


• Inleiding door MUMC+
• Wat is Duurzame Inzetbaarheid?
• Opdracht Huis van Werkvermogen
• Veranderingen: welke en hoe sta jij hierin?
• Elkaar bevragen over Duurzame inzetbaarheid?
• Vervolg 
• Vragen

Workshop Werkfit Programma



Workshops  Werkfit

• Workshop werk-fit voor medewerkers

• Workshop werk-fit voor teams

• Workshop werk-fit voor leidinggevenden



Aanleiding

• Levensfasegericht Personeelsbeleid MUMC+ 
• Menukaart HR-instrumenten
• Leiderschapsontwikkeling
• In gesprek over Duurzame Inzetbaarheid
• Eigenaarschap



Doel workshops voor leidinggevenden

• Zicht op veranderingen en ambities MUMC+
• Onderzoeken wat dit betekent voor de RVE, mijn 

team en voor mij
• Ervaren hoe ik met veranderingen omga
• Hoe staat het met mijn Duurzame Inzetbaarheid?
• Welke (concrete) stappen kan ik zetten?



Doel workshops voor leidinggevenden

• Stilstaan bij de ontwikkeling en inzetbaarheid 
van mijn team in de nabije toekomst

• Hoe ga ik de dialoog aan over Duurzame 
Inzetbaarheid en verandering?

• Mobiliteit



Duurzame Inzetbaarheid

Het vermogen om vitaal, productief en  
gemotiveerd huidig en toekomstig werk 
te vervullen binnen en/of buiten de 
organisatie

Dit impliceert
een werkcontext die de werknemers hiertoe in staat stelt en 
een attitude en motivatie om mogelijkheden daadwerkelijk te 
benutten



Verantwoordelijkheid

• De medewerker is in eerst instantie zelf verantwoordelijk 
voor zijn/haar DI

• Organisatie kan eventueel ondersteunen en faciliteren



Huis van Werkvermogen







Opdracht Veranderingen
Wat gaat er de komende 2 jaren veranderen in jouw werk 
en jouw werkomgeving?

Denk daarbij aan:
• jouw werkplek
• jouw omgeving  
• jouw collega’s
• jouw situatie 

Bespreek dit met je linker buurman of –vrouw.



Opdracht

Verander de ruimte, zodat: 
- Het gezelliger wordt
- Mogelijkheid voor een goed leerklimaat
- De tafels en stoelen anders staan
- Iedereen elkaar kan zien
- Iedereen de trainers kan zien
- Iedereen naast 1 of 2 medecursisten komt te zitten

Max. 5 minuten



Commitmentladder

Ontkenning

Apathie

Afwachten

Alibi

Herkenning

Actie

Winst / Groei / Ontwikkeling

Overgangssituatie

Commitmentladder



Veranderingen

• De toekomst is niet wat het geweest is

• De wereld draait door en verandert steeds sneller

• De relatie werkgever en werknemer verandert

• Gisteren was leuk, maar het gaat om morgen



“Werkfit Doorgespit”



Werkfit Doorgespit

• In tweetallen elkaar bevragen over Duurzame Inzetbaarheid

• Pak de bovenste kaart van het stapeltje en stel de vraag aan 
diegene(n) aan wie jij die vraag zou willen stellen/waar de 
vraag bij past

• Als de vraag beantwoord is, pakt het bevraagde tweetal de 
bovenste kaart van een andere stapel en stelt de vraag aan 
een ander tweetal



Actiepunten/resultaat

• Wat ga jij doen (of niet)?

• Wat is interessant voor jou?



Vervolgbijeenkomst

• Waar staat jouw team op dit moment ?

• Wat wordt van het team over 3 jaren verwacht?

• Wat heb jij nodig? Wat hebben medewerkers nodig?

• Plan van aanpak: wat ga jij doen en wat verwacht je 

van je team / medewerkers

• Casussen / intervisie



Werkvormen

Maatwerk: theorie, oefening of opdracht
Huis van Werkvermogen

Veranderingen
Spel Werkfit of kaarten

Geeft jezelf een cijfer: 1 – 10
Cirkel van Invloed

Verlies/Loslaten
Sketches

Werk-Energie-Analyse
Filmpjes



Vragen

???



Contactgegevens

ResNovae
Antwanet Tool 06-21504386

Zuid Talentontwikkeling
Ton Loozen 06- 12129644




