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10 jaar
binnen
nu kennen, zal
zoals wij deze
van de beroepen
25%



Hoe gebruik je dit boek?
Ben je werknemer? Blader dan door  
en lees op de voorkant van de kaarten  
10 tips over hoe je  duurzaam  
inzetbaar blijft. 

Ben je werkgever of HR-professional? 
Draai het boek om en lees op de 
achterkant van de kaarten 10 tips voor 
een  duurzaam personeelsbeleid.

Op  in10stappenduurzaaminzetbaar.nl 
vind je meer informatie per stap en 
formats bij de doe-opdrachten.
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werknemers

Doen
 ➜ Bedenk waar je op terug wilt kijken op 

de dag dat je met pensioen gaat. 
 ➜ Maak een Persoonlijk Ontwikkelplan.

Regie over je toekomst 
Het is verstandig om na te denken over de 
toekomst van je loopbaan. Wacht hier niet 
mee totdat er een concrete aanleiding is of 
iemand anders beslissingen voor je neemt. 
Zorg dat je een plan hebt. Wat ga je doen 
als je je huidige beroep niet meer kunt of 
wilt uitoefenen? Wat zijn je competenties, 
drijfveren en toegevoegde waarden voor 
de maatschappij? 
Een plan waarin je beschrijft hoe je jezelf 
de komende jaren op de arbeidsmarkt ziet, 
heet een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). 
In een POP beschrijf je wat je de komende 
5 jaar wilt bereiken in je werk, hoe je jezelf 
gaat ontwikkelen en wat er nodig is om je 
doel te bereiken.
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werkgevers en HR-professionals

Doen
 ➜ Maak een gespreksformat voor het 

Ontwikkelgesprek en nodig 
medewerkers uit voor een 
Ontwikkelgesprek.

Het Ontwikkelgesprek
In het kader van Duurzame Inzetbaarheid is 
het verstandig om zo nu en dan eens met  
een medewerker in gesprek te gaan over  
de toekomst van zijn/haar functioneren in 
het bedrijf en daarbuiten. Gespreksonder-
werpen kunnen zijn: de koers van het bedrijf, 
de be nodigde competenties in de toekomst,  
het gevolg van automatisering en gewenste 
eigenschappen van de medewerker. Vragen 
aan de medewerker kunnen gaan over diens 
ambities, leer- en ontwikkelbehoeftes en 
doorgroeimogelijkheden. Leg de nadruk altijd 
op groei en vooruitgang van de medewerker. 
Gebruik het Ontwikkelgesprek ook om uit te 
leggen waarom Duurzame Inzetbaarheid een 
belangrijk thema is en wat het oplevert.
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