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De match tussen jou en je werk, 

nu en morgen

(BE)GRIP OP DUURZAME INZETBAARHEID
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EIGEN REGIE OP DUURZAME INZETBAARHEID

Ontwikkeld door TNO in samenwerking met de O&O fondsen
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VITAAL VAKMANSCHAP

PROGRAMMA
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VITAAL VAKMANSCHAP PROGRAMMA

• Krijg je steun van collega’s, leidinggevenden 

en je partner om langer door te werken?
• Ervaar je ongelijke behandeling vanwege je 

leeftijd? 
• Is er een regeling voor een kortere werkweek 

voor oudere werknemers?

• Voel je je gezond?

• Denk je dat je invloed hebt op wat er met je 

gebeurt?
• Denk je dat je de snelheid van veranderingen 

in je baan bij kunt houden?
• Ben je zeker van je huidige baan?

• Denk je dat je nieuwe taken kunt leren?
• Neem je deel aan trainingen, opleidingen of 

andere leeractiviteiten?
• Zijn je kennis en vaardigheden up to date?

• Heb je invloed op inhoud en tempo van je 

werk?
• Ben je betrokken bij besluitvorming?

VOORSPELLERS

Staat open voor nieuwe 

ervaringen

Heeft zin in zijn of haar 

werk

Voelt zich gewaardeerd

Is op het werk met werken 

bezig, niet met het 

weekend

DE VITALE VAKMAN OF 

VAKVROUW
RESULTAAT

Meer tevreden medewerkers

Die up to date kennis en 

vaardigheden hebben

Die productiever zijn

Die zich gezonder voelen

Die minder uitvallen vanwege 

een slechte gezondheid

Die ook langer willen 

doorwerken

En niet vervroegd met pensioen 

gaan



VITAAL VAKMANSCHAP, WAT IS HET?

Promotie Dr. Jenny Huijs (TNO)

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/16/een-baan-uitzitten-hoe-voorkom-je-dat-a3973557
https://www.mt.nl/leiderschap/team/mentaal-pensioen-hoe-voorkom-je-dat-mensen-hun-baan-uitzitten/578284
https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2019/09/mentaal-pensioen-wat-kan-hr-ertegen-doen-10131366


Alleen titel #1

VITAAL VAKMANSCHAP PROGRAMMA

Mind-
mapping

Diagnose
Acties 
kiezen

Aan de slag
Effect-
meting
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SAMEN MINDMAPPEN
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DENK NA OVER…

• Wat is vitaal vakmanschap voor jou?

(5 minuten)

• Wat zijn voorspellers voor vitaal vakmanschap?

(5 minuten)
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RESULTATEN MINDMAP
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VITAAL VAKMANSCHAP PROGRAMMA

• Krijg je steun van collega’s, leidinggevenden 

en je partner om langer door te werken?
• Ervaar je ongelijke behandeling vanwege je 

leeftijd? 
• Is er een regeling voor een kortere werkweek 

voor oudere werknemers?

• Voel je je gezond?

• Denk je dat je invloed hebt op wat er met je 

gebeurt?
• Denk je dat je de snelheid van veranderingen 

in je baan bij kunt houden?
• Ben je zeker van je huidige baan?

• Denk je dat je nieuwe taken kunt leren?
• Neem je deel aan trainingen, opleidingen of 

andere leeractiviteiten?
• Zijn je kennis en vaardigheden up to date?

• Heb je invloed op inhoud en tempo van je 

werk?
• Ben je betrokken bij besluitvorming?

VOORSPELLERS

Staat open voor nieuwe 

ervaringen

Heeft zin in zijn of haar 

werk

Voelt zich gewaardeerd

Is op het werk met werken 

bezig, niet met het 

weekend

DE VITALE VAKMAN OF 

VAKVROUW
RESULTAAT

Meer tevreden mensen

Die up to date kennis en 

vaardigheden hebben

Die meer werk verzetten

Die zich gezonder voelen

Die minder uitvallen vanwege 

een slechte gezondheid

Die ook langer willen 

doorwerken

En niet vervroegd met pensioen 

gaan
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VRAGEN?
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LINDA.KOOPMANS@TNO.NL

MEER WETEN EN/OF MEEDOEN?
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NASLAGWERK

TNO rapport FilmpjeOproep

https://buildinghumantalent.nl/thema/vitaal-vakmanschap
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:eacc1e0b-770a-4e0f-80cf-a83e304c646d
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/5/tno-zoekt-organisaties-voor-innovatieproject-vergroten-duurzame-inzetbaarheid-van-praktisch-geschoold-personeel/?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=vitaalvakmanschap
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