het platform van sociale partners in de Technische Groothandel

Uitnodiging voor de
Dag van de duurzame inzetbaarheid
in de Technische Groothandel
donderdag 21 januari 2016 van 13:00 – 18:00
bij Expo Houten (Meidoornkade 24, Houten)
Sociale partners in de Technische Groothandel nodigen u graag uit voor hét event in de Technische
Groothandel over Duurzame Inzetbaarheid. In één middag bent u helemaal bijgepraat over het
onderwerp en heeft u inspiratie opgedaan om met duurzame inzetbaarheid in uw eigen organisatie
aan de slag te gaan.
Wie zijn wij?
Sociale partners in de Technische Groothandel zijn de werkgeverorganisatie WTG en de vakbonden
FNV, CNV Dienstenbond en De Unie. Sociale partners spreken collectieve regelingen in de sector af,
zoals de arbeidsvoorwaarden-CAO en de projecten van het FKB. Ook Duurzame Inzetbaarheid valt
onder het FKB.
Voor wie is de Dag van de Duurzame Inzetbaarheid bedoeld?
Voor iedereen die in de Technische Groothandel actief is als werkgever, HRM, leidinggevende,
OR/PVT-lid of als werknemers met interesse voor duurzame inzetbaarheid.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link.
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt! Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden
omdat deze dag vanuit het FKB Technische Groothandel wordt gefinancierd.
Programma
Het programma bestaat onder meer uit: een inleiding van Maarten van der Weijden (Olympisch
zwemkampioen en die kanker heeft overwonnen) over elke dag beter worden, de resultaten van de
enquête duurzame inzetbaarheid en prikkelende workshops:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13:00
13:30
13:45
14:30
15:00
15:30
16:10
16:20
17:00
18.00

Inloop met koffie/thee
Welkom dagvoorzitter met aftrap sociale partners in panel
Inleiding door Maarten van der Weijden
Korte presentatie resultaten enquête en uitreiking Apple Watch Sport
Pauze
Workshopronde 1
Pauze / naar volgende workshop
Workshopronde 2
Afsluiting en borrel
Einde

Workshops Expeditie FIT
Tijdens deze middag kunt u een tweetal workshops bijwonen. U kunt bij aanmelding kiezen uit:
Workshop 1: Leven lang leren
Dat leren tegenwoordig niet ophoudt bij het behalen van je
startkwalificatie weten we inmiddels allemaal. Maar hoe doe
je dat vervolgens? Hoe maak je leren aantrekkelijk voor
iedereen, of je nu 25 of 55 jaar oud bent? En moeten we dan
allemaal schoolbanken weer in? In deze workshop gaan we
hier verder op in en zullen we aan de hand van een casus bij
Philips laten zien hoe je de leercultuur in organisaties kunt
versterken.

Workshop 2: Werkdruk, herken de druppel
Werkdruk is een complex begrip. Vaak wordt gedacht dat
werkdruk alleen kan worden opgelost door extra personeel
aan te nemen. Er zijn echter verschillende factoren van
invloed op werkdruk. Krijg in deze workshop inzicht in deze
factoren, tips en mogelijke oplossingen.

Workshop 3: Hoe duurzaam inzetbaar ben jij?
Wat houdt duurzame inzetbaarheid in? Gaat het vooral over
gezondheid of spelen meer factoren een rol? En hoe staat
het eigenlijk met jou eigen duurzame inzetbaarheid? Krijg in
deze workshop meer inzicht in het thema en ervaar hoe het
is om daarover in gesprek te gaan.

Workshop 4: Zonder dialoog geen duurzame inzetbaarheid
Er is veel aandacht voor het thema duurzame inzetbaarheid in
organisaties, maar hoe komt het dan dat er toch nog zo
weinig wordt bereikt? Het geheim van het succes zit hem in
de directe dialoog tussen leidinggevende en individuele
medewerker. Dat vraagt aandacht van beide kanten. In deze
workshop krijg je handvatten hoe deze permanente dialoog in
de organisatie te stimuleren en de bewustwording te
vergroten.

