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Duurzame inzetbaarheid
Goede performance
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Mentaal FIT

Fysiek FIT

Een gezamelijke verantwoordelijkheid werkgever - werknemer

Duurzame inzetbaarheid
Zinvol en fit aan het werk blijven tot mijn
pensioensgerechtigde leeftijd +/- 67 jaar
Het gaat om de juiste keuzes te maken:
Ik heb mijn
hele leven
twee jobs
gehad
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Wij geven een
gezonde levensstijl
met veel beweging
door aan onze
kleinkinderen

Duurzame inzetbaarheid: mentaal FIT
• Doe ik mijn job graag?
• Wat motiveert mij?
• Wat wil ik in de
toekomst graag doen?
• Matchen mijn
interesse met de
mogelijkheden binnen
DSM of wil ik een
carrier switch?
• Hoe kan ik mijn
employability
versterken?
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Elke 5 jaar een duurzame inzetbaarsheidsdialoog
tussen medewerker en HR specialist (onafhankelijke)
Wij zetten in op talentontwikkeling
Job-rotatie
Tijdige opleiding om nieuwe technologiën aan te leren
In geval van mobiliteit uitwisseling met andere sites,
Dyneema, Stanyl…., maar ook naar China, India
Mogelijkheid tot een sociaal engagement. vb één week
per jaar
Meewerken aan projecten
Bedrijfs-klantbezoeken, external orientation
Combinatie studie – werken
Flexible werktijden (ook voor shifts)
Burnout-herkenning opleiding voor leidinggevenden

Hoe ondersteunen we een goede mentale fitheid?
Reward en recognition:

•

•
•
•
•
•
•
•

Goede relatie tussen medewerker
en manager

•

•
•
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Inzet op haalbare doelstellingen
CAO90
Medewerker van de maand
Taart, ijsjes, Pizza
Family dag
Team uitje
Personeelsfeest
Team award

•

•

Duidelijk zijn in de verwachting
Feedback om mensen beter te
maken
Eerlijk zijn als de job te hoog
gegrepen is

Anciënniteits verlof bij 25 en 30
jaar dienstverband
7 extra ATV dagen tuss 50 en 60 j
Bijpassing bij landingsbanen (150
eur bij 50%, 60 eur bij 80%
Pensioen sparen

•

Flexibiliteit:
• Flexibel roosteren vb altijd
ochtenddienst of middagdienst,
tijdelijk geen nachtdienst
• Duo – Trio banen
• Geen beperkingen op tijdskrediet
• Flexibelere omgang met overuren,
verlof conform de wet Peeters
Opleiding:
• Tijdig herscholen naar de
competenties die de jobevolutie
vraagt. vb digitalisering
• Interne promotie maar ook
demotie als dit beter past bij de
medewerker
Teamwork:
• Verantwoordelijkheid en
autonomie verhogen (vrijheid)
• Stimuleren innovatie en
verbeteringen

Duurzame inzetbaarheid: Fysiek FIT
Top 10 van meest
voorkomende ziekten bij
50 plussers
•
•
•
•
•
•
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Diabetis
Hart- en vaatziekten
Rugklachten
Mobiliteitsproblemen
schouder, heupen,
knieën, enkels,….
Bloeddruk
Beroerte
Longziekte
Oog- en gehoorziekte
Osteoporose
Kanker

50 % van alle chronische ziektes zijn gerelateerd
aan levensstijl. DSM helpt je op weg naar een
gezonde levensstijl.

Hoe ondersteunen we een gezonde levensstijl?
•

•
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Jaarlijkse
gezondheidsweek :
Bodyscan –Voeding - Nek
–en rugklachten – Hart –
Slaapstoornis training
Fruitautomaat
Global Challenge
40+ vijfjaarlijkse check
Voordelige sportkledij
Fiets Lease
Fietsvergoeding
Fiets vakantie
Genk Loopt – Dwars door
Hasselt
Sportcheque
Griepspuit

•
•

•

•
•
•

Een leeftijdsbewuste analyse maken:
• Correlatie tussen leeftijd en
gezondheidsklachten,
ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid en acties
hieraan koppelen
Werkstress analyses – Tools om
burnout te detecteren
Structurele omkadering door een
gezondheidsondersteunend team,
zowel voorkomend als curatief, vb:
psychotherapeut, ergoterapeut
dietiste, enz
Vervolgacties op oa bodyscan .... vb
dietiste, frequenter meten,
sportadvies
Voedingsaanbod in kantine
Vergroening omgeving + Fitometer
DSM Fit Genk Tools op internet
beschikbaar maken en promoten

Doorgedreven automatisering om het fysieke werk te
ontlasten
Volledig
geautomatiseerde
M&W kamer
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Doorgedreven automatiseringsplannen om het fysieke
werk te ontlasten
Stanyl en Glas in Bulk
JSG systems
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Ergonomische hulpmiddelen

Maar ook inspirerende werkplekken: vernieuwing
kantoren, badlokalen, kantines, controle ruimtes

DSM’S commitment
•

•

•
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Reintegratie: maximale effort
om iedereen terug in zijn
eigen job te krijgen, dan wel
om te scholen naar een
andere job.
Zoeken naar kansen om
oudere werknemers maximal
op hun talent en ervaring in
te zetten
Financiering voor FIT
programma via Capex, FOOP,
CAO, etc
Maximale benutting van
overheidsinstrumenten
Innovatie op HR vlak

DSM’S medewerker
•

•
•

•

Zelfinitatief ten aanzien van
loopbaan:
• Jobrotatie
• Herscholing
Werken aan gezonde
levensstijl
Open dialoog met
leidinggevenden over
talenten, interesses,
motivatie
Keuzes maken ten aanzien
van life-work balance

