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Contractcatering
medewerkers

Ben je partner van doewatjezelfkunt.nl en wil je anderen in jouw organisatie inspireren om handen en
voeten te geven aan duurzame inzetbaarheid? We helpen je graag een handje. In 2017 streven we
ernaar om de eerste partners kosteloos gebruik te laten maken van de Blikopeners; één workshop per
organisatie. Wees er dus snel bij. Geef ons door waar de prioriteit van jouw organisatie ligt.

Check Welke prioriteit kies jij?

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Goed idee. Maar waar moet je beginnen?

Zijn beleidsdoelstellingen duidelijk? Is de OR betrokken? Is er draagvlak bij medewerkers en leidinggevenden? Elke doelgroep heeft zo zijn eigen behoeftes. Daarom
is een breed scala aan workshops beschikbaar voor partners van doewatjezelfkunt.nl
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Mail Nanda Visser-Boer
nvisser@atriumgroep.nl

Catering is jouw ding. Maar… soms kan het een zwaar beroep zijn. Wat kun jij doen
om ervoor te zorgen dat je langer met plezier kunt blijven werken? In deze workshops draait
het om praktische tips. Ga samen op reis en ontdek de mogelijkheden.
Wat kun je zelf doen om langer, gezond en met plezier te blijven werken? Wat doet je werkgever? Welke voorzieningen zijn er? Wat kan je werkgever doen? En hoe maak je het bespreek-

Door wie?

Margot Ruijters
ondernemer en
lector duurzame
inzetbaarheid

baar? Wat zijn rempedalen? En wat gasgevers? Welke ambities hebben jij en je collega’s?

Programma 2 tot 2,5u

Duurzame inzetbaarheid: wat is het en wat kun je ermee?
Onderwerp op de agenda: hoe kom ik tot een gezonde dialoog? Hierbij wordt een praatkaart
ingezet en een spel gespeeld, gericht op dialoog.
Quickscan: waar sta ik en hoe kom ik tot een plan?
Het definitieve programma en tijdsduur worden bepaald n.a.v. een telefonische intake.
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