INVESTEREN
IN DUURZAME
INZETBAARHEID
LOONT

Maak werk van duurzame inzetbaarheid en
ontdek de mogelijkheden.
Wat past in jouw organisatie?

houtmooiwerk.nl

Duurzame inzetbaarheid
Hout plezier

Waarom?
Verandering is het sleutelwoord in dit tijdperk. Een constante factor die snel gaat.
Ook in de houtbranche. Technologische en digitale ontwikkelingen en ouder
worden vraagt innovatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het behouden
van vakkennis, gezond blijven, plezier in je werk zoeken, ondersteunend leiderschap
en het aantrekkelijk houden van werken in de houtbranche heeft prioriteit.
Met deze folder informeren wij over de mogelijkheden die er nu liggen binnen Hout
Mooi Werk.

Hout het veilig en gezond

Hout de verandering bij

Hout Mooi Werk is een initiatief vanuit het SIVAG in samenwerking met VVNH, FNV,
CNV. Er is een subsidie toegekend waarbij alle houthandel-bedrijven aanspraak
kunnen doen op een flinke vergoeding van interventies.

Je kunt tot april 2020 gebruik maken van advisering,
workshops en coaching zoals in deze folder is opgenomen.
Na april 2020 kan uiteraard ook, maar dan is er geen
subsidie meer mogelijk via de SIVAG.
De coördinatie van Hout Mooi Werk is in handen van Sonja van Hamersveld van
Charly Green. Samen met adviseurs en een variatie van aanbieders wordt er hard
gewerkt om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten in de houthandel.
Voor meer informatie kun je bellen met 036-5321020 of je kunt mailen naar
houtmooiwerk@sivag.nl.
Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de
Europese Unie.

Wat is voor jouw
organisatie belangrijk?
Hout Mooi Werk is powered by:

houtmooiwerk.nl

Vakmensen

Gemotiveerde
blije mensen

20% productiever
37% meer sales
10% scherper

Omgeving groen,
actief, licht, lucht

10% scherper

Verzuim

€ 400,- per dag

Ongezondheid

18% productief

Roken,
overgewicht,
alcohol, slapen

Roken: € 4.700,- per jaar
Overgewicht: 2x meer verzuim
Alcohol, slapen: meer ongevallen

Hoe?
Veel bedrijven zijn al bezig met activiteiten rondom het verbeteren van de
inzetbaarheid van medewerkers.
In de houtbranche zijn er al mooie initiatieven! Maar, er is meer nodig. Hoe kun je
reactief handelen omzetten naar proactief en preventief handelen. Met winst voor
de medewerkers, organisatie en klanten?

Wat werkt?
Bewezen programma’s laten zien dat effectief beleid samenhangt met het borgen
van aandacht voor vitale inzetbaarheid tot in de bedrijfscultuur van de organisatie,
zogenoemde organisatie-DNA.
Dit betekent dat bij medewerkers, leidinggevenden en directies bekend moet zijn
wat Hout Mooi Werk inhoudt en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin pakt.
Er is geen ‘one size fits all’, wel zijn basiselementen herkenbaar. Met elkaar in
dialoog komen en ideeën verzinnen vergroot de kans dat mensen het zelf gaan
oppakken.

INVESTEREN IN
MENSEN LEVERT
GELD OP

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Autonomie, regelmogelijkheden om je werk te doen, een goede relatie met
leidinggevenden en werk dat uitdaagt, zijn belangrijke elementen bij het inzetbaar
blijven. Dat gaat verder dan een schaal appels neerzetten of een sportabonnement.
Dat gaat ook over hoe je met elkaar het gesprek aangaat over hoe het werk
slimmer en beter kan. En over hoe je omgaat met ouder wordende medewerkers en
inzetbaar blijven.

Wat kan het jullie
opleveren?
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Wat werkt is een gedegen aanpak die past bij de wensen van jouw organisatie,
financiële mogelijkheden, bezetting en thema’s waar verbetering gewenst is.
Samen met jou stemmen wij dat af in een adviesgesprek.

Na de start
De route en aanpak, groot of (heel) klein. Het kan allemaal. Je kunt bijvoorbeeld ook
beginnen bij een bijeenkomst voor medewerkers waar we op een interactieve wijze
gaat werken aan bewustwording van duurzame inzetbaarheid of we starten met
een leuke inspiratiesessie met leidinggevenden.

Wat levert 10%
verbetering op?

€

De start…

Ook zijn er ondernemers die een inzetbaarheidsgesprek voor iedere medewerker
mogelijk maken of een health check. Alles kan, niets moet.

AP?
LEIDERSCH

Samen met jou kijken we naar wat voor jou gaat werken. Want daar gaat het om. Op
de volgende bladzijden een overzicht van gerichte interventies.

Voorbeeldrol
Inspireren
Duidelijk zijn

........................
.......................
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Arbo-omstandigheden
Gezondheidsbeleid
Leercultuur

Hoe ziet jullie plaatje
eruit?

Aanbod
Workshops: Hout Mooi Werk de basis
o Medewerkers: Inspiratieworkshop Duurzame Inzetbaarheid
o Leiderschap: Vitaal leiderschap en gesprekken voeren rondom DI
o Preventiemedewerkers of P&O adviseurs: Aan de slag met DI

Verdiepende workshops zoals
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Slapen en ontspanning
Fit & energiek zijn
Gezonde keuzes maken
Eet en beweeg je sterk
Rust in de drukte
50+ workshops
Dynamisch werken (werken aan een goede houding)
Specifiek voor teams: teambuilding en communicatie
Stoppen met roken-programma’s

Coaching

JOU KUNNEN ZE
NIETS MEER
LEREN

o
o
o
o

Individuele inzetbaarheidscoaching
Leefstijlcoaching
Loopbaancoaching
Leiderschapscoaching

Scans en Tools
o
o
o
o
o

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een health check
Werkplekonderzoek
Inzetbaarheidscan/duurzame inzetbaarheids index
Gezond bedrijfsrestaurant/kantine
E-learning of programma’s online

Aanpak is maatwerk
Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Samen met jou wordt de gewenste tijd en tijdsduur afgestemd.
Andere wensen? Mail deze dan naar houtmooiwerk@sivag.nl.

Workshops: Hout Mooi Werk de basis

Inspiratieworkshop DI
voor medewerkers
Waarom
Medewerker en werkgever hebben beide een verantwoordelijkheid om inzetbaar
te zijn en te blijven. Beiden plukken de vruchten van een passende aanpak. Uit de
enquêtes blijkt dat werkgevers vinden dat er nog weinig bewustwording en kennis
is in de praktijk. Wat houdt duurzame inzetbaarheid in? En wat kan ik doen? Wat
heb ik nodig van mijn werkgever?

Wat
In de sessies/workshops worden via de ‘FIT-stop’ medewerkers geprikkeld om na
te denken over aspecten die van invloed zijn op hun inzetbaarheid. Dit is een zeer
eenvoudige scan om vitaliteit te meten. Bij de thema’s is rekening gehouden met
ontwikkelingen die in de branche spelen.
Nadat enkele thema’s zijn behandeld, vragen we de medewerkers naar concrete
ideeën voor verbeteringen die in het team/bedrijf bij kunnen dragen aan duurzame
inzetbaarheid.

FIT ZIJN?
PLEZIER IN HET
WERK? DAAR
STA IK NOOIT ZO
BIJ STIL

Resultaat
o
o
o
o

Meer kennis over de onderwerpen van duurzame inzetbaarheid.
Op laagdrempelige wijze meegenomen worden in het onderwerp.
Uitgedaagd na te denken over zichzelf en verbeteracties op de werkplek.
Inzicht in effectieve verbeteracties.

Dit altijd met een hoge mate van interactie en een portie fun!
Uitermate geschikt voor medewerkersvan de werf, productie, verkoop of kantoor!
De inspiratieworkshops geven input voor de verdiepende workshops. De
verdiepende workshops zijn maatwerk en worden ingezet door professionele
trainers.

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Workshops: Hout Mooi Werk de basis

Vitaal leiderschap
Waarom
Leidinggevenden hebben een cruciale rol bij duurzame inzetbaarheid. Een
voorbeeld zijn. Maar ook een ondersteunende en prikkelende rol voor een prettige
en veilige werksfeer. Met mensen het gesprek aangaan en houden over de eigen
inzetbaarheid.
Uit de enquêtes en eerder onderzoek (arbo 2016) verdient leiderschap in de
houtbranche aandacht. De kwaliteit van leiderschap kan beter. De nadruk ligt hier
met name op het voeren van een juiste dialoog, duidelijke communicatie en zelf het
goede voorbeeld geven.
Hier gaan we mee aan de slag binnen het programma die bestaat uit 1)
bewustwording en inspiratie en 2) het leren voeren van een motiverend gesprek om
medewerkers in de eigen kracht te blijven zetten.

Wat gaan we doen

NAAR JOUW
IDEEEN
WORDT ALTIJD
GELUISTERD

We starten met een 1,5 tot 2 uur durende workshop waarin we werken aan
bewustwording. Ook de leidinggevenden vullen hun eigen Fit-Stop in en worden
interactief uitgedaagd om na te denken over de inzetbaarheid van hun team. Een
vervolg kan worden bepaald en vormgegeven.
Het vervolg bestaat bijvoorbeeld uit het vergroten van de eigen fitheid, invullen van
een leiderschapsscan, juiste gesprek voeren, veel oefenen en blijven reflecteren hoe
het gaat.

Resultaat
o Meer kennis van de onderwerpen van duurzame inzetbaarheid.
o Het leren van een gesprek voeren over onderwerpen van duurzame
inzetbaarheid.
o Medewerkers in beweging krijgen tot meer persoonlijk leiderschap.

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Dit altijd met een hoge mate van interactie en een portie fun!

Workshops: Hout Mooi Werk de basis

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Waarom
De onderwerpen van duurzame inzetbaarheid zijn een hot item bij heel veel
bedrijven. Het ouder worden en fysiek niet meer aan alle functie-eisen kunnen
voldoen. Hoe ga je hiermee om?
Gezondheidsvraagstukken, wat kan wel en wat kunnen we niet aan onze
medewerkers vragen?
Hoe anticipeer je op veranderende banen en hoe zorg je dat duurzame
inzetbaarheid van iedereen wordt. Zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt.

Wat gaan we doen
Op een interactieve manier leren, vooral ook van elkaar. Waar loop je tegenaan en
wat zijn oplossingsrichtingen die je morgen al kan inzetten?

Training

JOUW IDEE IS
GOUD
WAARD

o
o
o
o
o

Scan eigen fitheid.
Organisatiescan maken.
Hoe maak je duurzame inzetbaarheid bespreekbaar.
Eerste stappen.
Intervisie met elkaar .

Op donderdag 23 januari 2020 van 13:00 tot 17:00 in het midden van Nederland
(locatie nog nader te bepalen). Meld je alvast aan via houtmooiwerk@sivag.nl.

Liever bij jullie op locatie?
Stuur een mail naar houtmooiwerk@sivag.nl.

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Coaching

Voor medewerkers én leidinggevenden
Waarom
Duurzame inzetbaarheid is een ingewikkelde. Daarom kiezen ook ondernemers
ervoor om hun medewerkers een inzetbaarheids-coachgesprek aan te bieden.
Soms als aanvulling op een health check of andere scan die de medewerker heeft
ondergaan. Ook geschikt om in te zetten als een medewerker dreigt uit te vallen.

Soorten coaching
o
o
o
o

Individuele inzetbaarheidscoaching.
Leefstijlcoaching.
Loopbaancoaching.
Leiderschapscoaching.

Resultaten
o
o
o
o

WERKDRUK?
DAAR KAN
IK WEL MEE
OMGAAN

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt je
werk nog mooier!
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Een blik op zichzelf werpen.
Hogere inzetbaarheid.
Andere baan of functie.
In beweging komen (letterlijk en figuurlijk).

Kijk voor specifieke resultaten op charlygreen.nl.

Vragen over coaching?
Bel dan gelijk even met 036-5321020 of mail naar houtmooiwerk@sivag.nl.

Scans en Tools

Voor medewerkers én leidinggevenden
Waarom
Health check, gehoortest, inzetbaarheidsscan, persoonlijkheidstesten. Allerlei
manieren om medewerkers een blik op zichzelf, hun gezondheid en gedrag,
in bijvoorbeeld communicatie met anderen, te scannen. Bij inzicht start de
verandering, het geeft richting waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Het
brengt risico’s en sterktes in kaart.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een
health check
Lichamelijke en bloedwaarden worden gemeten. Bijvoorbeeld bepaling
bloedwaardes zoals, suiker, cholesterol, bloeddruk. Aansluitend een conditietest en
afsluitend een kort coachingsgesprek. Dit kan worden aangevuld met gehoortesten
en diverse vragenlijsten op inzetbaarheid zoals werkvermogen en werkplezier.

Werkplekonderzoek

EEN APK
VOOR JEZELF
VOORKOMT
KLACHTEN

Wist je dat je heel veel kunt doen om je werk leuk te houden? Bijvoorbeeld door goed bij te blijven in je
vak, jouw ideeën over het werk met anderen te delen en erop te letten dat je jezelf niet te zwaar of op
een verkeerde manier belast. Kijk op houtmooiwerk.nl en praat erover met je werkgever. Dat maakt
je werk nog mooier!
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Samen met een fysiotherapeut krijgen medewerkers feedback over houding en
ze krijgen tips over wat je zelf kunt doen om klachten te voorkomen/verkleinen.
Ook bureaumedewerkers worden geadviseerd over een juiste houding achter hun
beeldscherm. Dit kan in de vorm van een workshop of individueel.

E-learning of programma’s online
Voor medewekers die online actief zijn, zijn er diverse mogelijkheden om te werken
aan de gezondheid. Na het bepalen van je persoonlijk profiel kan een maatwerk
online programma worden gemaakt rondom gezonder leven.

Je gaat het pas zien als
je het doorhebt.
Johan Cruijf

Doe de test en bekijk
de tips die je zelf al
kunt doen.
Kijk op houtmooiwerk.nl

IK KAN ZELF
AL AAN DE
SLAG

Wat is jouw houtbaarheid. Ga naar de website
houtmooiwerk.nl, doe de test en bekijk de tips.
houtmooiwerk.nl

Je kunt tot april 2020 gebruik
maken van advisering, workshops
en coaching zoals in deze folder is
opgenomen.
Direct aan de slag? Bel met 036-5321020 of
stuur een mail naar houtmooiwerk@sivag.nl

Alvast een mooie poster?
Download gratis via houtmooiwerk.nl/tools

houtmooiwerk.nl

