
Het meerjarenprogramma Duurzame Inzetbaar-
heid voor de PLb bedrijven is in volle gang en de 
begroting voor het programma is geaccordeerd 
tot en met 2022. Centraal staat de individuele 
werknemer die zelf de regie voert op zijn of haar 
eigen duurzame inzetbaarheid. De rol van de 
werkgever is om werknemers te stimuleren en 
faciliteren. Dit samenspel tussen werkgevers en 
werknemers is cruciaal om duurzame inzetbaar-
heid tot een succes te maken. We informeren je 
graag over het programma en de verschillende 
deelprojecten. 

DAT LEVERT JE MEGAWATT OP!
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Het programma DI kent een viertal projecten.

1. Platform DI: Tiptrack

Met behulp van Tiptrack (via desktop of app) krijgen 
medewerkers inzicht in hun ontwikkelgebieden en 
kunnen ze intenties omzetten in acties en doelen. In 
de ‘Tiptrack Shop’ kunnen medewerkers aankopen 
doen in de vorm van cursussen, workshops, trainingen 
en coaching. Het in de cao afgesproken Persoonlijke 
Ontwikkelings Budget (POB) voor medewerkers kan 
worden gekoppeld aan de shop en daardoor  

doelgericht besteed worden. De sectorale catalogus 
kan aangevuld worden met een maatwerk aanbod 
per bedrijf. In Tiptrack zitten ook veel gratis testen en 
tools en het bevat heel veel gerichte informatie over 
de verschillende aspecten van duurzame inzetbaar-
heid. 



2. Campagne DI
 
We lanceren Tiptrack binnen ieder deelnemend 
bedrijf met een speciaal voor de sector ontwikkelde 
campagne: ‘Geef je toekomst nieuwe energie. Dat 
levert je megawatt op!’ Via verschillende middelen 
maken we bekend dat Tiptrack er is en bieden we 
werknemers alle informatie die ze nodig hebben om 
een account aan te maken en in te loggen. De kracht 
van de campagne zit hem in de optelsom van die 
verschillende online én offline middelen, waarin de 
boodschap steeds herhaald wordt. We ondersteu-
nen werkgevers met een kant-en-klare toolkit die 
eenvoudig kan worden ingezet voor lancering van 
het platform en activeren van het gebruik. Ook in de 
campagne is ruimte voor maatwerk per bedrijf. 

3. Onderzoek DI

Eind september is de 0-meting gestart naar de mate 
waarin medewerkers eigenaarschap op duurzame 
inzetbaarheid willen, kunnen en durven te nemen. In 
2021 wordt er een 1-meting gehouden om te toetsen 
of de eigen regie op duurzame inzetbaarheid is toe-
genomen. Ook is een onderzoek gestart naar com-
petentie-ontwikkeling in de sector. We presenteren 
begin 2021 de onderzoeksresultaten. De interviews 
met HR, leidinggevenden en medewerkers van de 
PLb bedrijven zijn in volle gang. 

4. Interventies en activiteiten

Begin 2021 starten we met ontwikkeling van interven-
ties die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid  
van medewerkers. Omdat leidinggevenden kunnen 
bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van mede- 
werkers, wordt een training ontwikkeld om ze uit te 
rusten voor deze rol. Daarnaast kunnen bedrijven 
gebruikmaken van ESF gelden om interventies ter 
bevordering van duurzame inzetbaarheid te ontwik-
kelen of in te zetten. Meer hierover volgt eind 2020. 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DAT LEVERT JE MEGAWATT OP!

Met gebruik van Tiptrack geef je jouw toekomst 

nieuwe energie. En haal je nóg meer uit je werk, 

je persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, geldzaken 

en werk-privébalans. Stel je doelen, ga aan de 

slag en houd vol. Dat levert je megawatt op!

Download de app en start direct!

Je hebt het zelf
in de hand

WWW.GEEFJETOEKOMSTENERGIE.NL
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DAT LEVERT JE MEGAWATT OP!

De energiewereld is volop in beweging 

en jij beweegt natuurlijk mee. Want je 

wil je eigen loopbaan natuurlijk wel zélf 

in de hand houden. Met Tiptrack krijg je 

eenvoudig inzicht in jouw mogelijkheden. 

Door gebruik van de slimme app haal je 

nog meer uit je werk én uit je persoonlijke 

ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en 

werk-privébalans. Ga aan de slag en geef 

jouw toekomst nieuwe energie. Wat dat je 

oplevert? Megawatt!

WWW.GEEFJETOEKOMSTENERGIE.NL

Download
de app en 

start
direct!

DAT LEVERT JE MEGAWATT OP!

WWW.GEEFJETOEKOMSTENERGIE.NL

Je hebt het zelf
in de hand

Download
de app en 

start
direct!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Kijk op www.oof.nl/plb/thema-duurzame-inzetbaarheid/ voor alle informatie! Vragen over het programma,

de deelprojecten of direct aan de slag? Neem contact op met programmamanager Andrea van de Velde

via mail avdvelde@oof.nl of telefonisch op 06 51 42 06 03.
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