PROGRAMMA VIPP VLOOTSCHOUW®:
EFFECTIEF STUREN OP VERZUIM, INZETBAARHEID, PREVENTIE & PRESTATIES
Vitaal werken in je eigen functie tot aan je pensioen is niet vanzelfsprekend. Werkgevers investeren in duurzame
inzetbaarheid maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen en wat echt werkt. Met het VIPP Vlootschouw®
programma helpt Fysergo zicht te krijgen op het inzetbaarheidspotentieel binnen organisaties en dit potentieel te
ontwikkelen. Het is een heldere, methodische aanpak die leidinggevenden houvast geeft om eenvoudig en resultaat
gericht te sturen op inzetbaarheid.
De bouwstenen van het VIPP Vlootschouw® Programma
De VIPP Vlootschouw® scan:
Fysieke problemen, sociale of mentale disbalans, ieder teamlid heeft zijn of haar eigen verbeter- of ontwikkelpunten. De

“ Fysergo heeft ons geholpen om de complexe analyse
rondom inzetbaarheid te vertalen in een concreet plan
van aanpak waar we echt mee verder kunnen.”

dialoog tussen werkgever en werknemer over inzetbaarheid is

VIPP Leiderschap programma

hierbij essentieel.

De VIPP Vlootschouw® wijst uit waar het inzetbaarheidspoten-

De VIPP Vlootschouw scan geeft inzicht in de inzetbaarheid

tieel van teams zit en hoe dit beïnvloed kan worden. Deze infor-

van de organisatie en de factoren die hier bepalend in zijn. On-

matie is basis voor het VIPP leiderschapsprogramma, waarmee

der andere de relatie met leeftijd en functieverblijfsduur worden

leidinggevenden effectief aan de slag gaan met acties die een

in beeld gebracht. Leidinggevende krijgen hands-on tips die

hogere inzetbaarheid en productiviteit van de medewerkers re-

direct kunnen worden toegepast.

aliseren. Uitgangspunten voor het programma zijn: persoonlijk

®

leiderschap (eigen regie), ontwikkeling en zicht op prestaties.
“ De aanvulling van het VIPP programma op ons strategisch personeelsplanningsprogramma is groot: de informatie is concreet en zeer bruikbaar.”
De VIPP ® Vlootschouw® scan is in te zetten als nulmeting van
uw inzetbaarheidsprogramma en kan ook worden ingezet om
resultaat van acties van leidinggevenden te monitoren. Door de
online toegang tot de VIPP tool is dit eenvoudig uit te voeren
en effectief.
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EFFECTIEF STUREN OP VERZUIM, INZETBAARHEID,
PREVENTIE & PRESTATIES
VIPP Organisatie advies

Voor wie?

In het adviesgesprek bespreken we de betekenis van alle uit-

• Voor bedrijven die op basis van inzichten gericht aan de slag

komsten en leggen we de link met de vraagstelling die u als
opdracht bij aanvang van het programma aan ons heeft meegegeven. Hiermee kan de scan een concrete aanvulling zijn op
uw duurzame inzetbaarheidsprogramma of bijvoorbeeld uw
strategisch HR personeelsplannings programma.

willen met duurzame inzetbaarheid
• Voor HR managers die invulling willen geven aan een leadership & development programma
• Voor managers die aan de slag willen met leiderschap op
inzetbaarheid en de resultaten ervan willen monitoren
•  Voor leidinggevenden die hun competenties op het sturen op

Resultaat VIPP Vlootschouw® programma:

inzetbaarheid willen ontwikkelen en versterken

• Overzicht van het inzetbaarheidspotentieel van uw medewerkers
•Zicht op het vermogen van leidinggevenden om effectief te
kunnen sturen op inzetbaarheid
• Concreet plan van aanpak om te komen tot verbetering van
het inzetbaarheidspotentieel van medewerkers
• Vaardigheden om te sturen op inzetbaarheid door leiding-

“De meerwaarde van het VIPP programma is dat ik veel
bewuster en daardoor effectiever aan de slag ben met
mijn team om te sturen op preventie. Ik ben in staat om
de regie en de verantwoordelijkheid veel meer bij de medewerkers neer te leggen.”

gevenden
• Tools om medewerkers te activeren naar eigen regie
“Fysergo heeft met het VIPP programma geholpen om
mijn zorgen over de duurzame inzetbaarheid van mijn
afdeling inzichtelijk te maken. Ik zie nu dat ik veel meer

“Ik ben nu een jaar aan de slag met het VIPP programma
en ik zie dat de effecten zichtbaar worden: het verzuim is
gedaald en blijft constant laag. Ik heb nu veel meer ruimte
om aan preventie te werken en dat is veel leuker!”

mogelijkheden heb dan ik dacht om preventief te sturen.
Binnenkort starten we met het VIPP leiderschap en intervisie programma dat op maat voor mijn afdeling zal worden ingezet.”
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