
Graag tot ziens op 15 februari 2018 

 
Uitnodiging duurzame inzetbaarheid 
en de oudere medewerker 

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt de komende 

jaren steeds verder. Regelingen voor vervroegde 

uittreding zijn allemaal afgeschaft. Dit alles heeft 

grote gevolgen voor oudere werknemers. Veel 

werknemers kampen met problemen en 

levensvragen die een belemmering vormen voor 

hun inzetbaarheid. Bijvoorbeeld werkdruk, moeilijk 

kunnen omgaan met technologische en andere 

vernieuwingen of gebrek aan vitaliteit. Gevolg is 

onder meer dat het ziekteverzuim binnen deze 

groep toeneemt.  

Anderzijds zijn er genoeg oudere werknemers die 

waardevol zijn voor een organisatie door hun 

kennis en ervaring. Reden genoeg om ervoor te 

zorgen dat deze groep inzetbaar, gezond en fit 

blijft.   

Inhoud 

We gaan met elkaar in gesprek over hoe we zowel 

de organisatie als de oudere medewerker kunnen 

stimuleren om vooruit te kijken en te denken. Hoe 

kunnen we deze groep helpen met meer inzicht in 

hun situatie, hun perspectief en kansen en 

aanzetten tot de juiste actie? Belangrijke begrippen 

tijdens deze praktische bijeenkomst zijn inzicht, 

eigenaarschap en actie.  

Gespreksleider 

De bijeenkomst wordt begeleid door Bart van 

Opstal, adviseur bij Aon op het gebied van leeftijds- 

en ouderenbeleid. 

Voor wie 

HR-functionarissen, P&O-ers, teamleiders 

Datum 

Donderdag 15 februari 2018 

 

Tijdstip 

10.00 uur – 11.30 uur 

Het programma ziet er verder als volgt uit: 

11.30 - 11.50     Antoinette Klaasboer van  

   Woonzorg Flevoland vertelt over de 

  Medewerkersdialoog 

11.50 -  12.00   Wat verder ter tafel komt 

12.00 -  13.15   Lunchtafel met een  korte  

      presentatie van de nieuwe website 

      BLIJFINZETBAAR voor Zorg en  

      Welzijn 

Locatie 

CMO/ZWW (De Schans 19-45, in Lelystad) 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 9 februari via 

info@zowelwerk.nl onder vermelding van 

‘Bijeenkomst Duurzame inzetbaarheid en de oudere 

medewerker’. Vermeld daarbij uw naam, 

organisatie en functie en of u gebruik maakt van de 

lunch. 

 

Meer informatie  

Neem contact op met Diana Josias: 06 - 404 963 93. 

 

Kosten 

Deze themabijeenkomst is kosteloos voor leden van 

Zowelwerk. Niet-leden betalen € 85. 

Annulering 

Annulering is kosteloos tot 3 dagen voor de 

bijeenkomst. Daarna is Zowelwerk genoodzaakt  

€ 50,- in rekening te brengen. 

mede mogelijk gemaakt door: 

 

Zowelwerk is onderdeel  

mailto:info@zowelwerk.nl

