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A) Inleiding  

 

 

1.  Waarom deze leidraad?  

Duurzame inzetbaarheid (DI) is een belangrijk thema dat in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. 

Dat komt door de vergrijzing, de voorziene krapte op de arbeidsmarkt, door het feit dat iedereen langer 

moet doorwerken en door de ontwikkelingen om ons heen die, ook in het onderwijs, snel gaan.  

Dit vraagt dat je flexibel blijft in een veranderende context en dat je zelf de regie neemt om richting en in-

houd te geven aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid1.  

Hoe ga jij dat doen? In deze leidraad helpen we je hierbij op weg en geven we aan waar je meer informatie 

over dit onderwerp kunt vinden.  

 

2.  Afspraken in de cao hbo  

In de cao hbo hebben werkgevers en vakorganisaties samen afspraken gemaakt over bevordering van 

duurzame inzetbaarheid van werknemers in het hbo (de DI-regeling). Doel van deze regeling is jou de mo-

gelijkheid te geven actief te werken aan je duurzame inzetbaarheid, zodat je je werk goed, gezond en met 

plezier kan blijven doen en om werk en privé zo goed mogelijk te kunnen combineren.  

(Zie voor meer informatie hoofdstuk M van de cao hbo). 

 

3.  Uitwerking in DI-reglement  

In de cao staan alleen de hoofdlijnen van de DI-regeling; uitvoeringsafspraken staan in het DI-reglement. 

Iedere hogeschool is bij cao verplicht een dergelijk reglement op te stellen in overleg met de personeelsge-

leding van de medezeggenschapsraad. Ook de HvA heeft een DI-reglement. Hierin staan uitvoeringsaf-

spraken die zijn afgestemd op de eigen situatie van de HvA. Ze gaan bijvoorbeeld over hoe de aanspraak 

op het DI-budget wordt bepaald of over welke randvoorwaarden er gelden voor aanwending van het DI-

budget. Doel van het DI-reglement is dat voor iedereen in de HvA duidelijk is op welke wijze er in onze or-

ganisatie uitvoering wordt gegeven aan de DI-afspraken uit de cao hbo. (Zie voor het DI-reglement: Mijn-

HvA.nl  A-Z  D  Duurzame Inzetbaarheid.)  

 

4.  DI-budget; maak er gebruik van  

Ieder jaar heb je 402 DI-uren tot je beschikking, om aan je duurzame inzetbaarheid te werken. In 2020 

wordt dit budget verhoogd naar 45 uur per jaar. Ben je al wat ouder en bereik je binnen 10 jaar de AOW-

gerechtigde leeftijd, dan heb je zelfs 90 DI-uren3 per jaar beschikbaar. In overleg met je leidinggevende 

kun je dit budget inzetten voor verschillende doelen. De cao heeft hiervoor acht specifieke bestedingsdoe-

len genoemd (zie artikel M-1-f van de cao).  

Bedenk wat je zou willen. Heb je misschien bepaalde ambities, wil je inspiratie bij een andere organisatie 

opdoen, wil je je verder ontwikkelen, of wil je misschien meer ruimte voor je balans werk-privé?  

Praat erover, met je leidinggevende en ook met je teamgenoten. En laat het niet bij praten, maar doe er 

ook echt iets mee. Je DI-budget helpt je om duurzaam inzetbaar te blijven, maar je moet zelf actie onder-

nemen!  

 

5.  Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

Voorop staat dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever én 

werknemer. Jaarlijks krijg je een budget aan DI-uren om te werken aan je duurzame inzetbaarheid. In het 

kader van ‘goed werknemerschap’ wordt er van je verwacht dat je dit budget actief inzet en in het kader 

van ‘goed werkgeverschap’ wordt er van je leidinggevende verwacht dat hij4 jou daarbij zo goed mogelijk 

ondersteunt en faciliteert.  

                                                        
1 Zie Instellingplan HvA 2015-2020  
2 Op fulltime basis; deeltijd naar rato en indien voldaan aan de voorwaarden (zie ook het overzicht op blz. 8)  
3 Op fulltime basis; deeltijd naar rato en indien voldaan aan de voorwaarden (zie ook het overzicht op blz. 8)  
4 Waar in deze leidraad hij, hem of zijn staat, wordt tevens zij of haar bedoeld. 
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B) Aandachtspunten bij de inzet van je DI-uren  

 

 

1. Het goede gesprek met je leidinggevende  

Als medewerker ben je verantwoordelijk voor je eigen duurzame inzetbaarheid en voor het actief inzetten 

van de DI-uren die je daarvoor ieder jaar krijgt. Bespreek met je leidinggevende en met je teamleden hoe jij 

en jullie duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen.  

Maar waar kun je zo al aan denken bij inzet van DI-uren? Misschien is het onderwerp nog wat abstract en 

hoe regel je dat allemaal? Hieronder noemen we enkele voorbeelden om je een idee te geven wat er mo-

gelijk is. Ga zelf na wat voor jou, in deze fase van je loopbaan of in deze levensfase, belangrijk is. Je kunt 

denken aan:  

 inzet van DI-uren om mantelzorg mogelijk te maken, met als neveneffect een betere werk-privé balans; 

 inzet van DI-uren om je extra te verdiepen in een aspect op je werk waar jouw bijzondere belang-

stelling ligt; bijvoorbeeld teamontwikkeling; 

 inzet van DI-uren om in het kader van vitaliteit een fietstocht te maken en na te kunnen denken over je 

verdere ontwikkeling; 

 inzet van DI-uren om een coachingstraject te kunnen volgen, voor als je in een lastig periode zit;  

 inzet van DI-uren om via een detachering eens een kijkje te kunnen nemen in de keuken van een an-

dere hogeschool of een andere organisatie.  

Allemaal ervaringen die je nieuwe ideeën kunnen brengen, die je net even die ondersteuning kunnen bie-

den die je nodig hebt, waar je enthousiast van kan worden, die ervoor zorgen dat je nieuwe mensen leert 

kennen en die je nieuwe energie kunnen geven. Laat die kansen niet liggen, maar pak ze met beide han-

den aan.  

 

2.  Jaarlijks besteden, sparen of afzien  

De DI-uren die je ieder jaar krijgt kun je besteden aan een van de acht bestedingsdoelen die de cao hbo 

daarvoor heeft benoemd (zie hiervoor artikel M-1-f van de cao of de laatste blz. van deze leidraad).  

Optie 1: Jaarlijks besteden 

Uitgangspunt is dat je je DI-uren gebruikt in het jaar waarin de rechten ontstaan. Hierop zijn twee uitzonde-

ringen: je kunt DI-uren ook sparen (zie verder bij optie 2) of je kunt bewust en beargumenteerd afstand 

doen van je DI-uren (zie verder bij optie 3).  

Optie 2: Sparen 

In plaats van de DI-uren jaarlijks te gebruiken, kun je er ook voor kiezen (een deel van) je DI-uren te spa-

ren (bijvoorbeeld voor een stage, of om een periode wat minder te werken). Sparen is mogelijk tot een 

maximum van 200 uur5. Bespreek dit vroegtijdig met je leidinggevende. Als doel en tijdstip nog niet helder 

zijn, leg dan in ieder geval de afspraak vast dát er wordt gespaard en voor hoeveel uur. Plan tevens direct 

een nieuwe afspraak in om tegen die tijd met je leidinggevende na te gaan of je plannen al concreter zijn 

geworden.  

Optie 3: Afzien van rechten 

Wat ook mogelijk is, is dat je afziet van je rechten op DI-uren; gebruik maken van je DI-uren is immers een 

recht, het is geen plicht, maar we raden je dat af. Je leidinggevende zal in dat geval met je in gesprek gaan 

om je ervan te overtuigen dat werken aan je duurzame inzetbaarheid belangrijk is, voor jou zelf, maar ook 

voor de resultaten van het team en de organisatie. De DI-regeling en de DI-uren zijn er tenslotte niet voor 

niets.  

In dit gesprek zal je leidinggevende er proberen achter te komen waarom je geen gebruik wilt maken van je 

DI-rechten. Het kan immers niet zo zijn dat je afziet van je rechten omdat je het te drukt hebt. De werkge-

ver is verplicht jou in de gelegenheid te stellen je DI-uren op te kunnen nemen. Als je desondanks afziet 

van je DI-uren, zal je leidinggevende je vragen dit duidelijk en schriftelijk te bevestigen.  

 

                                                        
5 Op fulltime basis (bij deeltijd naar rato) 
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3.  Maak tijdig afspraken en leg die vast  

Zorg ervoor dat je in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken maakt met je leidinggevende over de beste-

ding van je DI-uren. Je leidinggevende heeft deze informatie nodig, omdat hij jou hierbij zo goed mogelijk 

moet kunnen ondersteunen en omdat hij verantwoordelijk is voor een goede planning van jouw werkzaam-

heden en die van het team. Heb je nog geen zekerheid over doel en/of tijdstip, dan zal er in ieder geval 

spoedig een nieuw gesprek worden ingepland.  

In de gesprekscyclus van functioneren en beoordelen is het onderwerp “duurzame inzetbaarheid” een 

structureel aandachtspunt geworden. Dat betekent dat het een vast onderwerp is tijdens het jaargesprek of 

functioneringsgesprek met je leidinggevende. I.v.m. de noodzakelijke planning van werkzaamheden, kan 

het gebeuren dat je leidinggevende dit onderdeel van het gesprek naar voren haalt, om in een eerder sta-

dium afspraken met je te kunnen maken.  

De afspraken (ook gewijzigde afspraken) die je met je leidinggevende maakt over de besteding van je DI-

uren (wanneer, hoeveel, bestedingsdoel) of over sparen of afzien worden altijd schriftelijk vastgelegd en 

opgenomen in je personeelsdossier.  

 

4.  Wat als afspraken tussentijds wijzigen   

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor je afspraken over inzet van je DI-uren, die je al hebt 

gemaakt met de leidinggevende, moet wijzigen. Zorg er dan voor dat je dit zo spoedig mogelijk overlegt 

met je leidinggevende. Wijziging moet mogelijk zijn; het gaat immers om jouw duurzame inzetbaarheid en 

jouw keuze daarbij staat voorop. Echter, je leidinggevende moet ook de gelegenheid hebben om de plan-

ning van werkzaamheden aan te passen. In onderling overleg komen jullie tot nieuwe afspraken. Zorg er-

voor dat ook deze nieuwe afspraken weer schriftelijk worden vastgelegd. 

Het kan ook voorkomen, bij hoge uitzondering, dat je leidinggevende je vraagt om wijziging van de afspra-

ken. Als je daar geen problemen mee hebt, kunnen in goed overleg nieuwe afspraken worden gemaakt 

(zorg voor schriftelijke bevestiging van de nieuwe afspraken). Als je de wijziging niet wenselijk vindt, of als 

dat niet mogelijk is, dan blijven de eerdere afspraken uiteraard staan. Uitgangspunt is en blijft dat jouw 

keuze over aanwending van je DI-rechten voorop staat.  

 

5.  Balans tussen medewerkers- en organisatiebelang 

Mogelijkheid spreiding opname uren 

Het is niet de bedoeling van de DI-regeling dat er een ongecontroleerd stuwmeer aan DI-uren ontstaat dat 

de capaciteit op de werkvloer in de problemen brengt. Als er een tijdig gesprek over het gebruik van DI-

uren plaatsvindt met alle leden van het team of de afdeling en als vervolgens een goede planning wordt 

gemaakt van de werkzaamheden, zal het niet vaak voorkomen dat dat gebeurt. Belangrijk hierbij is natuur-

lijk dat jij en andere teamleden tijdig, met de leidinggevende en ook gezamenlijk als team, deze planning 

en de mogelijkheden samen bespreken.  

Maar wat, als er toch een keer een situatie ontstaat, waarbij te veel medewerkers tegelijkertijd hun gesp-

aarde DI-uren willen opnemen?  

Als de continuïteit van de werkzaamheden van je team of afdeling hierdoor ernstig in gevaar komt, kan je 

leidinggevende een grens stellen aan het aantal medewerkers dat tegelijkertijd gespaarde DI-uren kan op-

nemen6. Echter; dit is een uiterste maatregel die pas genomen wordt, als andere mogelijkheden niet tot 

een oplossing hebben geleid. De leidinggevende zal altijd eerst met het team overleggen of er alternatie-

ven zijn (spreiding van de opnametijdstippen, tijdelijk extra inzet van externe krachten, tijdelijke uitbreiding 

van omvang dienstverband van teamleden e.d.). Veelal zal een dergelijk overleg leiden tot een aanvaard-

bare oplossing.  

Mocht dat niet lukken, dan kan je leidinggevende7 als uiterste maatregel een grens stellen aan het aantal 

medewerkers dat tegelijkertijd het spaarsaldo kan opnemen. Een dergelijk besluit wordt altijd gemeld bij de 

directeur bedrijfsvoering, directeur dienst of directeur stafafdeling en wordt geëvalueerd met de deelraad.  

 

 

 

                                                        
6 Zie artikel 6, lid 8 van het DI-reglement 
7 Altijd in overleg met de hiërarchisch leidinggevende  
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Mogelijkheid ander besluit van leidinggevende  

Als het onverkort toepassen van het DI-reglement leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor jou als me-

dewerker, dan kan je leidinggevende besluiten een afwijkende individuele afspraak met jou te maken8. Een 

voorbeeld: Je leidinggevende verzoekt je, vanwege het organisatiebelang, je al geplande opname van ge-

spaarde DI-uren uit te stellen. Je gaat hiermee akkoord. Probleem is echter dat je nu geen DI-uren meer 

kunt opbouwen, omdat je al je maximumspaarsaldo hebt bereikt. Volgens het DI-reglement (en volgens de 

cao) stopt verdere opbouw van uren als het maximum spaarsaldo is bereikt.  

Dat zou voor jou een onredelijke situatie opleveren. Je leidinggevende kan dan besluiten om de opbouw 

van DI-uren wel toe te staan, totdat de situatie genormaliseerd is.  

Zo zijn er meer situaties te bedenken die mogelijk onredelijk voor jou als medewerker kunnen uitpakken, 

maar die kunnen we hier niet allemaal benoemen. De HvA gaat bij de beoordeling van dergelijke situaties 

uit van een volwassen arbeidsrelatie tussen jou en je leidinggevende en vertrouwt op een professionele en 

afgewogen inschatting van de leidinggevende. Afspraak is bovendien dat de leidinggevende hierover altijd 

vooraf advies inwint bij zijn HR-adviseur.  

 

6. Registratie en monitoring van opgenomen en gespaarde DI-uren 
Op basis van de afspraken die je hebt gemaakt met je leidinggevende, registreer je in DSPM, wanneer je je 
DI-uren aanwendt en voor welk bestedingsdoel. Via DSPM heb je altijd een actueel overzicht van je ge-
bruikte en nog openstaande DI-uren.  

 

Nog vragen?  

We hopen dat we je met deze leidraad enkele handvatten hebben kunnen bieden bij het inzetten van je DI-

uren en dat we enthousiast hebben gemaakt over de mogelijkheden die de DI-regeling jou kan bieden.   

Heb je na lezing van deze leidraad nog twijfels of vragen over de toepassingsmogelijkheden bij DI, neem 

dan contact op met je leidinggevende of HR-adviseur.  

 

  

  
 

  

                                                        
8 Artikel 13, lid 2 (“Onvoorziene omstandigheden”) van het DI-reglement 
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Bijlage:  Overzicht aanspraken DI-uren (cao hbo, hoofdstuk M)  
 

 

Voorwaarden DI-aanspraken  

Omvang dienstverband  0,4 fte of hoger 

Werkzaam in hbo Minimaal 3 jaar (al dan niet aaneengesloten) in de afgelopen 5 jaar  

 
 

Hoogte DI-budget  

Basis DI-budget  

40 uur per jaar (vanaf 2020: 45 uur per jaar) 

- bij volledig dienstverband 

- bij deeltijd dienstverband naar rato (vanaf 0,4 fte) 

Extra DI-budget 

(boven op het basis budget)  

Medewerkers  

- die binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken  

- met minimaal 5 aaneengesloten dienstjaren in hbo  

50 uur per jaar (vanaf 2020: 45 uur per jaar) 

- bij volledig dienstverband 

- bij deeltijd dienstverband naar rato (vanaf 0,4 fte) 

Geen recht op extra DI-budget 

Medewerkers  

- die deelnemen aan de cao-regeling Werktijdverkorting Senioren (of de voor-
gaande SOP-regeling)  

 
 

Sparen DI-uren  

Maximaal 200 uur  
- bij volledig dienstverband 

- bij deeltijd dienstverband naar rato  

 
 

Bestedingsdoelen DI-uren  

1 Het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool  

2 Het verrichten van werk binnen de hogeschool (mag niet leiden tot verdringing van werk)  

3 Ontwikkeling en/of aanvullend studieverlof  

4 Herstel van de balans tussen werk en privé voor een beperkte periode  

5 Sabbatsverlof  

6 Recuperatieverlof voor een beperkte aaneengesloten periode  

7 Zorgverplichtingen voor een beperkte periode  

8 Activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid  

 

 

 


