
Waardevolle medewerkers voor uw organisatie
Markt en maatschappij veranderen continu door de laatste technologische ontwikkelingen.  

Daardoor moeten ook de kwaliteiten van uw medewerkers voortdurend veranderen.

Toegevoegde waarde behouden
Hoe zorgt u ervoor dat ze nog jarenlang waarde toevoegen aan uw organisatie?  

Met ‘Sterk in je Werk!’, een ontwikkeltraject voor medewerkers en leidinggevenden. 

Dit traject zorgt op een interactieve en positieve manier voor bewustwording van de eigen 

inzetbaarheid. Sterk in je Werk! beantwoordt de vraag: ´Hoe zorg ik ervoor dat ik tijdens alle 

levensfasen op de juiste plek met de juiste kennis en kunde duurzaam inzetbaar blijf?´

Programma ‘Sterk in je Werk!’
Onderwerpen 

  waar ik echt goed in ben?

  leven (mede gezien de levens- en 
  loopbaanfase)?

  (c.q uit mijn medewerkers) in een steeds 
  veranderende (werk)omgeving? 

  toekomst van mijn werk?

  mezelf  te ontwikkelen en te blijven leren?

  ik hier blijvend aandacht aan geven?

Thema’s

  ontwikkeling

De balans tussen belasting en belastbaarheid

De onderwerpen en thema’s worden besproken 

workshops onderzoeken de medewerkers de stand 
van hun eigen kompas: 

  in zicht

  workshops kunnen nemen.

Sterk in je Werk!

 

 

Duurzame inzetbaarheid 
tijdens alle levensfasen



Voorbeelden:

  het werk en in de eigen functie bespreken. 

Sterk in je Werk! gebruikt verschillende (interactieve) werkvor-
men. Hierdoor blijven deelnemers  actief en betrokken.  
De deelnemers krijgen een mooi vormgegeven werkboek vol 
met handige tips en informatie om direct zelfstandig te werken 
aan de eigen inzetbaarheid.  
Voor een goed begin van de gedragsverandering eindigt elke 
workshop met een persoonlijk actieplan.  

In de praktijk blijkt dat het programma bijdraagt aan:

gen verantwoordelijkheid en zelfregie van 
  medewerkers

  voor het bedrijf

Evaluaties onder ruim 300 deelnemers:

  aan bij collega’s

  gemiddeld rapportcijfer 8 

  programma. 

Duur en looptijd
Het ontwikkeltraject duurt 3-4 maanden en bestaat uit 
twee interactieve trainingsdagen en een  slotbijeenkomst 

(leidinggeven-

Hierdoor krijgen ze inzicht in het traject door het deels zelf 
te beleven. Dat inzicht, de werkwijze en de werking van het 
inzetbaarheidskompas komt de toepassing en inbedding in 
de praktijk ten goede.

Opleiding train de trainers 

een trainer van Qidos of een andere ervaren trainer uit de 
eigen organisatie. Hierna kan de trainer het programma 
zelfstandig uitvoeren. Als Qidos met een trainer van de 
eigen organisatie samenwerkt, halveren de kosten van het 
ontwikkeltraject.

Naast bewustwording

zet ‘Sterk in je Werk!’ 

duidelijk aan tot actie. 

Het gaat om houding

Deelnemers krijgen verrassende inzichten 

hoe zelfbewust bezig te blijven met de 

goede 'fit' tussen zichzelf en de werkomgeving. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van het programma Sterk in je Werk! contact op met 
Martijn de Wildt: martijn@qidos.nl of 06 - 51 00 52 07. Meer weten over Qidos? www.qidos.nl


