“Leiding geven aan duurzame inzetbaarheid”
Duurzame inzetbaarheid integreren in de dagelijkse praktijk
Het programma “Leiding geven aan Duurzame Inzetbaarheid”

Optioneel wordt gebruik gemaakt van de speciaal voor DI

biedt voor leidinggevenden de mogelijkheid om handen en voeten

ontwikkelde leidinggevende scan van TNO.

te geven aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid en hoe
hierop succesvol te faciliteren, te ondersteunen en leiding te

Intervisiebijeenkomsten

geven.

Samen met collega leidinggevenden worden praktische en

De uitgangspunten van het programma zijn:

actuele cases doorgenomen. Het gaat hierbij niet om theorie maar

• Programma wordt op maat gemaakt, zodat deze aansluit aan

over het praktisch handelen, leren van en met elkaar en de juiste

de huidige bedrijfsprocessen, cultuur, tools en instrumenten

aansluiting te vinden bij je team.

• Inbouwen van borging en continuïteit
• Tijdens het programma is er afstemming met HR over hun
ondersteunende en faciliterende rol.

Teambijeenkomst
De leidinggevende wordt bijgestaan bij het organiseren van een
energieke

en

interactieve

bijeenkomst

over

duurzame

Startbijeenkomsten

inzetbaarheid met zijn/haar team, waarin de medewerkers gaan

Het programma bestaat uit een aantal interactieve bijeenkomsten,

nadenken over hun duurzame inzetbaarheid.

waarin aan één of meer van de volgende elementen gewerkt
wordt, afhankelijk van de behoefte van de organisatie:

Resultaat:

• Kennis over duurzame inzetbaarheid (DI)

Leidinggevenden hebben voldoende bagage, effectieve tools en

• Wat er nodig is voor medewerkers om zelf de regie te nemen.

vertrouwen om het gesprek aan te gaan met hun medewerkers

• Kennis over beschikbare middelen en koers van de organisatie

en te sturen op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van

• Basisvaardigheden leidinggeven, integreren van DI in de

hun medewerkers.

dagelijkse praktijk
• Het voeren van “het goede gesprek”

Mensen bepalen het succes van de organisatie
Wij helpen organisaties in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen door
het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten.
Meer informatie?
Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl
Marese Dijken: 06-57640067 marese@di-katalysator.nl

