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Programma
Het programma bestaat uit drie fysieke bijeenkomsten in Leeuwarden en drie powerbytes. Dat zijn 
korte (intervisie) online sessies bedoeld om verbinding met elkaar te houden voor feedback en 
reflectie. Het programma is op hoofdlijnen per masterclass terug te vinden op de volgende pagina.

Wat levert het op?
Als deelnemer leert u over de ‘Why, How, What’ van duurzame inzetbaarheid. Ook leert u hoe u 
de toolkit met onderzoeken samenstelt, de resultaten van deze onderzoeken kan interpreteren 
en op basis hiervan prioriteiten aan kan brengen in uw beleid.

KOBA-DI tool
Eén van de tools in de toolkit is de KOBA-DI tool. De KOBA-DI tool geeft inzicht in het rendement 
op investeringen in duurzame inzetbaarheid. Tijdens de masterclass leert u de tool te gebruiken 
en de data te interpreteren. Na afloop ontvangt u een jaarlicentie voor gebruik van de tool t.w.v. 
€ 549.-.

Praktische handvatten
 We werken met een roadmap en strategiekaart. Deze kunnen doorlopend worden herzien. 
 We werken aan een bestaande organisatiecasus. Van iedere deelnemer wordt daarom 

 verwacht dat hij of zij een eigen casus meeneemt uit de eigen organisatie.

Dialoog en intervisie 
Gedurende de masterclass zijn we doorlopend met elkaar in dialoog op basis van casuïstiek uit 
de organisaties van de deelnemers. Deelnemers leren op deze manier duurzame inzetbaarheid 
toe te passen vanuit de eigen praktijksituatie.
 
Investeer ook in vitaliteit
Investeren in vitaliteit loont. Zakelijk gezien om verzuim te voorkomen, productiviteit en mede-
werkerstevredenheid te vergroten én die van bedrijven te waarborgen. Als De Friesland bewegen 
wij daarom steeds meer richting vitaliteit en gezondheid. Met de ambitie om het bedrijfsleven in 
Noord-Nederland vitaler en gezonder te maken. De masterclass duurzame inzetbaarheid is hier 
een mooi voorbeeld van.

 

Fysieke bijeenkomsten (Leeuwarden)

1e masterclass Donderdag 9 februari   9.00 - 16.30 uur

2e masterclass Donderdag 30 maart 9.00 - 16.30 uur

3e masterclass Donderdag 8 juni  9.00 - 16.30 uur

Online sessies

1e powerbyte Donderdag 9 maart 9.00 - 10.30 uur

2e powerbyte Donderdag 20 april 9.00 - 10.30 uur

3e powerbyte Donderdag 11 mei 9.00 - 10.30 uur

Data en locaties / vorm van de masterclass onder voorbehoud van eventuele corona maatregelen.



Programma fysieke bijeenkomsten

Dag 1
Doel: Kennismaken en behoefte peilen. Verkennen en leren over het theoretisch kader van 
duurzame inzetbaarheid en aan de slag met individuele inzetbaarheid en gedragsverandering. 

Onderdelen:
 Sense of urgency duurzame inzetbaarheid.
 Kennismaking met analyses, vragenlijsten en scans, zoals DIX (en het Johan portaal). 
 De impact van gedragsverandering.
 Organisatiedoelen aanscherpen.
 Voorbereiding organisatieanalyse.
 Communicatie over duurzame inzetbaarheid richting de organisatie. 

Dag 2
Doel: Aanscherpen van de organisatiedoelen en toetsen van eigen organisatiecasus. Omzetten 
naar een plan van aanpak. 

Onderdelen: 
 Inzicht in de uitdagingen van de organisatie (van binnen en buiten).
 Analyse en toepassingen van de resultaten uit de scans en onderzoeken.
 Het maken van een businesscase.
 Formuleren van visie en strategieën. 
 Opzet plan van aanpak.
 Tools om de dialoog over duurzame inzetbaarheid te stimuleren.
 Inzicht in communicatie naar zowel stakeholders als medewerkers. 

Dag 3
Doel: Feedback geven op bedrijfsplannen om deze aan te scherpen. Daarnaast staat deze 
masterclass in het teken van het vasthouden van de energie en werken in korte iteraties 
(build, measure, learn, do/do not pivot).

Onderdelen: 
 Een plan van aanpak (beleid) op hoofdlijnen gereed.
 Invulling van de eigen organisatiecasus.
 Draagvlak creëren binnen de organisatie.
 De duurzaamheid van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 
 Praktijkvoorbeelden vanuit andere deelnemers.


