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POWER UP THE PEOPLE!
Menskracht is de duurzame energie van je organisatie – hoe hou je 
mensen fit, gemotiveerd en bereid om verder te groeien? 

Beste HR-professional,

We vallen maar direct met de deur in huis: duurzame inzetbaarheid, je kunt (en wilt!) er 
niet omheen. Want: de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans is in aantocht. En in deze 
gespannen arbeidsmarkt is het nodig iedereen inzetbaar te houden, van jong tot 
mature – want vínd maar eens iemand anders. Eventuele uitval kost de organisatie niet 
alleen een gewaardeerde arbeidskracht en collega, maar ook Heel. Veel. Geld.

Zaak dus om je werknemers fit te houden, gemotiveerd en bereid om verder te groei-
en. Hoe zorg je goed voor je personeel in een tijd waarin organisatieveranderingen 
elkaar steeds sneller opvolgen, functies digitaliseren, de pensioenleeftijd opschuift en 
termen als ‘burn-outepidemie’ en ‘war on talent’ aan de orde van de dag zijn? 

Tijdens deze sessie bieden we je nieuwe perspectieven vanuit de psychologie en 
praten we je bij over wat er juridisch mogelijk is rond duurzame inzetbaarheid. In een 
kleine, informele setting, met veel ruimte voor interactie en discussie.

WAAROM JE DEZE SESSIE NIET MAG MISSEN

 Advocaat arbeidsrecht Nicole Arendsen vertelt over juridische ontwikkelingen   
 rond dossieropbouw, afscheid nemen van elkaar en regelingen rond ziekte en  
 reorganisatie.

 Psycholoog Flores van Emmerik laat zien hoe psychologische inzichten kunnen  
 helpen bij het praktisch invullen van het thema duurzame inzetbaarheid.

 De mogelijkheid je casus te bespreken met bovengenoemde jurist en 
 arbeids- en organisatiepsycholoog.

 Ruimte om van gedachten te wisselen met HR-professionals uit diverse 
 branches: van de culturele sector en (semi)overheid tot de zorg en het 
 bedrijfsleven. Hoe pakken zij dit aan?

 (Uiteraard duurzame) hapjes en drankjes.


