
Wendbaar aan het werk 

 

WIFI: Fooddock gasten 

 

23 mei 2017 



• Welkom; Linda van de Poll 

• Opening; Gerard Nederpelt 

• Introductie op het thema; Annet de Lange 

• Toelichting op project aanvragen; Linda 

• De projecten en projectpartners 

 Wecreate, Bewegen Werkt, HAN 

• Toelichting vervolg; Linda 

• Vragen 

Programma 





Dr. Annet de Lange 

• Professor Human Resource Management 

– Lectoraat HAN 

– Initiatiefnemer Kennisnetwerk DI ouder wordende 

werknemers 

– Initiatiefnemer Nederlands Kenniscentrum DI: NKDI 

– Visiting professor Faculteit Soc. Wetenschappen 

Universiteit van Stavanger Noorwegen; Juhani 

Ilmarinen; Huis van werkvermogen 

Introductie op het thema 





• Zomer 2016, aankondiging ESF 

• WGV Z&W en Transvorm organiseren ronde 

tafels. 

• Input voor twee projectaanvragen: Wendbaar 

– Eigenaarschap WG? WN? 

• Aanvrager Enschede, ondersteunt door CNV 

• Per project 16 organisaties 

• Goedkeuring; februari 2017 

 

 

Toelichting op projectaanvraag 



• ESF kaders; proces van puzzelen 

• Inrichten proces met twee regio’s 

• Begroting en co-financiering 

• Aanbesteden 

• Wetenschap; 4 partijen 

• Werknemers; 3 partijen 

• Werkgevers; 3 partijen 

 

Toelichting op projectaanvraag 



• Werkgevers wendbaar aan het werk 

– Wecreate: Jurjen Terpstra 

• Werknemers wendbaar aan het werk 

– Bewegen Werkt : Pieter Iedema 

– Intrinzis: Pauline van Dorssen 

• Wetenschap: 

– Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Annet 

de Lange 

 

De projecten en projectpartners 





 

• Wecreate                    

 Jurjen Terpstra 

 

Werkgevers wendbaar aan het werk 





 

• Bewegen Werkt   

– Pieter Iedema 

• Intrinzis 

– Pauline van Dorssen 

 

Werknemers wendbaar aan het werk 





 

• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 

 

– Annet de Lange 

 

Wetenschap 





Mijlpalen in planning   

    

8 mei 2017 officiele startdatum project  

23 mei 2017 informatiebijeenkomst voor leden 

16 juni 2017 sluitingsdatum aanmelden bijeenkomst 

31 december 2017 eindatum meting 1 

1 juli 2017 start interventies werknemers wendbaar aan het werk 

1 oktober 2017 start interventies werkgevers wendbaar aan het werk 

februari 2018 tussentijdse evaluatie met deelnemers 

31 augustus 2018 einde interventies werknemers wendbaar aan het werk 

30 september 2018 einde interventies werkgevers wendbaar aan het werk 

31 oktober 2018  einddatum meting 2 

31 oktober 2018  officiele einddatum project 

oktober 2018 eindevaluatie met deelnemers 

7 februari 2019 deadline rapportageverplichting bij agentschap voor einddeclaratie 

    

Toelichting vervolgtraject: Tijdslijn 



 

 

 

 

 
* Voor aangesloten leden 

** Uurtarief € 45,00; 5 uur per mnd /18 maanden projectperiode 

Toelichting vervolgtraject: Prijs 

Wendbaar aan het werk   

    

Totale projectkosten € 35.000,00 

Te ontvangen subsidie ESF € 14.000,00 

Bijdrage Transvorm/WGV Zorg en Welzijn* € 5.500,00 

Rest € 15.500,00 

    

Uren in natura deelnemende organisatie** € 4.000,00 

Eigen bijdrage deelnemende organisatie € 11.500,00 

    



• Het project wordt gefinancierd met bijdragen 

vanuit het Europees Sociaal Fonds, Transvorm 

en WGV Zorg en Welzijn.  

• In 2017 en 2018 uren inzet van de intern 

projectleider (HR professional) t.w.v.  € 4.000 

• In 2017 een financiële bijdrage van      € 3.500 

• In 2018 een financiële bijdrage van     € 8.000 

 

Toelichting vervolgtraject: Prijs 



• Menzis en Zilveren Kruis ondersteunen project 

• Eigen bijdrage (deels) financieren met 

gezondheidsbudget 

• Mantelovereenkomst WGV Zorg en Welzijn 

• Budget 2017 en 2018 

• Budget per verzekerde medewerker 

 

Toelichting vervolgtraject: prijs 

 



• Aanmeldformulier op de website 

• Definitieve toewijzing op volgorde van 

inschrijving, waarbij wordt gestreefd naar 

een gelijke verdeling over de branches en 

de regio’s Brabant en Oost-Nederland.  

•  Ondertekenen projectovereenkomst 

 

 

Toelichting vervolgtraject: Aanmelding 



Vragen 



• Aanmelden voor project VOOR 17 juni! 

• Mailing workshopprogramma duurzame 

inzetbaarheid: aanmelden 

• Landelijke website Duurzame Inzetbaarheid 

m.m.v. Wetenschappers en lectoraten 

• 15 juni Event zorg en welzijn in Twente over 

inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid: meer 

info en aanmelden 

 

 

 

 

 

Tot slot (1) 

http://wgvzorgenwelzijn.us15.list-manage.com/subscribe?u=b694430be61e96b62dcb5e29e&id=fd757709bc
https://www.werkpleintwente.nl/evenementen/event-zorg-welzijn-inclusiviteit-en-duurzame-inzetbaarheid
https://www.werkpleintwente.nl/evenementen/event-zorg-welzijn-inclusiviteit-en-duurzame-inzetbaarheid


• Alle info op website WGV Zorg en Welzijn: 

www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk 

 

WGV Zorg en Welzijn 

 Linda van de Poll | 088 255 66 50 | 

 l.vandepoll@wgvzorgenwelzijn.nl 

 

 

 

 

Tot slot (2) 

http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk
http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/wendbaar-aan-het-werk

