Wat klanten over VIPP zeggen
Opdrachtgevers
Leidinggevenden:
“ Van de complexe analyse rondom inzetbaarheid
naar een concreet plan van aanpak levert maatwerk “Het verzuim is gedaald en blijft constant laag.
We doen het samen met elkaar”.
op waar we echt mee verder kunnen.”

PROGRAMMA
DUURZAME
INZETBAARHEID
“Het onderbuikgevoel t.a.v. de vitaliteit van de

“Het VIPP programma is een waardevolle
aanvulling op onze strategisch personeelsplanning:
de informatie is concreet en zeer bruikbaar.”

medewerkers is nu inzichtelijk. Ik zie nu zowel de
risico’s als het potentieel van mijn medewerkers.

“Veel bewuster en daardoor effectiever aan de
slag om te sturen vanuit preventie”.
“Ik ben in staat om de regie en de
verantwoordelijkheid veel meer bij de
medewerkers neer te leggen.”

Wat klanten over VIPP zeggen
VERZUIM | INZETBAARHEID | PREVENTIE | PRESTATIE

Opdrachtgevers

Leidinggevenden:
“ Van de complexe analyse rondom inzetbaarheid
naar een concreet plan van aanpak levert maatwerk “Het verzuim is gedaald en blijft constant laag.
We doen het samen met elkaar”.
op waar we echt mee verder kunnen.”
“Het VIPP programma is een waardevolle
“Grip
op hetpersoneelsplanning:
beheersen van
aanvulling
op krijgen
onze strategisch
de informatie
is concreet en zeer
het ziekteverzuim,
of bruikbaar.”
liever het

verhogen van de inzetbaarheid van

“Het onderbuikgevoel t.a.v. de vitaliteit van de
jouw medewerkers.
medewerkers
is nu inzichtelijk. Ik zie nu zowel de
risico’sHoe
als het
potentieel
vaneffectief?”
mijn medewerkers.
doe
je dit nu

“Veel bewuster en daardoor effectiever aan de
Het VIPP
programma geeft
slag om te sturen vanuit
preventie”.
alle handvatten die nodig
zijn om
sturen op
“Ik ben in staat om de regie
entede
inzetbaarheid
verantwoordelijkheid veel
meer bij en
dedaar
duidelijke resultaten op te
medewerkers neer te leggen.”
behalen.

MENUKAART
VIPP & INZETBAARHEID

MENUKAART DUURZAME INZETBAARHEID
• Wat zie je?

Het programma bestaat uit:

De VIPP
• Met wie ⚫ben
je Inzetbaarheidscan
bezig? ⚫ De Vitaliteitsdialoog
⚫ Workshop De Vitaliteitskalender

Workshop
• Wanneer⚫ kom
jeWerkdruk en Werkgeluk
in actie?⚫ Individuele Coaching voor Leidinggevenden

“Van de complexe analyse
rondom inzetbaarheid naar
een concreet plan van aanpak
leverde ons maatwerk op,
waar we echt mee verder
kunnen.”
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• Wat zie je?

Overzicht krijgen op de inzetbaarheid van jouw afdeling of team? Dat is
niet zo makkelijk. De beschikbare stuurinformatie maakt meestal alleen
het verzuim inzichtelijk. Maar welke thema’s spelen er nu precies bij de
medewerkers die aan het werk zijn? En in hoeverre vormen deze een
risico op de inzetbaarheid, nu of in de toekomst?

• Met wie ben je
bezig?

Je ontvangt bij de nulmeting 3 praktische foto’s
die meteen duidelijk maken waar je mee aan de
slag kunt gaan en wat dit in de toekomst gaat
opleveren.

• Wanneer kom je
in actie?

Wil je resultaten van het plan van aanpak
monitoren? Dan kan dit eenvoudig door de scan
te herhalen en in te bedden, bijvoorbeeld in
de beoordeling- of performance cyclus.

Met de VIPP
vlootschouwmethodiek®
maken wij de inzetbaarheid
van jouw bedrijf inzichtelijk.

VIPP VITALITEITSDIALOOG

VIPP VITALITEITSDIALOOG

Het gesprek aangaan over vitaliteit,
het lijkt zo makkelijk maar in de
praktijk toch moeilijker dan
gedacht.

• Wat zie je?

Hoe zorg je ervoor dat de medewerker in actie komt en
maak je afspraken over de resultaten? Dat is wat
leidinggevenden leren in het programma de
vitaliteitsdialoog.

• Met wie ben je
bezig?

Dit programma bestaat uit 2 tot 3 sessies waarin
leidinggevenden leren het gesprek aan te gaan,
medewerkers te activeren en afspraken te maken.
Daarnaast leren zij effectief te communiceren met de
stakeholders die betrokken zijn bij de inzetbaarheid.

• Wanneer kom je
in actie?

Het programma wordt ondersteund met intervisiesessies
waarin deelnemers in kunnen gaan op casuïstiek uit hun
dagelijkse praktijk.

DOWNLOAD PRODUCTBLAD
DE VITALITEITSDIALOOG

WORKSHOP
DE VITALITEITSKALENDER

WORKSHOP DE VITALITEITSKALENDER
• Wat zie je?
MAAK MET JE TEAM DE EIGEN VITALITEITSKALENDER

• Met wie ben
je
De leidinggevende wordt bijgestaan bij het organiseren van
bezig? een energieke en interactieve bijeenkomst over vitaliteit en
inzetbaarheid met zijn team. De bedoeling van de workshop is
dat medewerkers zelf inbrengen waar zij mee aan de slag
willen en hoe zij dit willen organiseren.

• Wanneer kom je
in actie? De workshop creëert maximale betrokkenheid bij alle

teamleden bij het onderwerp vitaliteit. De kalender zorgt
ervoor dat het onderwerp duurzaam onder de aandacht blijft!

“Het verzuim is gedaald
en blijft constant laag.
We doen het samen
met elkaar”.

WORKSHOP
WERKDRUK EN WERKGELUK

WORKSHOP WERKDRUK EN WERKGELUK

• Wat zie je?
Een van de grootste zorgen voor leidinggevenden is de
mentale weerbaarheid van het team. Wat is het effect
van veranderingen in de organisatie of van
werkzaamheden op de medewerker en hoe zorg je
ervoor dat de medewerker het plezier in werk niet
verliest?

• Met wie ben je
bezig?

deze workshop
• Wanneer Inkom
je gaan we aan de slag met werkdruk en
en hoe je hier zelf invloed op uit kunt
in actie? werkgeluk
oefenen.
De workshop sluit goed aan op uw aanpak om Burn-out
te voorkomen en medewerkers vitaal te laten presteren.

“Veel bewuster en
daardoor effectiever aan
de slag om te sturen
vanuit preventie”.

INDIVIDUELE COACHING
LEIDINGGEVENDEN

INDIVIDUELE COACHING LEIDINGGEVENDEN
• Wat zie je?

In een persoonlijke training gaan we gericht in op
persoonlijke vraagstukken die leidinggevenden

• Met wie ben
je hebben om effectief te kunnen sturen
en managers
bezig? op preventie en inzetbaarheid.
• Wanneer ⚫kom
je van het inzetbaarheidsgesprek
Het voeren
in actie? ⚫ Regie en persoonlijk leiderschap
⚫ Ontdekken van je leiderschapsstijl
⚫ Effectief vragen om ondersteuning

⚫ Monitoren en sturen

“Ik ben in staat om de regie en
de verantwoordelijkheid veel
meer bij de medewerkers neer
te leggen.”
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Grip krijgen op
“Veel bewuster en
daardoor sturen
effectiever
effectief
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“Ik ben in staat om de regie en de
verantwoordelijkheid veel meer bij de
medewerkers neer te leggen.”

