
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het project ‘Talent in Beweging’ biedt uw organisatie de unieke kans om concreet aan de slag te gaan met de 
mobiliteit van talent in uw organisatie met behulp van beschikbare DWSRA-subsidie. 
 
Een snel veranderende wereld vraagt om optimale flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. 
Bewegen uw mensen wel voldoende mee? 
 
Flexibel en wendbaar personeel: waarom? 
Het investeren in wendbaarheid biedt oplossingen voor de volgende uitdagingen: 

✓ Snel en soepel inspelen op veranderende economische ontwikkelingen; 
✓ Het hoofd bieden aan de implicaties van vergrijzing, ontgroening en 

verschuivende pensioendatum; 
✓ Oplossingen vinden voor krapte op de arbeidsmarkt binnen bepaalde 

functiegroepen; 
✓ Toenemende financiële druk bij uitval door ziekte en ontslag; 
✓ Groeiende noodzaak voor opleiding en training voor specialistisch werk; 
✓ Boeien en binden van talent uit diverse generaties met specifieke wensen en behoeften. 

 
Wat gaan we doen? 
Met ‘Talent in Beweging’ gaat uw organisatie samen met Veluwe Portaal en haar samenwerkingspartner(s) 
praktisch aan de slag met de mobiliteit en wendbaarheid van talent. Volledig maatwerk, waarin ú de keuze heeft uit 
verschillende onderdelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

Visie op inzetbaarheid 
ontwikkelen 

Bewustwording en 
activering medewerkers 

Leiderschapsprogramma Loopbaan coaching 

Sessies met het MT met als 
doel het analyseren van de 

behoefte van uw 
organisatie en het 

ontwikkelen van een eigen 
visie op inzetbaarheid en 

een plan van 
aanpak/actieplan. 

Bijeenkomsten en 
workshops voor 

medewerkers gericht op 
bewustwording, het 

nemen van eigen regie en 
concreet aan de slag gaan 

met hun eigen 
inzetbaarheid. 

Bewustwording en 
trainingen bij het 

ontwikkelen van een stijl 
van leidinggevenden die 
medewerkers stimuleert 
om regie te nemen op de 

eigen loopbaan. 

Intensief begeleiden van 
medewerkers bij het 

concreet invulling geven 
aan beweging in hun 

loopbaan. 

 
Welke investering wordt er van mijn organisatie verwacht? 

➢ De totale projectkosten bedragen maximaal €15.000,- excl. BTW bij afname van alle onderdelen. Hiervan 
wordt dan €9.000,- gefinancierd vanuit een DWSRA subsidie. Hiermee komt de eigen bijdrage neer op €6.000,- 
(bij de maximale DWSRA bijdrage). Bij afname van minder onderdelen zijn de bedragen pro rata. 

➢ Een tijdsinvestering van 80 uur voor een vaste projectleider / HR functionaris bij afname van alle onderdelen. 
➢ Aandacht en commitment om van de wendbaarheid van talent binnen uw organisatie een prioriteit en een 

succes te maken. 
 

Enthousiast? 
Heeft u vragen over dit project of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met Ingeborg Lups, coördinator 
Veluwe Portaal, via 06-23278981 of info@veluweportaal.nl. 

Word koploper op 
het gebied van 

duurzame 
inzetbaarheid! 

 
 

Aan slag met de 
wendbaarheid van uw 

talent! 


