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Welkom! 

 
• Duurzaam inzetbaar: dat wil je zelf! 
  
 - Beelden: waar denk jij aan… 

- Wat is gezondheid: vitaal zijn en blijven, voor alle  
  leeftijden:   

- startdocument 
- ‘haakjes’  

 

- Succesfactor: bewustwording 

- hoe ga jij de eindstreep halen?   Bijv. spel    
 
 

 

 



Vanuit overtuiging…. 

 



Maatschappij verandert… 

• Over 2 jaar: meer dan helft in Nederland is 50-plus 

 

 

JBZ: 

- gemiddelde leeftijd   44 jaar 

 

- functie secretaresse  A 56 jaar 

  B 48 jaar 

  C 49 jaar 

  D 48 jaar 

  E 51 jaar  

 



Belangen: verduurzamen 

 

   Hoe blijf jij fit, bekwaam en in balans… 

   tot …? 



Eerste gedachten? 



“Container” 



Veerkracht in lagen 

• Gezondheid (“I can”): lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van 
medewerkers 

• Competenties (“I can”): kennis en vaardigheden van medewerkers 

• Waarden (“I will”): normen en (kern)waarden, houding en motivatie 

• Werk (“I may, others want me to”): werkomstandigheden en de werkinhoud 

 

 



 
HR strategie  
4 pijlers voor goede zorg       
    positieve gezondheid gaat over 

functioneren, veerkracht en 
gezondheidsvaardigheden 



Wat is gezondheid? 

 

 

 

Vitaal zijn, vitaal blijven:  
 
veerkracht “om je dingen 
te kunnen blijven doen” 

Heroverwegen van “gezondheid”  positieve gezondheid 

Machteld Huber, nu definitie WHO  

 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je 

eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en 

emotionele uitdagingen van het leven’.   



Generatiekracht 

 



Veranderingen... 

De enige constante 

 is de verandering 
           Heraclitus 500 v.C. 



Persoonlijk leiderschap… 

• Dialoog medewerker en leidinggevende 



Niet top-down: “kijken door bril van duurzame inetbaarheid”  
 
Bijvoorbeeld: 
-  dialoogbijeenkomst RvB met alle unithoofden 
-  MD-trainingen aan ca 50 unithoofden 
-  diverse presentaties, zoals aan beheersgroepen medewerkerveiligheid, 
 BOT team, arbo- en milieucontactpersonen, managementassistenten e.a. -
-  item in de gespreksleidraad Jaargesprek 
-  pilot vitaliteitsscan 
-  projectplan/ prevalentie onderzoek Peer Support 
-  mogelijkheid snoepautomaten veranderen in gezonde snacks 
-  week van de voeding 
-  workshops (op verzoek) over gezond gedrag: “Wat willen we uitstralen”   
-  concrete vragen in Verbeteronderzoek (Effectory), met rapportage van 
 trots- en verbeterpunten per unit 
-  inzet spel Duurzame inzetbaarheid bij 50 medewerkers OK; prijs 
 gewonnen bij Hogeschool Arnhem/Nijmegen 
-  scriptie Avans hogeschool over ‘nudging’: gezond gedrag promoten 
   



‘Haakjes’ 



Bewustwording…waar sta jij? 

 



 



Balans 

 

 

 

 

 

 

- Medewerker:  verantwoordelijk. Eigen regie. Tools alleen zinvol als   
  medewerker kansen grijpt. Kijken naar toekomst... 

 

-Leidinggevende: taak dit bespreekbaar te maken = oprechte aandacht  

 

- Samen:   bewustwording en gedragsverandering binnen team voor 

    behoud van veerkracht: gezond, veilig, zinvol, prettig werken… 



Klaar voor de start…! 

 


