
 
 

Masterclass & Dialoog 

‘Vitale Inzetbaarheid’ 

 

 

Gezond langer doorwerken wil iedere organisatie wel bereiken voor haar medewerkers. Veel 

organisaties staan op dit terrein voor grote uitdagingen! Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers 

gemotiveerd en gezond inzetbaar blijven? De pensioenleeftijd gaat over 8 jaar al naar 66 jaar en loopt 

daarna nog verder op. 

Nu investeren in duurzame Inzetbaarheid levert zeker toekomstig rendement op. Maar het kan lastig 

zijn om met beleid voor Inzetbaarheid te beginnen, omdat niet iedereen nut en noodzaak ervan inziet.  

In deze Masterclass & Dialoog ligt de nadruk op het agenderen van ‘Vitale Inzetbaarheid’ en er direct mee 

aan de slag gaan. We gaan in op de volgende thema’s: 

 Hoe realiseert u Inzetbaarheid in uw eigen organisatie en waar begint u ? 

 Hoe overtuigt u directie en management om Inzetbaarheid op de kaart te zetten? 

 Hoe zorgt u dat medewerkers zelf actief werken aan hun eigen inzetbaarheid? 

 Wat levert het de organisatie eigenlijk op? 

 Welke instrumenten zijn beschikbaar? En welke zet u in om medewerkers duurzaam Inzetbaar 

te maken?  

In deze Masterclass & Dialoog leert u hoe u binnen uw eigen organisatie zelf aan de slag gaat met Vitale 

Inzetbaarheid van medewerkers. U krijgt in korte tijd praktische informatie, tools én advies. 

Wanneer? Woensdag 9 mei 2012, 15.30-20.00 

 

 

 

Voor wie? HRM-ers, directies/ managers met HRM taken 

De investering: € 175,00 (ex btw), 4,5 uur Masterclass & 

voorbereidingstijd van 1,5 uur (casus) 

Begeleider: drs. Dennis Boutkan (1966) is organisatie adviseur 

bij Upstream Consulting. Hij is als A&O psycholoog geruime tijd 

bezig met de thema’s Inzetbaarheid en gezond organiseren. Hij 

doet dit vanuit zijn eigen bureau Upstream Consulting. Dennis 

heeft verschillende Employability en Verzuimmanagement 

projecten uitgevoerd en als gastspreker opgetreden bij de 

Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit v. Amsterdam en 

congressen. Zijn Employability motto: ‘Een leven lang werkplezier’ 

Locatie: centraal in het land, n.n.t.b. 

Groepsgrootte: maximaal 18 deelnemers 

Werkvorm: prikkelende inleidingen met toepasbare informatie, 

praktijkcases en werkopdrachten. Tips en advies voor inzet tools 

Aanmelden? Surf naar www.upstreamconsulting.nl en klik op 

‘Inschrijven workshops’ 

Meer informatie? Mail naar info@upstreamconsulting.nl of bel 

020-5287322 

 

 


