
Welkom bij  

Diagnostiek voor U   

 

 

     Regionale Themabijeenkomst  9 mei 2017 



Programma 

13.45 uur – inloop & ontvangst 

14.00 uur – rondleiding laboratorium en kantoorgebouw 

15.00 uur – welkom Ilonka Sinkeldam (Baandomein) & Ad Smets (SAM) 

15.05 uur – Diagnostiek Voor U - Wie zijn wij, wat doen wij 

                   Gerard Moerenhout, Manager Laboratorium 

15.20 uur – Goed werkgeverschap, onze aanpak van Duurzame               

        Inzetbaarheid & Dialooggesprekken  

        Marjon van Schalkwijk, Manager HRM & Mark Engels,    

        Teamleider Laboratorium / Voorzitter Ondernemingsraad 

16.20 uur – netwerkborrel 

 



WAAROM aan de slag met  

Duurzame Inzetbaarheid?  



HOE aan de slag met 

Duurzame Inzetbaarheid?  



OPBRENGSTEN aanpak  

Duurzame Inzetbaarheid?  



 

 

Gezondheidsmanagement 

samen werken aan gezondheid & vitaliteit  

     ● Adviseur gezondheidsmanagement binnen team HRM 

● Wekelijks (preventief) spreekuur bedrijfsarts inhuur via HCC 

● Bedrijfszorg IAK: breed pakket van (preventieve) interventies zoals inzet adviseur mens, 

werk en maatschappij, psycholoog, intake fysiek, vitaliteitsgesprek, workshop voeding & 

beweging 

● Frequent verzuimgesprek  

● Sociaal Medisch Team overleg (leiding, HRM, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk) 

● Preventies op arbeidsrisico’s zoals agressietraining, ergocoaches, aanpassingen werkplek  

● Modules in leerplein: activeren bij verzuim, burn-out preventie, vitaal in je werk, een betere 

werk-privébalans 

● Vitaliteitsonderzoek/vitaliteitsweek/fruit op het werk/DI-alooggesprek/loopbaan-

portal/workshops Transvorm & SAM 

● Strategische personeelsplanning 

● Abilitymanagement/aanpassingen takenpakket, werktijden.  

 



Ability management 



Vitaliteitsonderzoek  



DI-alooggesprekken 

 

Kaderbrief 

Basis voor de afdelingsjaarplannen 

3e kwartaal   

Afdelingsjaarplan 

Afdelingsdoelen & begroting 

4e kwartaal 

Dialooggesprek  

Afspraken individuele doelen  

Terugblik zijn de doelen bereikt? 

Nieuwe afspraken, hoe ga je doelen bereiken?  

4e kwartaal  

Voortgangsgesprek  

Zijn we op koers? 

Wat is er nog nodig om je doelen te behalen? 

Hoe kun je je talenten optimaal inzetten?  

2e kwartaal 



 Potentieel 
 

Huidige performance (taakstelling en functieprofiel) 

Onvoldoende 

 

< 55% van taakstelling 

en functieprofiel wordt 

uitgevoerd 

Voldoende met  aandachtspunt 

 

55%-70% van taakstelling en 

functieprofiel wordt uitgevoerd 

Goed  

 

70% - 90% van 

taakstelling en 

functieprofiel wordt 

uitgevoerd 

Uitstekend  

 

>90% van taakstelling en 

functieprofiel wordt 

uitgevoerd 

 

Grenzen bereikt 
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Groei binnen functie 
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HR3P matrix 



Analyse dialooggesprekken 
 Generieke competenties organisatiebreed 

2015: N= 198   2016 N= 261 

- In 2016 krijgt gemiddeld 71% van de medewerkers op de generieke competenties een beoordeling goed, gemiddeld 28% een beoordeling matig 

en gemiddeld 2% een beoordeling onvoldoende.  Dit is een kleine verbetering t.o.v. 2015. Scores 2015: goed: gemiddeld 66% , matig: gemiddeld 

32 %, onvoldoende: gemiddeld 3% 

 

- Evenals in 2015 wordt in 2016 Inventief het minst goed beoordeeld. 40% van de medewerkers krijgt een score goed, 57% een score matig en  

     3% een score onvoldoende. 

 

- Evenals in 2015 wordt in 2016 Gastvrij als beste beoordeeld. 94% van de medewerkers krijgt een score goed en 6% een score matig.  



Competenties medewerkers (organisatiebreed) 
2015: N=200  2016: N= 262 

Sociale werkomgeving 

- In 2016 beoordeelt gemiddeld 74% van de medewerkers de sociale werkomgeving als goed, gemiddeld 

24% als matig en gemiddeld 2% als onvoldoende . Dit is nagenoeg gelijk aan 2015. 

 

- T.o.v. 2015 zijn twee aspecten slechter (verschil is >5%) beoordeeld; steun van de leidinggevende en 

feedback over prestaties. 

 

- T.o.v. 2015 hebben zes aspecten nagenoeg dezelfde score (verschil is < 5%); waardering, 

samenwerking, contacten met collega’s, contacten met andere afdelingen, communicatie en afspraken 

nakomen. 



Uitkomsten 
Dialooggesprekken 2016 

RVE Laboratorium 



Generieke competenties       
2015 n=50  2016: n= 47 

Beoordeling  Generieke competenties 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Beoordeling Gemiddeld 

2015 

Gemiddeld 

2016 

 2016 t.o.v. 2015 

Goed 65% 65% = 

Verbeterpunt 33% 32% + 

Onvoldoende 2% 3% - 

Beoordeling deelaspecten 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Aspect   2016 t.o.v. 2015 

Samenwerken = 

Inventief - 

Gastvrij - 

Doelmatig + 

Betrouwbaar + 



Sociale werkomgeving 

Beoordeling  Sociale werkomgeving 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Beoordeling Gemiddeld 

2015 

Gemiddeld 

2016 

2016 t.o.v. 2015 

Goed 66% 69% + 

Verbeterpunt 30% 28% + 

Onvoldoende 4% 3% + 

Beoordeling deelaspecten 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Aspect  2016 t.o.v. 2015 

Waardering +,- 

Steun van leidinggevende + 

Samenwerken  + 

Feedback op prestaties en gedrag - 

Contacten met collega’s, + 

Contacten met andere afdelingen = 

Communicatie//werkoverleg/dialoog + 

Afspraken nakomen - 

Competenties medewerkers  
2015: N=50  2016: N= 47 

Actiepunt 2016: verbeteren waardering en begeleiding  Dit is iets verbeterd in 2016 

Actiepunt 2016: verbeteren communicatie. Dit is verbeterd in 2016 



Arbeidsomstandigheden 

Beoordeling  Arbeidsomstandigheden 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Beoordeling Gemiddeld 

2015 

Gemiddeld 

2016 

2016 t.o.v. 2015 

Goed 67% 71% + 

Verbeterpunt 29% 26% + 

Onvoldoende 4% 3% + 

Beoordeling deelaspecten 

+ verbeterd       = gelijk  gebleven       -  verslechterd 

Aspect  2016 t.o.v. 2015 

Werkdruk - 

Klimaatbeheersing + 

Inrichting werkplek + 

Hulpmiddelen - 

Fysieke belasting + 

Emotionele belasting + 

Competenties medewerkers  
2015: N=50  2016: N= 47 



Discussie  

Doorgaan of afschaffen dialooggesprek voor iedereen 

 

 



Afsluiting 


