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Workshop ‘Fit for the Job’
Benutten van eigen talenten, mogelijkheden, passie en wensen om vitaal
en bevlogen aan het werk te zijn

Onderzoek1 heeft aangetoond dat een laag werkvermogen2 tijdens de beroepsloopbaan3 leidt
tot een daling van de prestaties, de kwaliteit van het geleverde werk en de productiviteit. En na
pensionering zelfs tot een verminderde zelfstandigheid en lagere levensverwachting.

Waarom Fit for the Job?
Ons werk en de manier waarop we onze werk moeten doen, verandert. Een van de oorzaken
is de vergrijzende beroepsbevolking. Deze groep gaat naar verwachting binnen tien tot
vijftien jaar met pensioen en er zijn niet genoeg mensen die deze groep kunnen opvolgen.
Dit betekent dat taken en werkzaamheden anders moeten worden ingericht en verdeeld en
dat de mensen die de vergrijzende beroepsbevolking (op korte termijn) gaan opvolgen, nu al
opgeleid en klaargestoomd moeten worden.
Een andere ontwikkeling is de ophoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Door de ophoging
van de deze leeftijdsdrempel moeten we langer doorwerken. Dit betekent dat we ook
mentaal en fysiek fit moeten zijn om dit goed vol te kunnen houden. Het vitaal en bevlogen
mee kunnen gaan tot de pensioenleeftijd vergt van de vergrijzende medewerkers andere
competenties, vaardigheden en gedrag.
Tenslotte zien we dat technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, waardoor functies
veranderen en andere competenties van medewerkers worden gevraagd. Dit dwingt ons om
onze kennis en vaardigheden bij te houden, na te denken over onze kwaliteiten, (onbenutte)
talenten en mogelijkheden en hoe we deze kunnen inzetten. Daarnaast dienen wij onszelf
wendbaar te maken, zodat we ons werkvermogen verhogen en ‘fit for the job’ zijn of worden.

Wat kunt u van ons verwachten?
Tijdens de workshop ‘Fit for the Job’ leren deelnemers waarom werken aan werkvermogen
en wendbaarheid4 belangrijk is. Aan de hand van ‘het huis van werkvermogen’5 leren de
deelnemers hoe zij de juiste balans kunnen vinden tussen individuele kenmerken (gezondheid,
competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

>>

1 	‘Perceived work ability and individual characteristics as predictors of early exit form working life in professional cleaners.’
(Hopsu, L., Leppänen, A., Ranta, R., Louhevaara, V., 2005).
2 	Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch (zoals motivatie om te werken) en sociaal in staat is om te werken
(Ilmarinen, Tuomi, & Seitsamo, 2005).
3 	Beroepsloopbaan is de tijd die iemand als werknemer heeft doorgebracht in een of meer beroepen, vaak met de bijgedachte aan de daarbij
opgedane kennis en ervaring; tijd dat men een beroep of diverse beroepen uitgeoefend heeft (www.encyclo.nl).
4 Wendbare werknemers zijn werknemers die zich (blijvend) kunnen aanpassen aan nieuwe eisen die de markt en het bedrijf aan hen stellen
(Peter Dona, 2015).
5 	Het ‘Huis van Werkvermogen’ of ‘Huis van Ilmarinen’, vernoemd naar Prof. Dr. Juhani Ilmarinen, grondlegger concept van werkvermogen en Work
Ability Index.
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Hoe gaan wij te werk?
Aon gelooft in een interactieve aanpak waarbij de deelnemers zoveel mogelijk ‘ander’ gedrag
kunnen ervaren. Door middel van theoretische modellen, oefeningen en delen van eigen
praktijkervaring wordt dieper ingegaan op kwaliteiten, (onbenutte) talenten en mogelijkheden.
Ook wordt gekeken naar wat de bijdrage van de individuele deelnemers binnen de organisatie
is en hoe deze vergroot kunnen worden door inzet van eigen talenten, mogelijkheden, passie
en wensen.
De workshop bestaat uit drie dagdelen van drie uur verdeeld over een jaar, waarin per dagdeel
plenaire sessies en break-outsessies met oefeningen elkaar afwisselen. De onderwerpen
‘wendbaarheid’ en ‘het huis van werkvermogen’ vormen de rode draad van de sessies, waarbij
we per sessie de verschillende verdiepingen van het huis van werkvermogen behandelen.

De opbouw van de sessies
Tijdens sessie 1 wordt ingegaan op het belang van werkvermogen en waarom het belangrijk is
om als werknemer wendbaar te zijn/worden. Hier wordt ook het fundament (verdieping één)
van het huis gelegd, en dus van een goed werkvermogen, door bewuster met lichamelijke
en geestelijke gezondheid om te gaan. Onderwerpen zoals ‘energiegevers/energievreters’,
‘mentale kracht ontwikkelen’ en ‘uitbouwen van een sociaal netwerk’ komen aan bod.
Tijdens sessie 2 bouwen we aan de tweede verdieping die zich richt op competenties. Voor
een goed werkvermogen is het noodzakelijk om over de juiste mix van kennis en vaardigheden
te beschikken om de werktaken uit te kunnen oefenen. Organisaties evolueren in de tijd en dus
ook de benodigde competenties. Deelnemers werken aan de hand van oefeningen aan hun
wendbaarheid, krijgen inzicht in eigen talenten en mogelijkheden en bespreken met elkaar hoe
deze ingezet of verbeterd kunnen worden.
In sessie 3 werken we aan de derde en vierde verdieping van het huis. De derde verdieping
heeft te maken met de werkgerelateerde normen en waarden van medewerkers. Normen
en waarden bepalen de houding en motivatie ten aanzien van werk. We gaan kijken welke
normen en waarden de deelnemers belangrijk vinden en hoe zij waarden kunnen omzetten tot
acties. De derde verdieping heeft ook een balkon dat het contact met de directe omgeving
en de activiteiten buiten het werk symboliseert. Hier wordt het belang van een goede werkprivébalans besproken. De vierde verdieping ‘werk’ focust op de werkomstandigheden, de
inhoud van het werk, de werkeisen, maar ook op management en leiderschap.

Wat levert het op?
Een goed werkvermogen wordt verkregen wanneer de eerste drie verdiepingen, die staan voor
wat de werknemer kan en wil, in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de
organisatie verlangt. Door het volgen van deze workshop krijgen deelnemers meer inzicht in
wat ze kunnen en willen. Ook leren ze hun ‘competenties en kennis’ optimaal in te zetten en
wat ze nodig hebben om te bereiken wat ze voor ogen hebben.

Wat is de gevraagde investering?
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Betrokkenheid van (en eventuele opvolging door) HR-medewerkers. De kosten voor het
voorbereiden en faciliteren van drie dagdelen workshop (maximaal aantal deelnemers per
dagdeel is twintig) bedragen EUR 4.000.
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Wij helpen u
graag succesvol
te ondernemen
Wilt u meer informatie over de
workshop ‘Fit for the Job’ of een
vrijblijvend gesprek? Neem contact
op met uw Aon-contactpersoon of
stuur een e-mail naar:
duurzame.inzetbaarheid@aon.nl

