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OCHTENDPROGRAMMA 
12.00 – 13.00 

 

1. KOSTEN-BATEN TOOL DUURZAME INZETBAARHEID  

 

Gegeven door: Zaal: 
Francel Vos (TNO) & Partners TBA 
 
Beschrijving: 
 
Voor veel bedrijven is het belangrijk te weten wat de kosten en baten zijn van 
een investering in Duurzame Inzetbaarheid. TNO is samen met 7 partners van 
het NPDI aan de slag gegaan om hiervoor een instrument te ontwikkelen. 
 
Tijdens deze sessie presenteren we een Kosten-Baten tool DI waarmee 
partners en bedrijven in gesprek kunnen gaan over de investering in 
Duurzame Inzetbaarheid. In 4 stappen geeft de tool inzicht in de huidige 
verspilling op Duurzame Inzetbaarheid en wat de inzet van maatregelen 
oplevert. 
 
 

 

2. ZELFORGANISATIE IN DE ZORG: GELUK OF STRESS? 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Workstream Zorg TBA 
 
Beschrijving: 
 
Zelfregie en zelforganisatie lijken toverwoorden, maar wat doet dat in uw 
organisatie, met medewerkers en met uzelf? Zorgt het voor geluk of stress? 
Wat is nodig voor zelfregie en zelforganisatie?  
 
In deze werksessie ziet u de uitkomsten van onze interviews uit 2015 bij 
diverse zorgorganisaties over werken aan duurzame inzetbaarheid. Zelforga-
nisatie is daarin een trend.  
 
Ook gaan we aan de hand van de zelfregie-meter met elkaar aan de slag! 
Welke koers wilt u voor uzelf uitzetten? Wat motiveert u? Welke competenties 
kunt u inzetten? Wat heeft u nodig van andere mensen? 
 

De Workstream Zorg bestaat uit: Alyanna Bijlsma (Magma Coaching), Martha 
Buning (Projectbegeleiding en -Advies), Roeli Prikken (Bureau voor Arbeid en 
Gezondheid), Fianne Stroeken (Vitalavie), Anneke Timmer-Thie (Merafoss), 

Yvette Visser (Trajectcoaching), Erna van der Weerd (AdMova) en Gerda 

Welleweerd (Gerda Welleweerd Organisatieontwikkeling). 

 

 



3. BEVLOGEN EN MET PLEZIER WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID IN DE 
GEMEENTE UTRECHT 

 

 

Gegeven door: Zaal: 
Alex Geurts (Gemeente Utrecht)  
Marleen van Schaik (PentaPro) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 
De gemeente Utrecht gaat in samenwerking met PentaPro vertellen hoe zij 
het project duurzame inzetbaarheid hebben aangepakt op basis van de 
grondbeginselen van het NPDI. Het project heet THOR is TOF; TOF staat 
voor Toekomstgericht, Ondernemend en Fun. Een enthousiaste groep 
medewerkers neemt deel aan het project naast hun eigen werkzaamheden. 
Zowel op afdelingsniveau als individueel zijn doelen gesteld met het accent 
op bewustwording van duurzame inzetbaarheid en wat je hiervoor nodig hebt. 
Hierbij zijn verschillende instrumenten van het NPDI gebruikt. 
  
Kom luisteren en stel vragen. Misschien is dit een aanpak die ook bij jou past. 
 
 

 

4. INZICHT IN JOUW EIGEN DRIJFVEREN EN TALENTEN ALS BASIS VAN EEN 
GELUKKIGE CARRIÈRE 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
John Scheijen en Koen van Heijster (CEES) TBA 
 
Beschrijving: 
 
De arbeidsmarkt verandert, het talent wordt schaars, we moeten langer 
doorwerken en organisaties moeten zich opnieuw inrichten om de sneller 
optredende uitdagingen aan te kunnen. De vraag is in welke rol (toekomstige) 
medewerkers optimaal bij kunnen dragen aan het realiseren van de 
doelstellingen en daarmee resultaten van de organisatie. In deze werksessie 
laten wij zien welke waarde de Talent Motivatie Analyse (TMA) methode kan 
toevoegen aan uw organisatie. 
 
De TMA-methode is een assessmentsystematiek voor het gebruik bij de 
selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de 
ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. Het assessment, 
bestaande uit een online testgedeelte en een diepte-interview, geeft inzicht in 
de onderliggende drijfveren, talenten en aanleg voor werkgerelateerde 
competenties. Dit helpt uw organisatie bij het beoordelen van de match van 
een medewerker met een functie of uw organisatie. Ook voor de medewerker 
zelf is de TMA een waardevol instrument. Het houdt iemand een echte spiegel 
voor en stimuleert iemand regie te nemen over zijn of haar loopbaan. Hierdoor 
kun je nu en in de toekomst met plezier je werk blijven doen. Tijdens onze 
werksessie zul je ervaren wat de TMA voor jou of je organisatie zou kunnen 
betekenen. 
 
 

 



5. VERANDEREN? JA GRAAG!  
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Marijke Will-Janssen (Medicinfo) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Iedereen weet het wel: voldoende bewegen, gezond eten, niet te veel hooi op 
je vork nemen, een goede relatie met je omgeving, en liefst allemaal ook nog 
in balans. Maar het valt niet mee om gezonde keuzes te maken. Weten leidt 
niet automatisch tot doen.  En herken je dit: aanvankelijk zie je als een berg 
op tegen een verandering op je werk, een feestje met onbekenden of een 
verbouwing. Terwijl je achteraf het gevoel hebt dat dit het beste is dat je kon 
overkomen?  
 
Tijdens de workshop Do Something Different ontdek je hoe verrassend het 
kan zijn om eens iets anders te doen, hoe dit ingezet kan worden in 
veranderingstrajecten – privé en professioneel- en tot welke opvallende 
duurzame resultaten dit leidt. 
 
Marijke Will-Janssen is als business manager e-health bij Medicinfo 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van Do Something 
Different in Nederland. 
 

 

6. HOE INSPIREERT U UW MEDEWERKERS IN BEWEGING TE KOMEN? 

 

Gegeven door: Zaal: 
Wilma Wouters & Goska Sixma (Vitalavie) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Een derde van de medewerkers in Nederland klaagt over vermoeidheid en te 
weinig energie. Een veel groter deel (60%) heeft last van stress en zo kunnen 
we nog even doorgaan. Feit is dat de druk op medewerkers hoger wordt en 
dat de pensioengerechtigde leeftijd verder stijgt. Dat wringt en heeft effect op 
de energie en productiviteit in organisaties en vraagt om een aanpak. Wij 
delen graag onze aanpak! 
 
Tijdens deze sessie laten we zien hoe we een organisatie in beweging kunnen 
krijgen. Wij stimuleren het persoonlijke leiderschap bij medewerkers en 
creëren een programma dat aansluit bij de behoeftes van medewerkers. Door 
middel van wetenschappelijk onderbouwde methodes kunt u duurzame 
vitaliteitsprogramma’s maken zónder dat het u stress oplevert. Wij laten zien 
welke factoren uw organisatie vitaal maken en laten praktische tools en 
werkvormen zien die u meteen kunt toepassen.  
 
Ervaar in deze bijeenkomst hoe u uw medewerkers letterlijk en figuurlijk in 
beweging kunt krijgen en hoe ze eigenaar kunnen worden van hun eigen 
vitaliteitsprogramma. Want vitale medewerkers maken het verschil!  
 
 

 



7. BE PREPARED, NOT SCARED 

 

Gegeven door: Zaal: 
Tom Plug (KPN) TBA 
 
Beschrijving: 
 
De wereld om ons heen verandert, sneller en ingrijpender dan ooit. Oude 
zekerheden verdwijnen en de nieuwe zekerheid moet vanuit het individu zelf 
komen. Ontwikkelingen met een exponentieel karakter dwingen organisaties 
en mensen om na te denken over hun houdbaarheid en toekomstbesten-
digheid en daarnaar te handelen. In zijn werksessie gaat Tom Plug onder 
andere in op de drie V’s die voor individuen de basis vormen om vanuit eigen 
kracht vol vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen zien. Daarnaast staat 
hij stil bij de leidende rol die HR volgens hem heeft in dit proces. Tot slot vertelt 
hij waarom hij denkt dat de op drie V’s gebaseerde aanpak hen kan helpen 
hun rol in te vullen en maximale waarde voor de organisatie te halen uit “HR-
hobby’s” als Duurzame Inzetbaarheid, Strategic Workforce Management en 
Prestatiemanagement. 
 

 

8. SUGAR CHALLENGE 
 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Hans Spanjers (Vitaliteit Centrum) 
Peter Jan Kamphuis (Fitzz all) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 
Minimaal 1000 kg (toegevoegde) suikers besparen binnen 10 dagen. Kan 
dat ook in uw organisatie? Tijdens de Deventer Ondernemers Challenge 
2015-2016 werd het bewijs geleverd. 
  
160 deelnemers, die samen weer zorgden voor maar liefst 1100 mede-
standers, namen deel aan de Sugar Challenge. Tien dagen lang kregen zij 
allerlei tips en opdrachten om (toegevoegde) suikers uit hun leven te bannen 
en zich bewust te worden van de vele marketingtrucs die ons dagelijks 
verleiden wel suikers te eten. 
 
Via hun pc of smartphone kregen de deelnemers deze aanwijzing-
en.  Daarnaast werden groepen aangemaakt, discussies gestart en recepten 
en ervaringen uitgewisseld. Dit alles met als doel: “Bewust worden van je 
suikergebruik”. 
 
Nadat een eerste programma op het gebied van duurzame inzetbaarheid is 
gedraaid worstelen veel organisaties met de vraag: “En hoe nu verder? Deze 
Sugar Challenge blijkt hierop een passend antwoord.  
 
Laat je inspireren tijdens zijn workshop zodat jij ook weet hoe je mensen 
op een speelse en ludieke wijze mee kunt laten doen aan een 
vitaliteitsprogramma.  
 



9. DE TAKEN VAN DE TOEKOMST 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Luc Dorenbosch (De Baaningenieurs) 
Jos Sanders (TNO) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 

Werk verandert. Dat valt niet te ontkennen. Hoe krijg je in beeld in hoeverre 

medewerkers mee kunnen en willen met de veranderingen in hun werk, in hun 
takenpakket? Hoe maak je met elkaar helder wat nodig is in termen van 
opleiding, functieherontwerp of (deel)mobiliteit, zodat werk optimaal blijft 
passen. De Taken van de Toekomst (TvdT) – aanpak is ontwikkeld om u en 
uw medewerkers hierbij te helpen. TvdT is bedoeld voor werkgevers die 
proactief omgaan met hun menselijk kapitaal en die hun mensen willen 
verbinden aan hun huidige en toekomstige taken.  
 
TvdT is een actie-aanpak in 3 stappen: 1. gezamenlijk en gestructureerd 
nadenken over de taken van nu en de taken van de toekomst in een bedrijf of 

op een afdeling, 2.  Inzicht krijgen in het productieve potentieel van het huidige 

personeelsbestand voor de taken van nu en de taken van de toekomst, 3. 
mensen in beweging brengen voor de taken van de toekomst.  
In hun werksessie laten Jos Sanders van TNO en Luc Dorenbosch van De 
Baaningenieurs u kennismaken met de opzet van de aanpak en de unieke 
digitale tool die de TvdT-aanpak ondersteunt. 
 
 

 

10. GELUKKIGER WERKEN IN EEN NATUURLIJKE OMGEVING  
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Marc Schechtl (FLOWW) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Op onze werkplek zijn we omringd door straling van wifi, smartphones en 
computers. Onderzoeken wijzen uit dat deze straling onder andere 

vermoeidheid en stress kan veroorzaken. Instanties als de Raad van Europa 

adviseren mensen dan ook bewust om te gaan met straling. Maar draadloze 
communicatie is onmisbaar geworden. Terug in de tijd kunnen en willen we 
niet. De visie van Floww Health Technology is: maak er positief gebruik van 
en zet straling juist in voor het welzijn van mensen. Wilt u weten hoe u invloed 
kunt uitoefenen op het geluk van medewerkers door positief gebruik te maken 
van straling? In onze werksessie: 

 vertellen we kort over de visie van Floww en gerenommeerde 
instanties over straling; 

 werken we gezamenlijk een praktijkcasus uit; 
 geven we u inzicht in uw eigen blootstelling aan straling; 
 ontvangt u een praktisch stappenplan hoe bewust om te gaan met 

straling binnen uw organisatie. 
 
 

 



11. ARBEID & GEZONDHEID 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Roeli Prikken & Dirk J. Wymenga  
(Bureau voor Arbeid en Gezondheid) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 
Werknemers zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en 
inkomen en hebben een grote invloed op hun eigen geluk. Maar hoe staat het 
met het eigenaarschap van bovenstaande en de eigen regie voering 
hierin?  En wat verstaan we onder gezondheid?  Wat speelt allemaal een rol 
in de gezondheidsbeleving en inzetbaarheid op korte en de lange termijn? 
Hoe krijgen we daar zicht op? En (hoe) kunnen we de werknemer in zijn kracht 
zetten?  
 
We willen graag met u van gedachten wisselen over de taken en rollen van 
een ieder in het complexe veld van arbeid en gezondheid, hoe het 
eigenaarschap van gezondheid van de werknemer gestimuleerd kan worden 
en hoe een interventieportaal daar een rol in zou kunnen spelen. 
 

 

ONTMOET DE WETENSCHAPPERS! 

 

Gegeven door: Zaal: 
Prof. Dr. Meike Bartels (Vrije Universiteit) 
Prof. Dr. Allard van der Beek (VUmc) 
Dr. Daantje Derks (Erasmus Universiteit) 
Dr. Victor Kallen (TNO) 

Zappeion Megaron 
(Grote zaal) 

 
Beschrijving: 
 
De wetenschappers die in het plenaire deel van de dag in debat gaan over de 
onderwerpen stress en geluk zullen gelijk na het plenaire deel in de Grote Zaal 
beschikbaar zijn om jullie vragen te beantwoorden.  
 
Prof. Dr. Meike Bartels van de Vrije Universiteit richt zich op de maakbaarheid 
van geluk. Hebben genen echt zoveel invloed op jouw geluk of wordt een groot 
deel bepaald door de keuzes die je maakt?  
 
Prof. Dr. Allard van der Beek is hoogleraar arbeidsepidemiologie bij VUmc en 
richt zich met name op de preventie van werkgerelateerde klachten. Hoe kan 
je deze klachten het best voorkomen binnen organisaties?  
 
Dr. Daantje Derks (Erasmus Universiteit) kan u alles vertellen over 
bevlogenheid en job crafting. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en hoe 
kan je de bevlogenheid van jouw medewerkers vergroten? 
 
Dr. Victor Kallen (Senior Scientist bij TNO) heeft zich gespecialiseerd in de 
neurobiologie van stress en angst. Wat gebeurt er met ons lichaam als we met 
stress geconfronteerd worden en waar komt onze stress eigenlijk vandaan?  
  

  



MIDDAGPROGRAMMA 
14.30 – 15.30 

 

1. HEB JE GELUK OF BEN JE GELUKKIG? EN HOE UIT ZICH DAT IN JOUW GEDRAG! 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Martin Winkel & Marleen van Schaik (PentaPro) TBA 
 
Beschrijving: 
 
In deze workshop gaat PentaPro in op de invloed van je gedrag op stress en 
het gevoel van geluk. Weet je wat je natuurlijke gedrag is? Of heb je veel 
stress waardoor je een ander gedrag laat zien? 
 
Zogenaamde neurotransmitters zorgen voor communicatie tussen je 
zenuwcellen. Door een profiel te maken van vier neurotransmitters kun je zien 
waarom je doet wat je doet. Een onbalans heeft invloed op je gedrag – en 
misschien wel op je geluk. 
 
PentaPro legt uit hoe dit in elkaar zit en wat je onder andere kunt doen om je 
gedrag te beïnvloeden en stress in goede banen te leiden. Met je inschrijving 
voor deze workshop wordt je misschien wel uitgenodigd vooraf een 
neurotransmitterprofiel in te vullen. 
 
 

 

2. WAAR LOOP JIJ WARM VOOR? 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Prof. Dr. Tinka van Vuuren (Loyalis) 
Erna van der Weerd (AdMova) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 
Je dagelijkse leven is vol van gewoonten en impliciete ideeën over wat je voor 
je werk en je privé leven moet doen en hoe je dat allemaal uit moet voeren. 
 
Maar hoe pakt dat dan in de praktijk uit? Waaraan besteed jij je tijd? En zijn 
dat de dingen die voor jou echt tellen? Sommige activiteiten geven je energie, 
terwijl bij andere de energie weglekt. 
 
In deze werksessie geven we je een concrete kapstok om je eigen dagelijkse 
leven onder de loep te nemen. En je gaat op zoek naar waar jij zélf warm voor 
loopt. 
  
Daarna gaan we met elkaar in gesprek: Wat kun je concreet doen om meer 
energie uit je dagelijkse activiteiten te halen? Welke stappen kun je zetten om 
dichter bij je eigen energiebronnen te komen? 
 



3. GELUK(KIG) KUNNEN WE SCRUMMEN! INZETTEN OP COMPETENTIES 
 

 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Martha Buning 
Nienke Schaap (inukzoek)  

TBA 

 
Beschrijving: 
 
In deze werksessie verzorgen Nienke Schaap en Martha Buning een 
introductie over Scrum/Agile werken en wat dit betekent voor het geluk in je 
team. Vanuit de veranderende wereld dienen organisaties en medewerkers 
zich steeds sneller aan te passen, flexibel en wendbaar te zijn. Scrum laat je 
via een praktische aanpak zien hoe je met zelforganiserende teams deze 
wendbaarheid kunt bereiken. Maar er gebeurt meer: de onderlinge 
afstemming verbetert, de rol van de leidinggevende verandert, medewerkers 
krijgen meer verantwoordelijkheid en de kans om werk te doen dat aansluit bij 
hun competenties. Alles erop gericht om met een goede focus te bereiken wat 
je hebt afgesproken met je (interne) klant. Kernwoorden daarbij zijn: DOEN, 
geen grote plannen – direct starten, samenwerken, transparantie, doorlopend 
bijstellen, leren van elkaar en successen vieren.  
 
De introductie bestaat uit een theoretische uitleg en een praktijkgedeelte over 
hoe samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel veel 
energie en werkgeluk kunnen opleveren. Nienke en Martha hebben dit 
inmiddels zelf ervaren, en dat merk je! 
 

 

4. “VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE” 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Yvonne van den Berg (Philips) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Veranderingen zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Maar hoe ga 
JIJ om met veranderingen? Laat je deze over je heenkomen of neem je zelf 
het heft in eigen hand?  
 
Yvonne wil graag haar persoonlijke verhaal met jullie delen en gebruiken om 
daarna met jullie de discussie aan te gaan. Zelf hanteert ze het 
nieuwsgierigheidsprincipe ‘waarom komt dit op mijn pad, wat kan ik van deze 
situatie leren, wat kan ik hiermee, wie kan mij hierbij helpen?’, maar ze wil ook 
graag van anderen horen hoe zij veranderingen/wendingen in hun 
(werkzame) leven vormgeven. Hoe kun je door meer te denken in 
kansen/uitdagingen gemakkelijker alle veranderingen het hoofd bieden, dan 
te denken vanuit belemmerende factoren/beperkingen? Wat kunnen we van 
elkaar leren? 
 
 

 

 



5. G E L U K  I N T E R V E N T I E S 

 

 

Gegeven door: Zaal: 
Kim ten Bokum (Company M) 
Paul Ter Wal  

TBA 

 
Beschrijving: 
 
Kun je gelukkiger worden? 
Welke interventies kun jij toepassen om invloed uit te oefenen op jouw geluk? 
Wat moet je doen om je nieuwe geluk niveau te handhaven? 
 
Het mooie van het thema geluk is dat we allemaal gelukkig willen zijn. Bij alles 
wat we doen, of we nu een succesvolle carrière nastreven, kiezen om een 
thuisvader te zijn, spiritueel ontwikkelen of sporten. Diep vanbinnen doen we 
dit omdat we geloven dat we hier gelukkiger van worden. 
 
En toch, toch weten maar weinig mensen of gelukkiger worden ook voor hun 
is weggelegd en als dit zo is hoe ze hun geluk kunnen vergroten. 
 
Tijdens deze werksessie gaan we op een leuke & actieve manier aan het werk 
om de wetenschap omtrent geluk te vertalen naar de praktijk. We staan stil bij 
wat jouw gelukkig maakt en we reiken je een aantal wetenschappelijk 
bewezen interventies aan zodat je zelf aan het werk kunt om je geluk te 

bevorderen. 
 

 

6. ZO WORDEN DE MEDEWERKERS VAN BRABANTWATER MENTAAL FIT!  
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Wilma Wouters en Fianne Stroeken (Vitalavie) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Stressklachten nemen toe bij Brabantwater, de organisatie wil meer zicht op 
de oorzaken van stress en medewerkers begeleiden om de stress inzichtelijk 
te maken en beheersbaar te maken. Daarvoor heeft Vitalavie een programma 
samengesteld dat momenteel aangeboden wordt aan medewerkers.  
 
Brabant Water is in 2015, in samenwerking met Vitalavie, gestart met het 
stressreductie-programma ‘Mentaal fit’ voor haar medewerkers. Na een 
nulmeting doorlopen de deelnemers 7 weken lang en 3 maal per week ons 
'mentaal-fit- programma' waarna vervolgmetingen volgen. De effecten van het 
programma worden wetenschappelijk getoetst door Dr. Viktor Kallen 
(gedragswetenschapper bij TNO). Wij presenteren u de eerste resultaten en 
inzichten.    
 
Wilma Wouters van Vitalavie beschrijft de details van dit programma en wat 
het voor uw organisatie kan betekenen. Ze laat zien wat de effecten van dit 
programma zijn en wat het heeft opgeleverd. 
 
Kortom: een informatieve sessie met waardevolle inzichten uit de praktijk! 
 



7. FIT DOOR DE OVERGANG 
 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Anita Eggink (Sprankel!) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Jaarlijks zijn 1 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. De overgang 
staat in de top drie van stress gebeurtenissen in het leven van een vrouw en 
haar omgeving. Vrouwen ervaren lichamelijke en psychische klachten 
gedurende deze periode van soms wel tien jaren lang. Ook voor werkgevers 
is het goed om meer en betere informatie te verkrijgen over deze periode. 
Ziekmelden is vaak niet nodig want er is veel te doen om de klachten te 
verminderen en de productiviteit op peil te houden.  
 
Als werkgever kunt u een positief aandeel leveren door deze vrouwen een 
workshop aan te bieden die helpt om je fitter te voelen en daardoor produc-
tiever te blijven.  
 
Anita heeft samen met het Vitaliteit Centrum een programma ontwikkeld dat 
ongeveer vier maanden duurt. Na dit programma, waarvan Anita in de 
workshop de headlines met u doorneemt mag u verwachten dat de 
deelnemers: 

 Inzicht hebben gekregen wat er tijdens de overgang in hun lichaam 

gebeurt, waardoor een relativeringsproces plaatsvindt 

 De op maat gemaakte tips kunnen toepassen waardoor de klachten 

verminderen 

 Optimaal gebruik kunnen maken van voeding, leefstijl supplementen 

en aanpassingen op hun werk 

 Bewust zijn van de gevolgen van stress tijdens deze periode en hoe 

hiermee moet worden omgegaan 

 Hun ervaringen met andere vrouwen kunnen delen 

 Positieve energie opdoen waardoor hun geluk en productiviteit 

toeneemt. 

 

 

8. DE BEDRIJFSATLEET 

 

Gegeven door: Zaal: 
Martin Pet (Lifeguard) TBA 
 

Beschrijving: 
 
Deze motiverende en energieke training laat zien hoe je de fysieke, mentale 
en emotionele aspecten kunt trainen, actief kunt werken aan je herstel en 
optimaal kunt presteren onder druk. Je leert zelf je voornaamste 
energielekken te herkennen en er een concrete oplossing voor te vinden. 
Daarnaast komen manieren om efficiënt te herstellen in perioden van druk of 
stress aan bod. 
 

 



9. GEZOND ETEN WERKT BETER, VEILIGER EN DUURZAMER 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Katrin Beersen (Enerjoy) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Dat werknemers met obesitas vaker en langer ziek zijn, is bij de meeste 
werkgevers al wel bekend. Maar weten jullie dat verzuim mede wordt 
veroorzaakt door arbeidsongevallen die gerelateerd zijn aan obesitas en/of 
slechte leefstijlgewoontes? 
 
Werknemers met obesitas die werken in een hoog risico werkomgeving lopen 
een twee keer zo hoog risico op een arbeidsongeval dan hun collega’s met 
een gezond gewicht. Daarnaast laat recent incidentenonderzoek zien dat op 
bepaalde momenten van de dag er een piek is in arbeidsongevallen. Vaak 
wordt als oorzaak een verminderde alertheid vastgesteld. Maar de 
dieperliggende oorzaak wordt niet achterhaald/onderzocht.  
 
Als antwoord hierop presenteren wij in deze sessie de flowchart die de directe 
en indirecte gevolgen van ongezond eetgedrag inzichtelijk maakt. We gaan 
met de groep in discussie hoe je als werkgever gezond eetgedrag kunt 
bevorderen en structureel in de bedrijfscultuur kunt verankeren. 
 

 

10. WEES SPONTAAN, NEEM REGIE 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Gerda Welleweerd 
Jessica te Brummelstroete (Azora) 

TBA 

 
Beschrijving: 
 
Hoe zorgen we voor bewustwording bij medewerkers en verleiden we hen tot 
het nemen van regie over hun eigen inzetbaarheid? Hoe kun je als 
leidinggevende er voor zorgen dat medewerkers spontaan in beweging 
komen? Dat is een paradox, die vraagt om creativiteit. Want dwang van 
bovenaf gaat niet werken. We zullen mensen moeten verleiden om zichzelf te 
ontwikkelen en hier regie op te pakken.  
 
Gerda Welleweerd Organisatieontwikkeling heeft in co-creatie met 
zorgorganisatie Azora het programma ‘Samen werken aan duurzame 
inzetbaarheid’ ontwikkeld, dat mensen in beweging zet. Het programma 
bestaat uit drie workshops voor medewerkers (over eigenaarschap, eigen 
kracht en inzet van hulpbronnen) en drie workshops voor leidinggevenden 
(over faciliteren van medewerkers, motiverende gesprekstechnieken, 
bereiken van i-deals). 
 
Tijdens een interactieve werksessie delen Jessica te Brummelstroete van 
Azora en Gerda Welleweerd hun hun ervaringen met het programma binnen 
Azora. 
 

 



11. DUURZAME INZETBAARHEID: GEVRAAGD LEIDERSCHAP & LEF 
 
 

 

Gegeven door: Zaal: 
Annette van Waning (Vebego) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Het klinkt en lijkt eenvoudig: Duurzame Inzetbaarheid. Maar wat is het, hoe 
realiseer ik dat, waar begin ik, wie heb ik nodig en wat zijn de resultaten? Dit 
zijn nog maar enkele vragen maar om de antwoorden te vinden en duurzame 
inzetbaarheid te realiseren is leiderschap en lef nodig.  
 
In deze werksessie wordt u meegenomen in de praktijk van alledag: Hoe is 
duurzame inzetbaarheid bij Vebego en haar bedrijven praktisch vormgegeven 
en hoe kun jij in jouw organisatie morgen beginnen. 
 
 

 

12. OP ZOEK NAAR GELUKKIG LEIDERSCHAP?  

 

Gegeven door: Zaal: 
Gonny Vink (Work 21) TBA 
 
Beschrijving: 
 
Het klinkt misschien klef, een Chief Happiness Officer. Maar wat is goed 
leiderschap eigenlijk anders dan staan voor het geluk van je mensen? Gonny 
Vink is oprichter en Chief Happiness Officer van work21.  
 
In deze werksessie staat haar aanpak centraal, die draait om de kracht van 

mensen en hoe je dit vormgeeft in een organisatie.  work21 adviseert en 

begeleidt verandertrajecten voor organisaties. Op een praktische manier, met 
open oog voor wat organisaties eigen en succesvol maakt, maar ook wat 

mensen gemeen hebben. Wat we anderen adviseren, proberen we uit en 

passen we waar mogelijk ook toe binnen work21. work21 staat voor  de kracht 

van mensen. Vertrouwen is een belangrijke basis. Gonny deelt haar eigen 
zoektocht en biedt veel praktische handvatten. Tijdens de workshop gaan we 
aan de slag met:  
 

 Waarom is het belangrijk? 
 Jouw ‘Definition of Success’ als alternatief voor het 

functioneringsgesprek 
 Vertrouwen geven en krijgen 
 Leidinggeven aan samenhang 
 Organiseren van tegenspraak 
 Autonomie en zelfsturing 

 

 

 

 

 



ONTMOET DE KROON OP HET WERK GENOMINEERDEN! 
 

 
 

 
 
 

Gegeven door: Zaal: 
TBA Zappeion Megaron 

(Grote zaal) 
 
Beschrijving: 
 
Hoe geef je duurzame inzetbaarheid handen en voeten binnen een 
organisatie? De Kroon op het Werk genomineerden geven u graag antwoord 
op hoe zij dit succesvol binnen de eigen organisatie hebben aangepakt. In de 
Grote Zaal kunt u vragen stellen en zo inspiratie opdoen voor uw eigen 
aanpak. 
 
De genomineerden zijn: 
Schiphol Group (1.750 medewerkers) staat voor duurzame waardecreatie. 
We maken een bewuste afweging in de verhouding tussen people, planet en 
profit. Voor ons is niet alleen van belang wát we bereiken met onze 
onderneming, maar ook hóe. Corporate Responsibility betekent voor Schiphol 
ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving. 
 
Carglass (475 medewerkers) investeert in vitaliteit van haar medewerkers. 
Want vitale medewerkers presteren optimaal. En als je lekker in je vel zit, 
dingen doet die bij je passen, dan kún je ook makkelijker het beste uit jezelf 
halen. 
 
Bij Macaw (230 medewerkers) is plezier één van de kernwaarden in het 
bedrijf. Dat begint natuurlijk bij echt leuk werk! Natuurlijk wordt er bij Macaw 
hard gewerkt, maar dat gaat hand in hand met ‘hard ontspannen’. Dat houdt 
de geest scherp en voorkomt ook nog eens dat je te lang in een ongezonde 
houding blijft zitten. 
 
Coöperatie Vitelia (160 medewerkers) is ontstaan uit fusies van 14 lokale 
coöperaties in de afgelopen 35 jaar in het Noord-Limburgse (plus een puntje 
Brabant). Bij Vitelia gaat het om samen werken aan een gezamenlijk doel. 
Vitelia wil een inspirerende en betrouwbare werkgever zijn in een goede en 
veilige werkomgeving. 
 
 

 

 

 


