
 

 

 

Advies duurzame inzetbaarheid 

 

 
Adviseurs van Bewegen Werkt ondersteunen u in een traject integraal 

gezondheidsmanagement of adviseren u over specifieke onderdelen van beleid ten 

aanzien van duurzame inzetbaarheid. Hierna leest u welke stappen u kunt en op 

welke manier wij u hierin ondersteunen. 

 

Wilt u structureel aandacht besteden aan gezondheid en inzetbaarheid van uw organisatie en deze 

thema’s verankeren in het gezondheidsbeleid? Bewegen Werkt ondersteunt u hierbij middels een 7-

stappenmethodiek (Wynne en Clarkin, 1992). Dit is een bewezen effectieve en projectmatige aanpak 

gericht op gezondheidsbevordering. De 7 stappen: 

1. Draagvlak creëren. In een consultgesprek of visiesessie met sleutelfiguren binnen uw organisatie 

inventariseren we of er draagvlak is om met de thema’s gezondheid en inzetbaarheid aan de slag te 

gaan. Tevens inventariseren we welke activiteiten op het gebied van gezondheidsmanagement 

reeds worden georganiseerd. 

2. Structuur bouwen. Onze adviseur ondersteunt uw projectleider met het in beeld brengen van 

verschillende sleutelfiguren in uw organisatie. Daarna kunt u met deze sleutelfiguren een 

projectgroep oprichten die het beleid verder uitwerkt. 

3. Behoeften en noodzaak analyseren. We voeren een onderzoek uit om te inventariseren waar 

behoeften en noodzaak voor het beleid liggen en om te bepalen hoe het beleid ingevoerd kan 

worden. 

4. Ontwikkelen & plannen. Op basis van het onderzoek stellen we een plan van aanpak op en 

maken we een planning van de te organiseren activiteiten in de vorm van een activiteitenkalender. 

5. Activiteiten uitvoeren. De geplande activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. Dit wordt 

door de projectgroep gecoördineerd.  

6. Evalueren. We bekijken systematisch of de doelstellingen gehaald worden. Deelname aan de 

activiteiten koppelen we terug aan de opdrachtgever. Daarnaast evalueren we de vooruitgang, 

mogelijk door het herhalen van stap 3. 

7. Verankeren. De evaluatie leidt tot aanbevelingen, waarmee het beleid verder aangescherpt kan 

worden en onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. 

 

Het resultaat van deze 7-stappenmethodiek is dat de gezondheid bevorderende activiteiten die u 

organiseert, aansluiten bij overige HR-activiteiten en bij behoeften en noodzaak binnen de organisatie. 



 

Consultancy gezondheidsbeleid 

Het is daarnaast mogelijk om in uw organisatie aandacht te besteden aan gezondheid en inzetbaarheid, 

zonder een geheel traject integraal gezondheidsmanagement te doorlopen. Wilt u zich oriënteren op 

gezondheidsmanagement of wilt u gevoerd gezondheidsbeleid verder ontwikkelen? Weet u niet exact 

hoe u dit kunt aanpakken? Een adviseur van Bewegen Werkt kan hierin ondersteunen. 

 

Een aantal voorbeelden: 

- Huidig beleid evalueren. In een gesprek fungeert onze adviseur als sparringpartner en maakt 

middels uw input een quick scan van het inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie. Na afloop 

ontvangt u een rapportage met suggesties en aanbevelingen. 

- Een visie vormen en draagvlak creëren. De adviseur kan een visiesessie invullen. Verschillende 

sleutelfiguren in uw organisatie nemen deel aan deze sessie. De sessie resulteert in een 

visiedocument ten aan zien van inzetbaarheidsbeleid: hoe kijken we tegen gezondheid en 

inzetbaarheid aan, wat willen we in de toekomst bereiken en wat zijn aanbevelingen ten aanzien 

van het managen van gezondheid? 

- Een start maken. De adviseur kan u ondersteunen bij het maken van een startnotitie 

gezondheidsbeleid. Wij ondersteunen u bij de verkenning naar mogelijkheden en de te nemen 

stappen. Resultaat is een startnotitie die de basis vormt voor het managen van gezondheid en 

duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. 

- Activiteiten plannen. De adviseur kan de afdeling P&O ondersteunen bij het opstellen van een 

activiteitenkalender die past bij de behoeften van uw medewerkers. 

- Evalueren en verder ontwikkelen. De adviseur kan uw huidige gezondheidsbeleid evalueren. Dit 

door het beoordelen van verschillende prestatie indicatoren, zoals verzuim, verloop, 

aantrekkelijkheid als werkgever en tevredenheid van medewerkers en klanten. Aan de hand van de 

evaluatie brengt de adviseur een gericht advies uit over de verdere ontwikkeling van het beleid en 

de te nemen vervolgstappen. 

 

Onze adviseurs ondersteunen u in het gehele traject van adviseren, ontwikkelen, organiseren en 

evalueren van inzetbaarheidsbeleid. 

 

Meer weten?  

Wilt u graag meer informatie over advies van Bewegen Werkt? Neem dan contact met ons op via 053 

477 66 46 of stuur een bericht naar info@bewegenwerkt.nl 

 

 

 


