
Met welk thema ga jij 
aan de slag
29 oktober 2020



Agenda

1. Het project Create your future in het kort

2. Het gratis aanbod

3. Bedrijfsprojecten Duurzame inzetbaarheid op maat

4. Toekomstgericht scholen

5. Praktische zaken



Poll: Wie zou in zijn of haar bedrijf meer 
willen doen aan duurzame inzetbaarheid dan 
nu het geval is / dan nu gedaan wordt?

• Ja, ik zou meer willen doen

• Nee, wij doen voldoende



Het project Create your future in het kort

• ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

• A&O Fonds Grafimediabranche voor 
sectoractiviteiten Duurzame inzetbaarheid en 
Toekomstgericht scholen

• Alle bedrijven in de sector grafimedia kunnen 
meedoen:

• KVGO lid = 40% + 35% ESF

• Niet KVGO = 35% ESF

• Start januari 2019- afgerond december 2021

1. het bevorderen van gezond, 
veilig en vitaal werken

2. het bevorderen van een leven 
lang ontwikkelen, goed 
werkgeverschap en 
betrokkenheid van werkenden

3. het stimuleren van 
arbeidsmobiliteit van werkenden



Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en 
vakbekwaam voor het huidige en toekomstige 
werk en hoe blijf je als organisatie gezond?



Urgentie in de grafimedia
▪ Krimp en transitie van werkgelegenheid

▪ Vergrijzing (gemiddelde leeftijd 2000-2020= 
39,2-46,1 jaar)

▪ Vaak langdurig werkzaam in hetzelfde 
beroep/functie

▪ Vakspecifiek en praktisch opgeleid

▪ Fysiek belastende werkzaamheden én 
ploegendiensten

▪ Toenemend ziekteverzuim (2019: 5,2%, in NL 
4,4%)

▪ Hoge instroom WIA (2019: 9,7%, in NL 4,2%)

▪ Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

De inzetbaarheid 

van huidige 

medewerkers 

vergroten loont
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Gratis aanbod (1)
1. Voor leidinggevende, directie en HR medewerkers (online coachsessie, 60-90 

minuten)

• Leidinggeven in crisistijd

• Toekomstgericht scholen

• Personeelszaken op orde

2. Voor alle medewerkers (online coachsessie, 60-90 minuten)

• Persoonlijke en professionele ontwikkeling

• Loopbaan oriëntatie

• Fit en gezond blijven



Gratis aanbod (2)
• Per bedrijf kunnen maximaal 5 medewerkers en 2 leidinggevenden gebruikmaken 

van het gratis aanbod.

• We kunnen het gesprek opknippen in 2 gesprekken.

• Vanuit gratis aanbod naar een bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat.

• 20 bedrijven inmiddels aan de slag met dit aanbod.

• Aanbod geldt tot 1 april 2021.



Fianne Stroeken

Leidinggeven op afstand

https://youtu.be/zahAlAwtzps


Vragen via de chat 
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Voorbeeldroutes bedrijfsproject duurzame 
inzetbaarheid op maat

Route

Vitaliteit

Gezondheid en 
vitaliteit

Gezond werken in 
ploegendienst

Preventief 
vitaliteitsonderzoek, 

vitaliteitsroute, 
werkplekonderzoek

Route

Loopbaan

Motivatie en 
betrokkenheid

Eigen regie 
werknemers

Loopbaanscan of      
DI-scan, 

loopbaancoaching en 
organisatieadvies

Route

Leiderschap

Persoonlijke 
leiderschap en 

coachend 
leidinggeven

LG-scan, 
leidersschaps-

training, coaching 
en advies

Betrokkenen:

Directie

Leidinggevende(n)

HR / P&O

Medewerkers



Duurzaam inzetbaarheidsproject op maat

• Ongeveer 20 bedrijven hebben interesse in een DI project

• 10 bedrijven hebben een bedrijfsproject op maat in uitvoering

• Maximaal 15.000 euro subsidiabel voor een project.

• Deelname aan het project is mogelijk tot dec 2021.



Poll: Welk onderwerp voor een Bedrijfsproject 
op maat is op dit moment het meest 
aansprekend voor jouw bedrijf?

1. Vitaliteit en gezondheid

2. Gezond werken in ploegen

3. Leiderschap

4. Leren en ontwikkelen

5. Motivatie en betrokkenheid (loopbaan / regie / eigen verantwoordelijkheid)



Taco van den Burg

Duurzame inzetbaarheid 
Investeren in mensen



Vragen via de chat 



Gezond werken in ploegen

Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien:

1) Aanpassingen van het ploegendienstrooster

2) Veranderen van gedrag en leefstijl  2 – 5 % 

productiviteitstijging

3) Beïnvloeden van de werkomgeving 

Licht, kantine



Vitaliteitsroute



Slaap en onregelmatige diensten

• Vanaf mijn 45ste heb ik steeds meer moeite gekregen met slapen

• De nacht voor de vroege dienst slaap ik erg slecht

• Na de late dienst kom ik omstreeks 24.00 uur thuis en  

heb ik moeite om in slaap te vallen; vaak wordt het 

wel 03.00 uur

• Heeft een powernap werkelijk effect?

• Als ik uit de nachtdienst kom slaap ik nauwelijks langer dan tot 12 uur door



Voeding en onregelmatige diensten



Coaching
• Individueel gesprek

• Begint met het onderwerp

• Slaap niet goed onzekerheid

• Kan ik wel mee ontwikkelen

• Hoe ga ik met werk/privé balans om

• Hoge waardering door deelnemer



Voorbereiding en communicatie

• Kick off met leidinggevende

• Ontwerp een uitnodiging die bij je bedrijf past

• Gebruik de nudging techniek

• Verleiden komt uit positieve psychologie 



Lianne Eigenberg-Scholt van SMG

Vitaliteitsroute

https://www.youtube.com/watch?v=WJtGg982sIU&feature=youtu.be


Vragen via de chat 
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Toekomstgericht 
scholen



Ontwikkelingen in het werk
Veranderingen in de 
markt, de branche 

en het bedrijf

Technologische ontwikkelingen en veranderende klantvragen.

Gevolgen voor het 
werk

Minder routinematig werk, nadruk op snelheid en kwaliteit, inzetbaar zijn op 
meerdere technieken, proces bewaken en bijsturen, kunnen schakelen tussen 
meerdere orders op hetzelfde moment, collectievere betrokkenheid bij 
productinnovatie en sales.

Gevolgen voor de 
competenties van 
de medewerkers

Procesoverstijgend kunnen denken en handelen, inzetbaar zijn op meerdere 
technieken, proces bewaken en bijsturen, kunnen schakelen tussen meerdere 
orders op hetzelfde moment. Grotere nadruk op houding en vaardigheden.



Duurzame inzetbaarheid?



Verwachtingen van 54 werkgevers in de techniek over de 
werknemer van de toekomst 



Wanneer is het toekomstgericht scholen?

✓Wanneer de inzetbaarheid onder druk staat, en:

✓Wanneer de scholing helpt om de inzetbaarheid te verbeteren.

• Het is dus net zo goed afhankelijk van de situatie van de medewerker als van de 
scholing. 

• Het bedrijf heeft vaak een signaalfunctie:

• Heeft zicht op (toekomstige) veranderingen

• Heeft zicht op functioneren medewerker

• Om de situatie in kaart te brengen maak je gebruik van een leerambassadeur. 



Voorbeelden
• Van productiemedewerker naar operator vouwplakken

• motivatie: automatisering 
opleiding: procesoperator vouwplakken

• Van administratief medewerker naar commerciële medewerker binnendienst

• motivatie: nieuwe marktbenadering strategie
opleiding: social selling

• Van meewerkend voorman naar teamleider

• motivatie: kwalificatieveroudering, fysieke klachten en groei organisatie
opleiding: leidinggeven en communiceren

• Van medewerker logistiek naar magazijnmanager

• motivatie: ingrijpende organisatieverandering en automatisering
opleiding: magazijnmanagement



Sonja Jansen van Royal Sens 

Toekomstgericht scholen 

https://www.youtube.com/watch?v=TsHaM8pX20I&feature=youtu.be


Vragen via de chat 
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Praktische zaken

Voorwaarden
• Alleen de advies- en interventiekosten gemaakt tijdens de looptijd van het project 

(van januari 2019 tot en met december 2021) zijn subsidiabel.

• Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde 
van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte 
beschikbaar is.

• De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche 
uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij.

Meer informatie over de voorwaarden: www.createyourfuture.nl

http://www.aenografimediabranche.nl/createyourfuture


Praktische zaken

Subsidie

• Gratis aanbod: kosten A&O Fonds Grafimediabranche en ESF

• Bedrijfsprojecten Duurzame inzetbaarheid op maat: 75% van de kosten van adviseur 
en interventies vergoed (40% bij aanvang, 35% achteraf)

• Toekomstgerichte scholing: 75% van de scholingskosten vergoed (40% bij aanvang, 
35% achteraf)



Praktische zaken

Meer informatie 
en aanmelden
• Aanmelden kan via het formulier op de 

website:

Createyourfuture.nl

• Meer informatie via info@aenofonds.nl
Hans Saedt

http://www.aenografimediabranche.nl/createyourfuture
mailto:info@aenofonds.nl


Vragen via de chat 



Bedankt voor jullie 
deelname


