24-09-2020

Vitaal Vakmanschap
Eigen regie op duurzame inzetbaarheid

www.buildinghumantalent.nl

1

www.buildinghumantalent.nl

2

1

24-09-2020

VRAGEN?
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RECENT ONDERZOEK
De top 5 van essentiële ingrediënten voor een brede DI-aanpak:
•
•
•
•
•

Heldere, inspirerende en vooral ook verbindende missie en visie
Draagvlak op alle niveaus in de organisatie
Persoonlijke benadering
Medewerkers nemen eigen regie (mogen en kunnen dat nemen)
Cruciale rol voor HR en leidinggevenden
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PROGRAMMA VITAAL VAKMANSCHAP
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MEDEWERKER

SLIJTAGE

Psychische
klachten
Fysieke
klachten
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Onvoldoende
gebruik van
kennis
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mentaliteit
Motivatieveroudering
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EIGEN REGIE

Individu

Werkomgeving

Leidinggevende

- Weten wat je wil
- Weten waar je staat
- Daar ook naar
handelen

VITAAL
VAKMENS!

PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP

Organisa2e
Ontwikkeld door TNO in samenwerking met de O&O fondsen
www.buildinghumantalent.nl
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DIAGNOSE- EN EFFECTMETING VITAAL VAKMANSCHAP
DE VITALE VAKMAN OF
VAKVROUW

VOORSPELLERS
•

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?

Staat open voor nieuwe
ervaringen

Denk je dat je nieuwe taken kunt leren?
Neem je deel aan trainingen, opleidingen of
andere leeracCviteiten?
Zijn je kennis en vaardigheden up to date?

Heeft zin in zijn of haar
werk

Basis vragenlijst

Aanvullende keuzeschalen

•
•
•
•
•
•
•

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

•

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?

•
•

•
•

Autonomie
Waardering

•

Richting, ruimte en ruggensteun

RESULTAAT
Meer tevreden mensen
Die up to date kennis en
vaardigheden hebben
Die meer werk verzetten
Die zich gezonder voelen

Voelt zich gewaardeerd

Die minder uitvallen vanwege een
slechte gezondheid
Die ook langer willen doorwerken

Is op het werk met werken
bezig, niet met het
weekend

En niet vervroegd met pensioen
gaan
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Mindmapping

Diagnose

Acties
kiezen

Aan de slag

Effectmeting
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DIAGNOSE- EN EFFECTMETING
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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?
Interven=e (sessie) bedenken en kiezen
Wat gaan we doen?
Interven=e(s)
Doen!
Evalueren en leren
Hebben we ons doel bereikt?

VITAAL VAKMANSCHAP IN
5 STAPPEN
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SAMEN MINDMAPPEN
Met elkaar bepalen wat vitaal vakmanschap en wat mentaal pensioen is!

Brainstorm

Reflectie

Concluderen
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Wat is Vitaal Vakmanschap?
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Wat is Mentaal Pensioen?
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DE VITALE VAKMAN
OF VAKVROUW

VOORSPELLERS
•

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?

Staat open voor nieuwe
ervaringen

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?

HeeR zin in zijn of haar
werk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESULTAAT
Meer tevreden mensen
Die up to date kennis en
vaardigheden hebben
Die meer werk verzetten
Die zich gezonder voelen

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

Die minder uitvallen vanwege
een slechte gezondheid

Voelt zich gewaardeerd

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?

Die ook langer willen
doorwerken
Is op het werk met werken
bezig, niet met het
weekend

En niet vervroegd met pensioen
gaan
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Planning

oktober 2020
•

•

Werksessie? Wat
is Vitaal
Vakmanschap?
Vragenlijst
(digitaal): alle
medewerkers incl.
leidinggevenden

november 2020
•

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

Januari 2021
•

Werksessie:
Kiezen met Hoofd
en Hart!

februari tot xx?
•

Actie, actie……..

oktoberi 2021
•

•

Meten van de
resultaten.
Terugkoppeling
tijdens een
eindsessie!
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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.
www.buildinghumantalent.nl
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HOOGTE VAN DE SUBSIDIE
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NL LEERT DOOR!

Kosteloos loopbaanadvies en (online) scholing
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MEER
MEED WETEN O
F
OEN?

WEBSITE: VITAAL VAKMANSCHAP
ELISE BURGER
JOS SANDERS

ELISE@BUILDINGHUMANTALENT.NL
JOS.SANDERS@TNO.NL

06-30192864
06-50524618
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