
 
   

 

Werknemers wendbaar aan het werk 

Zijn uw zorgprofessionals en managers al duurzaam inzetbaar? Bewegen zij mee met de 
ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat? Zijn ze gezond 
en vitaal genoeg om de toenemende complexiteit en werkdruk aan te kunnen? Zijn ze goed 
opgeleid en toegerust voor hun taken in de toekomst? Hebben zij voldoende vooruitzichten op 
werk in de toekomst? Laat uw organisatie koploper zijn op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid en doe mee! 
 
Onder de noemer Wendbaar aan het werk 
gaan werkgeversverenigingen Transvorm en 
WGV Zorg en Welzijn in 2017 en 2018 in 
samenwerking met 32 organisaties in zorg en 
welzijn een tweetal complementaire 
projecten uitvoeren om de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers in de zorg te 
versterken. 
 
Doel 
In het project ‘Werknemers wendbaar aan het 
werk’ krijgen werknemers van 16 organisaties 
de kans om zich te ontwikkelen in het nemen 
van regie op hun duurzame inzetbaarheid. Via 
een bottom-up benadering nemen 
medewerkers zelf het initiatief om te werken 
aan meer werkplezier, loopbaanontwikkeling 
en een gezonde leefstijl. Medewerkers 
worden uitgenodigd om activiteiten te 
ondernemen die aansluiten bij hun 
persoonlijke ontwikkelbehoefte.   
 
Wat levert het op? 
Voor de medewerker: 

▪ Meer regie op werkplezier, energie en 
fitheid. 

▪ Meer regie op loopbaanontwikkeling. 
▪ Meer regie op gezonde leefstijl. 

 
Voor de organisatie: 

▪ Medewerkers die 
verantwoordelijkheid nemen voor het 
creëren van werkplezier. 

▪ Medewerkers die initiatief nemen in 
hun loopbaanontwikkeling. 

▪ Medewerkers die goed voor zichzelf 
zorgen. 
 

Wat is het programma? 
Bewegen Werkt! biedt medewerkers een palet 
van activiteiten om zichzelf te ontwikkelen, 
passend bij hun persoonlijke behoefte. 

Behoefteanalyse – wensen ophalen 
In plaats van het voorschotelen van 
allerhande activiteiten, kiezen we er hier 
nadrukkelijk voor om medewerkers zelf te 
laten meedenken over passende  

activiteiten. Een behoefteanalyse onder 
de medewerkers geeft richting aan de 
activiteiten binnen de organisatie en de 
events voor medewerkers. 

Evenement ‘Vitaal Werken’ 
In zowel Oost Nederland als Brabant 
worden twee inspirerende evenementen 
‘Vitaal Werken’ georganiseerd. De inhoud 
wordt bepaald door de uitkomsten van de 
behoefteanalyses. De ingrediënten zijn: 
1) Een aansprekende spreker als 

inspiratiebron en publiekstrekker. 
2) Een keuzeprogramma met 

workshoprondes en challenges gericht 
op bijv. leefstijl, balans werk-privé en 
loopbaanontwikkeling.  

Training Zelfleiderschap - naar meer 
eigen regie op duurzame inzetbaarheid 
In dit trainingsprogramma leren 
deelnemers specifieke zelfleiderschaps-
vaardigheden, waarmee zij hun eigen regie 
vergroten en zo zelf sturen op meer 
werkplezier, energie en fitheid en/of het 
maken van een stap in hun loopbaan. 
Intrinzis verzorgt groepsworkshops en een 
online training waardoor deelnemers in 8 
weken krachtig zelfleiderschap 
ontwikkelen.  

Vitaliteitsgesprek 
Met de online tool “Het vitaliteitsgesprek” 
gaan medewerkers zelf aan de slag. Zij 
scoren zichzelf op 12 stellingen over 
gezondheid, competenties, waarden, werk 
en privé en worden uitgedaagd om in de 
‘spiegel’ te kijken. Na het invullen 
ontvangen zij een persoonlijk verslag dat 
hen prikkelt om tot actie over te gaan. 

Vitaliteitscoach 
Als de medewerker behoefte heeft aan 
ondersteuning kan een vitaliteitscoach 
worden ingezet. Bijvoorbeeld als de 
medewerker na het invullen van “Het 
vitaliteitsgesprek” aan de slag wil met het 
veranderen van de leefstijl of het 
vergroten van de competenties, maar niet 
weet hoe de eerste stap te zetten.  



 
   

 

Werknemers wendbaar aan het werk 

Wetenschappelijk onderzoek 
Het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem 
en Nijmegen voert onderzoek uit gedurende 
de projectperiode. Dit onderzoek geeft 
antwoord op de volgende vragen: 
1) Wat is het effect van zelfmanagement op 

duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers? 

2) Welke interventies zijn effectief in het 
vergroten van zelfmanagement van 
medewerkers? 

3) Welke HR activiteiten versterken het 
effect van interventies op duurzame 
inzetbaarheid? 

 
Wat levert het onderzoek u op? 

▪ Infographics met resultaten en 
aanbevelingen op organisatieniveau. 

▪ Advies over de inzet van interventies. 
▪ Een praktische handreiking voor HR-

professionals over duurzame 
inzetbaarheid. 

▪ Benchmark met deelnemende 
organisaties. 

 
Begeleiding door externe adviseur 
Om de organisatie van activiteiten binnen uw 
organisatie goed neer te zetten is een 
adviseur van Bewegen Werkt beschikbaar ter 
ondersteuning van de HR-professional. Deze 
adviseur zal met de HR-professional 
afstemmen en sparren hoe het project 
succesvol kan worden opgezet. Tijdens het 
hele project blijft deze adviseur 
aanspreekpunt voor de HR-professional.  
 
Wat wordt van uw organisatie gevraagd? 
Het project wordt gefinancierd met bijdragen 
vanuit het Europees Sociaal Fonds, Transvorm 
en WGV Zorg en Welzijn. Van uw organisatie 
vragen wij de volgende bijdrage: 

▪ In 2017 en 2018 ureninzet van de 
intern projectleider (HR professional) 
t.w.v. € 4.000. 

▪ In 2017 een financiële bijdrage van    
€ 3.500. 

▪ In 2018 een financiële bijdrage van    
€ 8.000. 

 
De belangrijkste bijdrage die we echter van 
uw organisatie vragen is tijd, passie en 
commitment om van duurzame inzetbaarheid 
binnen uw organisatie een succes te maken. 
Maak uw organisatie wendbaar en klaar voor 
de toekomst!   
 
Doe mee!  
Laat uw organisatie koploper zijn op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid en wees 
proactief om de uitdagingen van de toekomst 
het hoofd te bieden.  
 
Schrijf u uiterlijk 16 juni 2017 in als 
deelnemende organisatie. Het 
inschrijfformulier is te downloaden op de 
website van de werkgeversvereniging.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de projectleider in uw regio. 

Transvorm 
Michiel van den Heuvel | 088 144 40 00 | 
m.vdheuvel@transvorm.org 

WGV Zorg en Welzijn 
Linda van de Poll | 088 255 66 50 | 
l.vandepoll@wgvzorgenwelzijn.nl 
 
De definitieve toewijzing gebeurt op volgorde 
van inschrijving, waarbij wordt gestreefd naar 
een gelijke verdeling over de branches en de 
regio’s Brabant en Oost-Nederland.  
 
Na de toewijzing wordt de organisatie 
gevraagd om een projectovereenkomst te 
ondertekenen waarin de wederzijdse 
verwachtingen, verplichtingen en 
verantwoordelijkheden staan omschreven 
voor de uitvoering van het project. 

 

 
 


