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Werkt!. 

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid! 
Deelname Bewustwording en eigen regie bij starters

Het project “Wendbaar en weerbaar 
Noordoost-Brabant” biedt organisaties in de 
regio Noordoost-Brabant de unieke kans om 
concreet aan de slag te gaan met het 
versterken van de duurzame inzetbaarheid van 
hun personeel. 
 
Wat gaan we doen? 
Met “Wendbaar en weerbaar Noordoost-
Brabant” gaat uw organisatie praktisch aan de 
slag met de  duurzame inzetbaarheid van uw 
medewerkers. De focus in deze projecten ligt op 
bewustwording en activering van de 
medewerkers en leidinggevenden. Bedrijven 
krijgen ondersteuning bij een praktijkgerichte 
aanpak. De activiteiten die worden uitgevoerd 
zijn: 
• Inspiratiesessies: deze sessies worden 

gegeven aan de MT & OR van de organisatie. 
Hierin wordt de dialoog geopend over het 
belang van investeren in duurzame 
inzetbaarheid en wat nodig is om 
gedragsverandering te bewerkstelligen 
(kosten €2300 excl. BTW).  

• Workshops leidinggevenden: omdat de 
leidinggevenden een cruciale rol spelen in 
het proces, krijgen zij een workshop die is 
toegespitst op hun rol. Hierbij worden 
handvatten aangedragen om hun 
medewerkers te enthousiasmeren en de 
dialoog over duurzame inzetbaarheid te 
openen (kosten €2300 excl. BTW). 

• Workshops werknemers: in deze workshops 
worden medewerkers uitgedaagd om zelf 
regie te nemen over hun duurzame 
inzetbaarheid (kosten €1000 excl. BTW). 

• Loopbaancoaching op maat: na de 
workshops kunnen bewustgemaakte, 
gemotiveerde medewerkers op maat 
gemaakte loopbaanbegeleiding krijgen. 

Om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers 
gezond & fit zijn (fit in de zin van vitaal, maar ook 
fit in de zin van het Engelse woord ‘fit for the job’) 
zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk 
om daartoe te komen. Enkel wanneer 
medewerkers zich fysiek sterk voelen, veilig en  
zeker op de werkvloer, goed contact hebben met 
collega’s, waardering ontvangen van  

 
leidinggevenden, zullen zij zelf regie nemen op 
hun duurzame inzetbaarheid en persoonlijke 
ontwikkeling (zie onderstaande figuur). Samen 
met uw bedrijf werken we aan het versterken van 
deze randvoorwaarden.  

Wij geloven hierbij in maatwerk. Ieder bedrijf is 
anders en daarom stemmen we het programma 
continu af op de behoefte van het bedrijf. 

Voorwaarden 
Voor organisaties in de regio wordt 75% van de 
activiteiten vergoed. Om hiervoor in aanmerking 
te komen, gelden de volgende voorwaarden: 

• Uw organisatie is gevestigd in de regio 
Noordoost-Brabant; 

• Het project moet uiterlijk 1 oktober 2019 
afgerond zijn. 

• De uitgaven, administratie en 
verantwoording dient te voldoen aan de 
subsidievereisten van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

• Ten behoeve van de bijdrage en 
verantwoordelijkheden wordt een 
overeenkomst afgesloten tussen uw  
organisatie, Wecreate Consulting en VNO-
NCW Brabant Zeeland. 

Enthousiast of vragen? 
De inschrijving opent 10 oktober. Heeft u vragen 
of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op 
met Manon Graafland 
(m.graafland@wecreateconsulting.com / 06-
30521172). 


