Speciaal ontwikkeld voor bedrijven in Bos en Natuur

Interactieve training:
Houd medewerkers inzetbaar!
Schrijf u
snel in!

Om de gevolgen van de vergrijzing het hoofd te bieden, gaan we langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd in de
bos- en de natuursector is relatief hoog. Dit heeft tot gevolg dat onze medewerkers over het algemeen meer verzuimen
dan werknemers in andere sectoren. De belangrijkste oorzaken zijn klachten aan rug en ledematen. Daarnaast nemen
stress en psychische klachten de laatste jaren fors toe.

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van een
medewerker om, nu en in de toekomst, toegevoegde
waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf
ook meerwaarde te ervaren.
Wat kunt u doen om uw medewerkers inzetbaar te houden
en daarmee het verzuim binnen uw bedrijf terug te dringen
en te voorkomen? Dat leert u tijdens de interactieve
training Houd medewerkers inzetbaar! De training wordt
verzorgd door Stigas samen met de scholingsadviseur
Bosschap.
De training is gebaseerd op de uitkomsten van het
project Vandaag werken aan morgen in Bos en Natuur,
dat Stigas voor het Bosschap heeft uitgevoerd. In het
project zijn knelpunten en oplossingen op het gebied
van ouder worden en werken in kaart gebracht.
Bewustwording, bij werkgevers èn werknemers, van de
invloed van levensfases op inzetbaarheid en van de
mogelijkheden om langer vitaal te blijven zijn cruciaal
om effectief om te gaan met inzetbaarheid door de
jaren heen.
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Voor wie is de training bedoeld?
Voor iedereen - uit kleine en grote bedrijven - in de
bos- en natuursector die met de inzetbaarheid van zijn
medewerkers aan de slag wil:

ondernemers, arbocoördinatoren, personeelsfunctionarissen, directieleden en lijnverantwoordelijken.

Welke onderwerpen komen aan de orde?
•
•

•

•

Inzetbaarheid - Wat is het? Waardoor wordt het
beïnvloed? En hoe kunt u het bevorderen?
Vitaliteit - Waarom is vitaliteit belangrijk? Werknemers
zijn zelf verantwoordelijk voor hun levensstijl. Hoe kunt
u als werkgever stimuleren en faciliteren?
Langer doorwerken - Wat zijn de knelpunten in het
werk naarmate de leeftijd vordert? Hoe kunnen
werknemers zich daarop voorbereiden en wat kan ik
als werkgever doen? Welke hulpmiddelen zijn er om
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te
dringen en te voorkomen? Waar kunt u relevante en
actuele informatie vinden?
Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie hier succesvol
mee aan de slag gaat? Wie – binnen en buiten mijn
organisatie – heb ik hierbij nodig?

Opzet
De dag heeft een train-de-trainer-opzet. Dit betekent het
volgende:
• U krijgt informatie en traint aan de hand van praktijkvoorbeelden vaardigheden die u in staat stellen de
inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten en het
verzuim te verminderen.

•

•

Daarnaast leert u hoe u dit overbrengt op anderen in
uw organisatie. Na aﬂoop krijgt u bovendien de hand
outs en PowerPointpresentaties mee naar huis. Zo
proﬁteert uw organisatie nog meer van de training!
U ontvangt een certiﬁcaat als bewijs van deelname.

Tijdsinvestering
Een dag.

Data en cursuslocaties
Er worden vijf trainingsdagen verdeeld over het land
gehouden. U kunt zich hier vrij op inschrijven. Vol = vol!
Twee data zijn aangewezen om de groepen bosaannemers
en kleinere particuliere landgoedeigenaren de mogelijkheid te bieden samen bijeen te komen. U kiest natuurlijk
zelf waar u aanwezig wilt zijn.

Kosten
De training wordt geﬁnancierd via het Bosschap. Voor de
deelnemers zijn er dus geen kosten aan verbonden.
Deze dag wordt verzorgd door Stigas in samenwerking
met de scholingsadviseur van het Bosschap.
De trainers zijn:
• Marlies Kamps, arbeid- en organisatiedeskundige
• Mirjam de Groot, preventieadviseur bos en natuur
• Hans Schilders, scholingsadviseur Bosschap
Stigas is het kenniscentrum van de agrarische en
groene sectoren op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie van ziekteverzuim.

13 maart 2014, Aequor, Horaplantsoen 18, Ede (Utr)
18 maart 2014, FPG, De Klomp 5, De Klomp (Gld) Speciale aandacht voor kleinere particuliere landgoedeigenaren.*
20 maart 2014, Het Utrechts Landschap, Bunnikseweg 39, De Bilt (Utr)
27 maart 2014, Landschapsbeheer Drenthe, Nijend 18a, Anderen (Dr)
22 april 2014, Bruins en Kwast, De Mossendamsdwarsweg 1, Goor (Ov) Speciale aandacht voor de bosaannemers.*
* middag en avond

Schrijf u in!

Via info@stigas.nl onder vermelding van uw naam, organisatie, contactgegevens en datum waarvoor u kiest.
Naam
Organisatie
Functie
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Datum en plaats
Na uw inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging met informatie over de locatie
en de precieze aanvangstijden.

verzenden

Postbus 32 2300 AA Leiden | telefoon (071) 568 90 00 | www.stigas.nl

