld aan het invullen van Two Days Mood 
(medewerkers tevredenheid onderzoek) worden de interventies uit de menukaart beter 
gebruikt. In het begin was er nogal wat weerstand bij het gebruik en invullen van de 
vragenlijsten van two days mood; corona heeft hier echter verandering in gebracht. De 
vragenlijsten geven nu een goed beeld hoe het gaat met de medewerkers en trends 
daarin. We gaan hier dus mee door. Of dit leidt tot verbeteringen moet nog blijken uit de 
eerste evaluatie die binnenkort gehouden wordt. 
 
Nu er veel meer thuis wordt gewerkt is het om meerdere redenen van belang een (min 
of meer) regulier arbeidspatroon te handhaven: niet eerder starten dan 09.00, een 
pauze rond 13.00 en stoppen om ca 17.00. Bij kantoorbezoek wordt de trein in de 
spitsen gemeden.  
De situatie van operationele medewerkers op de posten, de SMC’s  en de ICT helpdesks 
is uiteraard anders; daar bestaat niet de mogelijkheid van thuis werken, wel zijn 
voldoende KA werkplekken beschikbaar voor toegang tot alle ProRail communicatie. 
Deze medewerkers hebben een extra beloning gekregen. 

Aangezien doorstromingsmogelijkheden voor specialistische functies vaak beperkt zijn, 
verdient dit veel aandacht en maatwerk. Voor ICT is er momenteel voldoende instroom 
van jongeren; in navolging van andere bedrijfseenheden is bij ICT ook voor hen een 
eigen begeleidingsprogramma, opleiding, teamontwikkeling en wordt gewerkt met 
‘buddies’ (met ervaren collega’s).  
Doorstroming over de afdelingen heen is beperkt en is, als gezegd, ook lastig te 
organiseren voor de vele specialistische functies bij ProRail.  Er is nog te weinig 
uitwisseling en er zou meer werkervaringsplaatsen gecreëerd moeten worden. 

Inzet en effect 
 
Het hybride werken wordt ook ondersteund door leidinggevenden en teams voor te 
bereiden (teamdialogen) op de nieuwe manier van werken. Het betekent daarnaast 
sturen op eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid, waarbij de afspraken 
worden vastgelegd. Via zgn. vlootschouwgesprekken bij het management, vergelijkbaar 
met de 360 graden feedback vindt de terugkoppeling plaats in de managementteams. 
Een van de meetbare effecten is het verzuim. Het ziekteverzuim is bij ProRail al relatief 
laag (ca 4% bedrijf breed); vastgesteld is dat het kortdurend verzuim mede door Covid 
verder is gedaald. Daar staat tegenover dat het lange termijn verzuim de laatste tijd iets 
is toegenomen.  
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Tot slot 
 
Op de afdeling ICT heeft een pilot flexibele CAO gedraaid; volgens Arjen zou er ook op 
een andere afdeling nog een pilot gedraaid worden. Hij kan geen antwoord geven hoe 
het daarmee staat en neemt dit mee in de organisatie. Wellicht dat dit een zaak wordt 
voor de vakbonden. 

ProRail is als werkgever aantrekkelijk, staat in diverse lijsten in de top 10; voor ICT 
heeft Covid tot een grotere aantrekkingskracht gezorgd doordat veel bedrijven met 
omzetverlies moesten bezuinigen op medewerkers; veel ZZP-ers gaan daardoor op zoek 
naar de zekerheid van een vaste baan. 

Gezien de veranderingen door Covid is er niet gesproken over de gemaakte 
aanbevelingen in de rapportage. 
 
Een concept verslag van dit gesprek wordt aan Arjen voorgelegd; het mondt uit in een 
gecombineerde slotrapportage aan opdrachtgever (Stichting Vervoer voor Elkaar). 
Wellicht wordt daarna ook een verslag op de website gepubliceerd. De tekst daarvan 
wordt vooraf met ProRail afgestemd.   
 
 
29 oktober 2021, 
 
Han de Waal. 

 


