” Levensfase bewust personeelbeleid en
arbeidsomstandigheden”

Met de tijd mee…….
Duurzame inzetbaarheid, generaties op
elkaar afstemmen, hoge slijtage
tegengaan, eenzijdige
ervaringsconcentratie vermijden,
vitaliteit…..
Het zijn begrippen die een rol spelen om
medewerkers op een gezonde manier
hun pensioen te laten halen. Doordat
medewerkers een langer werkzaam
leven hebben moeten organisaties hun
personeelsbeleid hierop inrichten.
Gezond en met plezier, want daarna
gaat het werk misschien niet meer
verder, maar het leven wel. FNV
Formaat helpt u graag verder hier concrete stappen in te zetten op een
praktijkgerichte cursusdag van drie dagdelen.
Aanpak
Op deze dag over levensfase bewust personeelsbeleid wordt duurzame inzetbaarheid van
de medewerkers als uitgangspunt genomen. Een ander uitgangspunt is dat het gaat om alle
medewerkers en niet alleen om ouderen. Dus alle levensfasen zijn belangrijk! Aan de orde
komt
-

-

Welke beleidsinstrumenten moeten ingevoerd worden om medewerkers gezond en
fit te houden?
Wat is er aan de verminderende arbeidsproductiviteit te doen?
Wat moet er in een organisatie veranderen om medewerkers langer aan het werk te
kunnen houden zonder dat het voor de medewerkers zelf, hun werk of voor de
organisatie negatieve gevolgen heeft?
Er wordt aandacht besteed aan de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en (in
mindere mate) arbeidsvoorwaarden voor de gevolgen van de levensfase
Voorbeelden van ‘good practice’ komen voorbij en dienen als inspiratie.

Resultaat
-

Aan het einde van deze dag weet u hoe een veranderingsproces als het invoeren van
levensfase bewust personeelsbeleid kan worden opgestart.
Er ligt een ruwe opzet voor een plan van aanpak.

Doelgroep
De dag is geschikt voor:
- HR managers, die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid
- (Leden van) Ondernemingsraden of VGWM commissies die dit thema op de agenda
willen zetten
Afhankelijk van uw wensen en situatie kunnen we een programma op maat aanbieden. Een
andere mogelijkheid is deze dag via ons ‘open aanbod’ te volgen

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Houten, trainer en
arbodeskundige bij FNV Formaat Rob.van.Houten@fnvformaat.nl tel. 0652599038

