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EEN PROGRAMMA VOOR BEDRIJVEN OM OUDERE MEDEWERKERS
DUURZAAM INZETBAAR TE HOUDEN EN TE STIMULEREN DE REGIE
OP UW HUN LOOPBAAN TE NEMEN.

Er wordt steeds meer gevraagd van oudere medewerkers: hoe blijven zij
duurzaam inzetbaar? In een proces van vijf stappen wordt uw organisatie
hierbij ondersteund. Dat begint met verbinden: het creëren van draagvlak en
betrokkenheid bij de medewerkers. Daarna wordt gewerkt aan hun vitaliteit,
aan het verminderen van hun werkbelasting en aan gedragsverandering. Met
dit programma van de WENB, Loyalis en Zilveren Kruis profiteert u niet alleen
van gedeelde kennis, maar ook van een unieke vorm van financiering.
Meer informatie
Heeft u vragen over dit programma, neemt u dan contact op

Heeft u vragen over deze collectieve

met Loyalis: Tinka van Vuuren, telefoon: (06) 104 529 59 of

service voor leden van de WENB en

per e-mail: Tinka.van.Vuuren@Loyalis.nl of met Zilveren Kruis:

de WWb, neemt u dan contact op met

Liesbeth Hooghoudt, telefoon: (06) 537 509 59 of per e-mail:

Pim Beljaars, telefoon: (06) 517 020 75

liesbeth.hooghoudt@zilverenkruis.nl

of per e-mail: pbeljaars@wenb.nl

Meer informatie vindt u op onze website: www.wenb.nl/ledenservice

Een leven lang Duurzaam Inzetbaar
Er wordt veel gevraagd van oudere medewerkers. De pensioenleeftijd is verhoogd, het
werk verandert snel en er wordt steeds meer flexibiliteit van uw medewerkers verwacht.
Voor oudere medewerkers vormt dat een extra uitdaging, omdat met het stijgen van de
leeftijd het werkvermogen en de arbeidsmarktkansen kunnen afnemen. Daarnaast spelen
ook lichamelijke ongemakken een steeds grotere rol.

Financiële scan geeft inzicht
Uit ervaring weten wij dat financieel inzicht de medewerkers rust geeft, waardoor zij beter in staat zijn om te
gaan bewegen. Daarom adviseren wij om juist de groep
oudere medewerkers een financiële scan aan te bieden.
Hierbij worden de financiële situatie en mogelijkheden
van de medewerker - nu en in de toekomst - in kaart
gebracht.
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Veranderen of individuele coaching. Voor de leidinggevenden zijn er

Unieke bundeling van kennis
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medewerkers in het proces te volgen.

Kruis levert u meerwaarde door een unieke bundeling
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externe mobiliteit
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VERANDEREN

zzMaatregelen gericht op

het verminderen van de werkbelasting in tijd of inhoud
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VERLICHTEN

interventies en kennis over oudere medewerkers, hun
zzCreëren van draagvlak en betrokkenheid
zzBeïnvloeden van de organisatiecultuur
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verzamelen

VERKENNEN
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VITALISEREN

Het resultaat
Uw medewerkers nemen voor het vervolg van
hun loopbaan (weer) zelf de regie.

zzKwalitatieve en kwantitatieve informatie
zzStarten met vitaliteitsmanagement
zzEvalueren van het effect van genomen

maatregelen
zzVergroten van de belastbaarheid door leefstijl-

interventies, opleiding en ontwikkeling
zzOndersteuning op team- en organisatieniveau door

goede arbeidsomstandigheden en een inspirerende
organisatiecultuur

vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

