
Create your future
met de programma’s:
•  Duurzame inzetbaarheid op maat 
•  Toekomstgericht scholen



Voordeel voor werkgevers én werknemers
Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Het kan bijdragen aan een lager 
ziekteverzuim, een hogere productiviteit, betere inzetbaarheid van medewerkers op de juiste plek en een sterk 
imago van het bedrijf. Werknemers kunnen hun vakmanschap versterken, langer gezond en vitaal aan het werk 
blijven en hun werkplezier vergroten.
 
Wij ondersteunen jou graag
Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je als werkgever ervoor dat 
werknemers goed, gemotiveerd en gezond kunnen werken, óók als zij ouder worden? En hoe zorg je als 
werknemer ervoor dat je ook in de toekomst inzetbaar en vitaal blijft. 

Dat betekent aandacht voor duurzame inzetbaarheid en toekomstgericht scholen. A&O Fonds 
Grafimediabranche ondersteunt werkgevers, werknemers, HR en OR hier graag bij.

Aanbod van Create your future
A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor het project Create your future een uniek 
aanbod aan activiteiten ontwikkeld waar je als grafimediabedrijf gebruik van kunt 
maken. De subsidie die je als bedrijf ontvangt op deze activiteiten kan voor KVGO 
en ZSO bedrijven oplopen tot 75% van de investering. Een aantal activiteiten wordt 
kosteloos aangeboden.

Dit project is mede mogelijk
gemaakt door het Europees
Sociaal Fonds van de
Europese Unie

Investeren in duurzame inzetbaarheid en toekomstgericht scholen?  
Dat hoef je niet alleen te doen. Onder de naam Create your future biedt  
A&O Fonds Grafimediabranche tot en met 24 december 2021 speciale activiteiten  
en subsidies aan om bedrijven op weg te helpen met een aanpak naar  
duurzaam inzetbare medewerkers en het toekomstgericht scholen te stimuleren.

Zo wordt binnen duurzame inzetbaarheid in de grafimedia-, zeefdruk- en signbranche invulling gegeven  
aan twee grote programma’s van het Europees Sociaal Fonds: Duurzame inzetbaarheid op maat en  
Toekomstgericht scholen.

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid.  
Gemotiveerde en goed presterende vakmensen, die lekker in hun vel zitten, vormen de basis voor gezonde 
en productieve bedrijven, ook in de grafimedia-, zeefdruk- en signbranche.



Gratis oriëntatiegesprek
Wil je aan de slag met duurzame inzetbaarheid of toekomstgericht scholen in jouw bedrijf? Of wil je verder 
bouwen aan de weg die je al bent ingeslagen? Maak dan gebruik van een gratis oriëntatiegesprek. 

Tijdens dit gesprek wordt verkend waar voor jouw bedrijf de uitdagingen liggen en welke stappen gezet kunnen 
worden om met duurzame inzetbaarheid en/of toekomstgericht scholen aan de slag te gaan. Ook het aanbod en 
de subsidiemogelijkheden vanuit het A&O Fonds Grafimediabranche worden besproken.  

Interesse? 
Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar info@aenofonds.nl.  
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Programma
Het project Create your future bestaat uit 
twee verschillende programma’s:

1. Duurzame inzetbaarheid op maat
2. Toekomstgericht scholen

Als bedrijf kies je zelf aan welk programma je mee wilt doen.  
Meedoen aan beide programma’s kan ook.

Maak nu werk van je toekomst. 
Investeer in medewerkers en bedrijf.



Duurzame inzetbaarheid betekent dat:
•  werknemers in hun huidige functie goed (kunnen) 

functioneren
•  werknemers kunnen mee bewegen met toekomstige 

ontwikkelingen binnen het bedrijf en de branche
•  werknemers steeds voldoende gekwalificeerd zijn  

voor de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het 
bedrijf en de branche

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het 
duurzaam inzetbaar houden van medewerkers een 
uitdaging is. Zo kunnen bedrijven te maken hebben met:
	een krimpende werkgelegenheid
	een hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers 
		medewerkers die langdurig werkzaam zijn in  

hetzelfde beroep
	een beperkte instroom van nieuwe medewerkers 
	werk dat fysiek of geestelijk belastend is 
	ploegendiensten die als zwaar worden ervaren
		specifieke expertise op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid die ontbreekt 
	medewerkers die relatief laag zijn opgeleid
	een leercultuur die ontbreekt 

Herken je een van deze uitdagingen? Dan kan het 
programma Duurzame inzetbaarheid op maat  
interessant zijn.

Het programma Duurzame inzetbaarheid op maat 
bestaat uit een:
1.  oriëntatiegesprek met een adviseur  

Duurzame inzetbaarheid, inclusief afname van 
een organisatiescan (gratis)

2.  incompany workshop Kennis maken met 
duurzame inzetbaarheid (gratis)

3.  bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid  
op maat (75% subsidie)

Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat
Met het bedrijfsproject op maat maak je als bedrijf een 
goede start. Het bedrijfsproject is een gestructureerde 
aanpak om als bedrijf met duurzame inzetbaarheid 
aan de slag te gaan. Geen losse acties, maar een 
aanpak die zorgt voor blijvende aandacht voor vitaal 
werken onder werknemers. De aanpak is gebaseerd 
op bewust wording onder werknemers, aanzetten tot 
actie en bijdragen aan het volhouden van de 
ingeslagen weg. 

Het project bestaat uit een analysefase, een interventie-
fase en een evaluatiefase. Met welke interventie aan 
de slag wordt gegaan kan per bedrijf verschillen. 

Interventies kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op de thema’s: gezondheid & vitaliteit, leren & 
ontwikkelen, werk-en privébalans, leiderschap en 
eigen regie werknemers.

De adviseur Duurzame inzetbaarheid begeleidt het 
basis programma van A tot Z en heeft de beschikking 
over een aantal gevalideerde scans. De duurzame 
inzet baarheid in de organisatie wordt gemeten en 
knelpunten en uitdagingen in kaart gebracht. Samen 
met het bedrijf wordt gekeken waar kansen liggen 
om op te pakken.

Wat kost het?
De kosten van het bedrijfsproject op maat zijn 
afhankelijk van de gekozen interventies. Voor het 
totale bedrijfsproject geldt voor KVGO- en ZSO-leden 
een subsidie van 75% van de externe kosten voor advies, 
onderzoek en het uitvoeren van interventies tot €10.000. 
Je ontvangt 40% subsidie vooraf en 35% achteraf.

Er zijn in het kader van het project Create your future  
50 basisprogramma’s gedurende de looptijd (tot en 
met 24 december 2021) beschikbaar.

1.  Duurzame  
inzetbaarheid  
op maat

Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en 
vakbekwaam en hoe blijf je als bedrijf gezond? 
Dat is een uitdaging waar veel bedrijven voor staan. 



•  De functies van de traditionele drukker en 
nabewerker veranderen. Zij moeten 
geautomatiseerde processen professioneel  
leren bewaken en bijsturen.

•  De rol van leidinggevende wordt breder.  
Naast gedegen kennis van het productieproces 
en de technieken wordt het belangrijk dat hij 
medewerkers kan aansturen, coachen, 
inspireren en motiveren.

•  De traditionele DTP’er verdwijnt. Deze functie 
ontwikkelt zich richting vormgeving, ICT of 
contentontwikkeling, afhankelijk van het 
individu.

•  De functie van ordermanager/ orderbegeleider 
komt dichter bij de rol van accountmanager  
te liggen. Daarnaast zal hij binnen de 
organisatie meer moeten samenwerken  
in multidisciplinaire teams.

•  De accountmanager moet klanten op een 
hoger niveau kunnen adviseren over 
crossmediaal publiceren.

Belangrijke voorwaarde aan de scholing is dat er 
echt sprake moet zijn van toekomstgerichte 
scholing die in het belang is van de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Bedrijfsspecifieke 
scholing en scholing gericht op het verbeteren van 
het functioneren in de huidige functie komen niet 
in aanmerking voor subsidie. 

Het programma Toekomstgericht scholen kan 
zowel aan een individuele medewerker, kleine 
groepen als aan grotere groepen werknemers 
worden aangeboden. Een leerambassadeur gaat 
samen met jou kijken voor welke (groepen) 
medewerkers, welke scholing interessant zou 
kunnen zijn.

Leercultuur verbeteren
Naast toekomstgericht scholen is ook subsidie 
beschikbaar om de leercultuur te verbeteren. Een 
leercultuur is een cultuur waarin leren en scholing 
onderwerp van gesprek zijn en het vanzelfsprekend 
is dat medewerkers zich hiermee bezig houden. 
Hiervoor zijn workshops beschikbaar voor 
medewerkers en leidinggevenden waarbij  
ook maatwerk kan worden geleverd. 

Het programma toekomstgericht scholen 
bestaat uit een:
1.  oriëntatiegesprek met een leerambassadeur 

(gratis)
2.  workshop Leren leren voor werknemers en 

leidinggevenden (gratis)
3.  toekomstgericht scholingstraject  

(tot 75% subsidie op scholingskosten) 
4.  begeleiding en evalueren van het 

scholingsproject door de leerambassadeur 
(gratis)

Wat kost het?
Voor werknemers die onder de doelgroep vallen, 
geldt op trajecten voor toekomstgericht scholen 
een subsidie voor KVGO-leden van 75% en voor 
ZSO-leden van 85%. Voor niet leden bedraagt de 
subsidie 35% op de scholingskosten.

2. Toekomstgericht scholen
Verbeter je personeelsstrategie

Werknemers kunnen een opleiding, training of cursus volgen, specifiek erop gericht om in de toekomst 
ander taken of functies uit te kunnen voeren. Create your future biedt een scholingsaanbod met 
toekomstgerichte opleidingen. Met deze opleidingen kun je medewerkers voorbereiden op de belangrijkste 
veranderingen die in functies binnen de grafimedia-, zeefdruk- en signbranche plaats (gaan) vinden.



Interesse?
Durf je het aan om met duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf aan de slag te gaan of heb  
je interesse in het toekomstgericht scholen van medewerkers? Wacht dan niet te lang en  
vraag vrijblijvend een gesprek aan om de mogelijkheden te verkennen. Stuur een mail naar  
info@aenofonds.nl. Wil je de nieuwsbrief van het A&O Fonds Grafimediabranche ontvangen? 
Meld je dan aan via www.aenofondsgrafimedia.nl.


