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Afspraken & Offerte

- Mail met offerte

- Financiële steun van het ESF voor het opmaken van een adviesrapport op het vlak van werkbaar werk

- Max 60% tot € 10 000

- Werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en 
met meer ‘goesting’ aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus 
productievere werknemers.  

- Met de werkbaarheidscheque kunt u:

- Een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in kaart te brengen

- En/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting

- Opgelet: ondersteuning van de implementatie valt niet onder de subsidie!!

2020: 
Afspraken & Offerte

kennismaking



Intake & Planning

Intake gesprek om de organisatie grondig te leren kennen

Opmaak planning gesprekken met medewerkers 

Intake & planning



Gesprekken Directie & Medewerkers

Werkbaarheidsscan

- De scan is opgebouwd uit 10 domeinen

- Jullie huidig Werkbaarheidsbeleid in kaart brengen en inzoomen op de verschillende domeinen

- Strategische prioriteiten vastleggen en jullie toekomstig beleid vormgeven

- Actiepan opmaken
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Gesprekken Directie en Medewerkers

Gesprekken 5 A’s – uitbreiding mogelijk en gekoppeld aan vorige werkbaarheidsscan

- Arbeidsverhoudingen
- Relatie collega’s, leidinggevende, medewerkers, met derden

- Arbeidsvoorwaarden
- Werkrooster, verloning, opleiding, groei

- Arbeidsinhoud
- Taken, inspraak, variatie

- Arbeidsorganisatie
- organisatiestructuur, cultuur, beleid

- Arbeidsomstandigheden
- Fysieke werkomstandigheden, werkmiddelen, werkhouding
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Directie

Medewerkers



Analyse & rapport

Analyse en rapport worden geschreven in de kantoren van Flexorius

- Eerste analyse wordt meegedeeld in meeting met directie

- Aanpassingen door Flexorius

- Opvolgmeeting

- Actieplan en prioriteiten vastleggen

- Next steps bepalen

Analyse & Rapport



Analyse & Rapport



Communicatie

Presentatie wordt gemaakt in de kantoren van Flexorius

Presentatie en actieplan wordt gecommuniceerd aan alle betrokken medewerkers

Communicatie
(medewerkers)



Implementatie

Implementatie van het actieplan

Implementatie

Doelstelling Wie? Q Deadline



Implementatie

Voorbeelden:

- workshops

- 1 op 1 coachings

- opmaak van templates en processen, voor een duidelijkere structuur

- ondersteuning in de opmaak van functieprofielen

- Begeleiding in hervatting na burnout of langdurige afwezigheid

- Implementatie gezondheid en welzijnsbalans op het werk

- Voice of the team (betrokkenheid)

- Het opzetten van een performance management systeem

- Het begeleiden van een change traject

- Het werken aan een positieve employer branding

- Het opzetten van een onboarding en/of exit proces

- Het afnemen van persoonlijkheidstesten voor een beter teamfunctioneren & teambuildings

- … 

Implementatie
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flexorius.hr


