
Masterclass &Dialoog ‘Vitale Inzetbaarheid’  

 

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers 

gemotiveerd en gezond inzetbaar blijven? 

Gezond langer en vitaal doorwerken wil 

iedere organisatie graag bereiken voor haar 

medewerkers. De pensioenleeftijd staat op dit 

moment op 65 jaar en 1 maand en stijgt 

stapsgewijs naar 67 jaar tot 2023. Iedereen 

gaat dus langer doorwerken.  

Veel organisaties staan 

op dit terrein voor 

grote uitdagingen! Nú 

investeren in Duurzame 

Inzetbaarheid levert 

zeker toekomstig 

rendement op. Maar 

hoe pak je dit aan? 

In onze interactieve 

Masterclass &Dialoog 

leer je snel aan de slag te 

gaan met Vitale Inzetbaarheid. We gaan in op de 

volgende thema’s: 

• Hoe realiseer je Inzetbaarheid in de eigen 

organisatie. Waar start je? 

• Hoe overtuig je directie en management om 

te starten met vitale Inzetbaarheid? 

• Hoe zorg je dat medewerkers zelf actief 

werken aan hun eigen inzetbaarheid? 

• Wat levert het de organisatie op? 

• Welke instrumenten zijn beschikbaar? 

• Welke passen bij jouw organisatie? 

In onze Masterclass &Dialoog krijg je in korte 

tijd praktische informatie, tools, adviezen én 

delen we ervaringen. 

Wie HRM-ers, directies/ managers met HRM 

taken 

Wanneer do. 8 mei 15.30-20.00 

Investering € 195,00 (ex btw/ inclusief 

catering). Tijd: 4,5 uur Masterclass & 

voorbereidingstijd van 1,5 uur (casus) 

Locatie centraal in het land, nntb 

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers 

Werkvorm prikkelende inleidingen met up-to-

date informatie, praktijkcases en werk-

opdrachten. Tips en advies voor gebruik van 

tools, zoals de WAI (Work Ability Index). 

Begeleider: drs. Dennis Boutkan (1966) is 

organisatie adviseur bij Upstream Consulting met 

meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van 

‘gezond ondernemen’. Hij heeft als A&O 

psycholoog veel praktijkexpertise met de thema’s 

‘inzetbaarheid’ en ‘gezond organiseren’. 

Dennis heeft veel Employability en 

Verzuimmanagement projecten uitgevoerd en als 

gastspreker opgetreden bij de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, de Universiteit van 

Amsterdam en 

congressen.  

Vanuit Upstream 

Consulting is hij 

geaccrediteerd voor 

het inzetten van de 

WAI (Work Ability 

Index). Een bewezen 

instrument om 

inzetbaarheid bij 

medewerkers te meten en uitval te voorspellen. 

Daarnaast is hij aangesloten bij het Workbooster 

netwerk.  

Boutkan voert projecten uit binnen de profit en 

publieke sector en verrijkt de Masterclass met 

praktische voorbeelden. 

Zijn Duurzame Inzetbaarheids motto is ‘Een leven 

lang werkplezier’. 

Aanmelden Surf naar 

www.upstreamconsulting.nl en klik op 

‘Inschrijven workshops’ 

Meer informatie bel 020-5287322 of mail naar 

info@upstreamconsulting.nl 

 

boek vóór 18 april met 

speciale “Early Bird” 

korting van € 25 

 


