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www.buildinghumantalent.nl

Vitaal Vakmanschap
Eigen regie op duurzame inzetbaarheid

EVEN VOORSTELLEN
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‘INNOVATION FOR LIFE’

DUURZAME INZETBAARHEID

DE TOEKOMST VAN WERK
• Impact van technologie
• Mismatch op de arbeidsmarkt
• Skills van de toekomst
• Eigen regie van mensenArbeids- en organisatiepsychologie

TNO Leiden

PROGRAMMA VITAAL VAKMANSCHAP
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MEDE-
WERKER WERK

TAAK-
ONTWERP

ONTWIK-
KELINGMOBILITEITGEZOND-

HEID

MEDE-
WERKER WERK

DUURZAME INZETBAARHEID 

BE(GRIP) OP DUURZAME INZETBAARHEID

De match tussen jou en je werk, nu en 

morgen……

www.buildinghumantalent.nl
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Professionele 
isolatie

Privé 
mentaliteit

Motivatie-
veroudering

MEDE-
WERKER WERK

DUURZAME INZETBAARHEID 

BEDRIJFS-
SPECIFIEK

MENTAAL 
PENSIOENARBEIDSMARKTFUNCTIE-

INHOUD
ONDER-

BENUTTINGSLIJTAGE

Psychische 
klachten

Fysieke 
klachten

Onvoldoende 
gebruik van 
kennis

Het werk 
verandert

De 
medewerkers 
niet

De markt 
past zich aan

De 
kolenmijnen

Kennis van 
hier is geen 
kennis van 
daar
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EIGEN REGIE

PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP

- Weten wat je wil
- Weten waar je staat

- Daar ook naar 
handelen

VITAAL 
VAKMENS!

Individu

Werkomgeving

Leidinggevende

Organisatie

Ontwikkeld door TNO in samenwerking met de O&O fondsen

www.buildinghumantalent.nl

• Krijg je steun van collega’s, leidinggevenden en 
je partner om langer door te werken?

• Ervaar je ongelijke behandeling vanwege je 
leeftijd? 

• Is er een regeling voor een kortere werkweek 
voor oudere werknemers?

• Voel je je gezond?

• Denk je dat je invloed hebt op wat er met je 
gebeurt?

• Denk je dat je de snelheid van veranderingen in 
je baan bij kunt houden?

• Ben je zeker van je huidige baan?

• Denk je dat je nieuwe taken kunt leren?
• Neem je deel aan trainingen, opleidingen of 

andere leeractiviteiten?
• Zijn je kennis en vaardigheden up to date?

• Heb je invloed op inhoud en tempo van je werk?
• Ben je betrokken bij besluitvorming?

VOORSPELLERS

Staat open voor nieuwe 
ervaringen

Heeft zin in zijn of haar 
werk

Voelt zich gewaardeerd

Is op het werk met werken 
bezig, niet met het 

weekend

DE VITALE VAKMAN OF 
VAKVROUW

RESULTAAT

Meer tevreden mensen

Die up to date kennis en 
vaardigheden hebben

Die meer werk verzetten

Die zich gezonder voelen

Die minder uitvallen vanwege een 
slechte gezondheid

Die ook langer willen doorwerken

En niet vervroegd met pensioen 
gaan

DIAGNOSE- EN EFFECTMETING VITAAL VAKMANSCHAP

• Autonomie
• Waardering

• Richting, ruimte en ruggensteun
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DIAGNOSE- EN EFFECTMETING

VITAAL VAKMANSCHAP, WAT IS HET?
Promotie Dr. Jenny Huijs (TNO)
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Mindmapsessie
Wat is ons doel?

Meten
Waarmee moeten we aan de slag?

Interventie (sessie) bedenken en kiezen
Wat gaan we doen?

Interventie(s)
Doen!

Evalueren en leren 
Hebben we ons doel bereikt?

VITAAL VAKMANSCHAP IN 
5 STAPPEN

www.buildinghumantalent.nl

Mind-
mapping Diagnose Acties 

kiezen Aan de slag Effect-
meting
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SAMEN MINDMAPPEN

Met elkaar bepalen wat vitaal vakmanschap en wat mentaal pensioen is!

Brainstorm Reflectie Concluderen

VRAGEN DIE WE VANDAAG 
GAAN BEANTWOORDEN

STAP 1
1) - Wat is Vitaal Vakmanschap?

- Wat is Mentaal Pensioen? 

2) - Wat vergroot de kans op VV?
- Wat vergroot de kans op MP?

3) - Wat zijn effecten van VV?
- Wat zijn effecten van MP?
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STAP 2:
Hoe is Vitaal Vakmanschap te 
bevorderen?

VRAGEN DIE WE VANDAAG 
GAAN BEANTWOORDEN

1) Wat heb je nodig van de organisatie?
2) Wat heb je nodig van je leidinggevende?
3) Wat kan je zelf doen?

• Krijg je steun van collega’s, leidinggevenden en 
je partner om langer door te werken?

• Ervaar je ongelijke behandeling vanwege je 
leeftijd? 

• Is er een regeling voor een kortere werkweek 
voor oudere werknemers?

• Voel je je gezond?

• Denk je dat je invloed hebt op wat er met je 
gebeurt?

• Denk je dat je de snelheid van veranderingen 
in je baan bij kunt houden?

• Ben je zeker van je huidige baan?

• Denk je dat je nieuwe taken kunt leren?
• Neem je deel aan trainingen, opleidingen of 

andere leeractiviteiten?
• Zijn je kennis en vaardigheden up to date?

• Heb je invloed op inhoud en tempo van je 
werk?

• Ben je betrokken bij besluitvorming?

VOORSPELLERS

Staat open voor nieuwe 
ervaringen

Heeft zin in zijn of haar 
werk

Voelt zich gewaardeerd

Is op het werk met werken 
bezig, niet met het 

weekend

DE VITALE VAKMAN 
OF VAKVROUW

RESULTAAT

Meer tevreden mensen

Die up to date kennis en 
vaardigheden hebben

Die meer werk verzetten

Die zich gezonder voelen

Die minder uitvallen vanwege 
een slechte gezondheid

Die ook langer willen 
doorwerken

En niet vervroegd met pensioen 
gaan
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Februari-maart 
2020

Maart-april 
2020

Mei-juni 2020 Vanaf juni tot 
xx?

April-mei 2021

• Werksessie? Wat 
is Vitaal 
Vakmanschap?

• Vragenlijst 
(digitaal): alle 
medewerkers incl. 
leidinggevenden

• Verwerken van de 
resultaten van de 
meting door TNO 
en BHT/JR

• Werksessie: 
Kiezen met Hoofd 
en Hart! 

• Actie, actie…….. • Meten van de 
resultaten.

• Terugkoppeling 
tijdens een 
eindsessie! 

Planning

CERTIFICERINGSPROGRAMMA VITAAL VAKMANSCHAP

Het certificeringsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Train-de-trainer programma Vitaal Vakmanschap (theoretisch deel van 1 dag)
• Certificeringstraject (opleidingskosten = projectkosten)
• Intervisiebijeenkomsten (Lerend Netwerk Bijeenkomsten)

https://admin.johan.nl/nl/vitaal
-vakmanschap
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KOSTEN PROGRAMMA VITAAL VAKMANSCHAP
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T.B.V. 3 INITIATIEVEN IN TE ZETTEN

Opleidings- of ontwikkelplan
De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan 
gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van 
de organisatie.
Loopbaanadvies
Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van medewerkers in de 
organisatie.
Leercultuurmethodiek
Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in 
een organisatie die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en 
beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.



04-03-20

13

www.buildinghumantalent.nl

HOOGTE VAN DE SUBSIDIE

MEER WETEN OF MEEDOEN? 

ELISE BURGER ELISE@BUILDINGHUMANTALENT.NL 06-30192864
LINDA KOOPMANS LINDA.KOOPMANS@TNO.NL 06-15242651


