Meedoen aan de pilot
Kansrijk starten met Duurzame inzetbaarheid
In maart 2017 is het project ‘Kansrijk starten met Duurzame Inzetbaarheid’
onder de campagnenaam Flowfactor-y gestart.
Hoe maak je als bedrijf een start met het thema Duurzame Inzetbaarheid.
Waar begin je? Wat kun je zinvol en praktisch aanpakken?
En hoe voorkom je dat je door de waan van de dag het ‘echt starten’ steeds weer
uitstelt of halfhartig van start gaat.
De Flowfactor-y geeft praktische handvatten! De Flowfactor-y –een initiatief
van Opleidingsfonds OVP– onderzoekt waarom bedrijven wachten om aan
slag gaan met het thema Duurzame Inzetbaarheid.
De Flowfactor-y komt met good practices en ontwikkelt op basis hiervan
en een onderzoek een tool die wordt ingezet bij 10 pilotbedrijven. De
Flowfactor-y tool maakt inzichtelijk hoe je als bedrijf gericht aan de slag kan
met Duurzame Inzetbaarheid, waardoor je aanpak grote kans van slagen heeft.
Om de Flowfactor-y tool uit te proberen en optimaliseren zijn we op zoek
naar pilotbedrijven, die met Duurzame Inzetbaarheid willen starten, gestart
zijn en/of hulp kunnen gebruiken om door te gaan of willen herstarten.

Komt uw bedrijf in aanmerking?
Lees meer op de volgende pagina.
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Doel van de pilot
De Flowfactor-y tool wordt ingezet bij de pilotbedrijven
om te toetsen of de scan voldoet aan de vraag en wordt
indien nodig verder geoptimaliseerd.
Wat voor pilotbedrijven zoeken we?
Wilt u doelgericht aan de slag met het thema Duurzame
Inzetbaarheid en spelen de volgende vraagstukken in
uw bedrijf?
-H
 oe zorg ik ervoor mijn medewerkers meer gaan
nadenken over hun ontwikkeling?
-H
 oe kunnen medewerkers gestimuleerd worden meer
gebruik te maken van al aanwezige instrumenten?
-H
 oe kom ik te weten wat belangrijk is voor mijn
medewerkers?
-H
 oe krijg ik de leidinggevenden zo ver dat het gesprek
over duurzame inzetbaarheid wordt aangegaan?
- Hoe benut ik de talenten in mijn bedrijf optimaal?
- Is flexibel roosteren de juiste oplossing voor ons bedrijf?
-D
 e sportkaart werkt niet, hoe krijgen we de mensen wel in
beweging?
-E
 rvaren collega’s gaan uit dienst of met pensioen, hoe borg
ik hun kennis en ervaring?
Dit zijn slechts wat voorbeelden. Ook andere vraagstukken kunnen interessant zijn.
Zolang er maar een wens is om stappen te zetten
met duurzame inzetbaarheid en iedereen in beweging
te krijgen en te houden, bent u het juiste pilotbedrijf!

De campagne Flowfactor-y
Om u te ondersteunen en de pilot kenbaar te maken
binnen uw bedrijf worden er aantrekkelijke en praktische
campagnemiddelen ter beschikking gesteld.
 aarnaast willen ten behoeve van de campagne een kort
D
filmpje maken om te delen via de website flowfactor-y.nl.

Wat betekent deelname aan de pilot voor u?
VAPRO (in opdracht van OVP) voert de pilot bij uw
bedrijf uit. Daarbij wordt de volgende werkwijze gevolgd:
- Uw huidige situatie wordt geïnventariseerd, de 0-meting,
met behulp van de Flowfactor-y tool.
- Aan de hand van de uitkomsten van Flowfactor-y tool
wordt er samen met u bepaald welke effecten u wilt
bereiken ten aanzien van het thema Duurzame Inzetbaarheid.
- Er worden gesprekken gevoerd met medewerkers,
management en staf om in kaart te brengen waar
men problemen ervaart om aan de slag gaan met
Duurzame Inzetbaarheid.
- Aan de hand van de vraag en omstandigheden wordt
bepaald welke instrumenten het beste in uw bedrijf
passen.
Het resultaat: een praktisch adviesrapport zodat u
succesvol aan de slag kan met het thema Duurzame
Inzetbaarheid.
Gevraagde (tijds)investering van u of uw bedrijf
- Doorlooptijd c.a. 3 maanden.
- Een aantal bedrijfsbezoeken door VAPRO.
- Relevante informatie verzamelen en beschikbaar stellen.
- Beschikbaar stellen van tijd en ruimte.
- Meewerken aan een kort filmpje.
De benodigde tijd die u als bedrijf daarnaast zelf moet
investeren is afhankelijk van het de vraag en het aantal
mensen die geïnterviewd worden.

Kosten
OVP kan u dit traject, met de ESF-subsidie, aanbieden
voor €7500,Geïnteresseerd of nog vragen?
Neem contact op Marian de Regt: m.d.regt@ovp.nl of
stuur een mail naar info@ovp.nl

Wilt u meedoen, vul dan het aanmeldformulier in
en stuur deze op naar info@ovp.nl

