The inspiration tour
Op reis naar duurzame inzetbaarheid
De arbeidsmarkt verandert continue. Dat merk je nu onder andere aan de steeds snellere digitalisering,
veranderingen in arbeidsverhoudingen en concurrentie uit onverwachte hoeken. Hierdoor hebben
medewerkers andere kennis en vaardigheden nodig. De grote uitdaging van de toekomst?
Goedgeschoolde en getalenteerde mensen vinden en ze vast en vitaal te houden. Ben jij hier klaar voor?
Ontdek het, samen met andere directeuren. Tijdens een inspirerende bustocht.
We nodigen je uit voor een busreis naar de toekomst
Vertrouwde ideeën over bedrijfsvoering passen lang niet meer altijd bij de behoeften van jouw
organisatie en medewerkers. Wij vinden dat we toe moeten naar een radicaal andere visie op
inzetbaarheid. In een omgeving waarin gezondheid en welzijn samengaan met een minstens zo efficiënte
bedrijfsvoering. Daarom nodigen we je uit om dit in de praktijk te onderzoeken. Met directieleden van
andere organisaties bezoek je vooruitlopers op het gebied van sociale innovatie. In een VIP-bus!
Onderweg behandel je samen grote vragen:
1. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid juist nu belangrijk?
2. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun inzetbaarheid en
initiatieven nemen om te blijven leren en vitaal te zijn?
3. Wat kun je doen om aantrekkelijk te zijn en blijven voor talentvolle mensen (jong en oud)?
4. Wat kun je als organisatie doen om de inzetbaarheid van mensen te versterken?

Dit kun je verwachten
•
•
•

Je wordt meegenomen in een enerverend programma. Je legt drie bedrijfsbezoeken af bij bedrijven
die de toon zetten op het gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Zij laten jou zien
welke nieuwe spelregels ze hebben toegepast en hoe ze deze tot een succes hebben gebracht.
Tijdens de reis werk je met collega's van andere organisaties opdrachten uit. De bus wordt zo een
leerlokaal.
Wij verbinden theorie en praktijk. Dit houdt in dat wij samen met een toonaangevende universiteit de
vertaling maken naar jouw situatie.

Dit levert het je op
Samen met collega’s die ook werkzaam zijn op een hoog strategisch niveau ontdek je:
• Hoe Sociale Innovatie jouw organisatie een voorsprong kan geven en wat de toegevoegde waarde
ervan is.
• Wat de rol en invloed van het topmanagement is op het zelfstandiger maken van medewerkers.
• Praktische aanpakken die bewezen succesvol zijn en passen bij jouw situatie.
• Wat je kunt leren van andere organisaties die de leer- en frustratiecurve al hebben doorlopen.

Praktische informatie
•
•
•
•

De busreis is voor mensen op directieniveau bij MKB+ bedrijven.
Per reis kunnen er 16 passagiers mee.
De reis duurt een hele dag.
Deelname kost €595,-.

Meld je vandaag nog aan
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met je gegevens naar info@fieldlabsocialeinnovatie.nl. Wij nemen dan
snel contact met je op.

