
Voorbeeld inzet van 2 vouchers: 
 

• Dit betreft een ‘beginnende’ organisatie, die vooral behoefte heeft aan het bepalen van een visie en het opstellen van een beleidsplan. Op basis van de 

visie en het vastgestelde beleidsplan, is er daarnaast behoefte om een projectgroep op te zetten, een training of coaching voor leidinggevenden in te 

zetten en een meting te doen naar noodzaak en behoeften.  

 

Bij de inzet van 2 vouchers kan het traject voor een beginnende organisatie er als volgt uitzien: 

Dienst of Interventie Voucher 
waarde 

Omschrijving 

Visiesessie 0,5  

Ondersteuning projectleider  0,17 1 dagdeel op locatie en 3,5 uur telefonisch  

Training leidinggevenden 0,52  

MoDI-vragenlijst onderzoek 0,57 Voor 153 medewerkers 

Aanvullend onderzoek 0,24 Voor 3 medewerker (zie diensten medewerkers) 

Totaal 2  

  



Voorbeeld 3 vouchers 

 

• Dit betreft een ‘gevorderde organisatie’ die al een visie op duurzame inzetbaarheid heeft ontwikkeld en vooral op zoek is naar mogelijkheden om 

invulling te geven aan deze visie op team- en individueel niveau. Voor deze organisatie wordt een meting van noodzaak en behoeften ingezet, gevolgd 

door teamsessies, aanvullend onderzoek, training van leidinggevenden, workshops en vitaliteitscoaching.   
 

Bij de inzet van 3 vouchers kan het traject voor een gevorderde organisatie er als volgt uitzien: 

 

Dienst of Interventie Voucher 
waarde 

Omschrijving 

MoDI (1e 100) 0,4 100 uitgenodigde medewerkers.   

MoDI (50 extra) 0,15 50 extra uitgenodigd (150 totaal) 

MoDI maatwerk 0,15 7,5 uur voor bouwen maatwerk vragenset PSA 

Aanvullend onderzoek (3x) 0,24 Voor 3 medewerkers met een verhoogd uitvalsrisico 

Vitaliteit coaching (1x) 0,26 Voor 1 persoon nav. uitkomst aanvullend onderzoek 

Health Check 1 testdag 0,52 Max. 48 deelnemers. 

Health Check groepsrapport 0,16 Geïntegreerd in MoDI groepsrapport. 

Teamsessie (2x) 0,28   

Teamworkshop (2x) 0,36 Op basis van in de teamsessie bepaalde thema's 

Teamcoaching (2 teams) 0,48 2 coachsessies per team 

Totaal 3   

  



Voorbeeld inzet van 1 voucher:  
 

• Dit betreft een excellente organisatie die al een volledige cyclus hebben doorlopen: bepalen van de visie, bouwen aan een programma structuur met 

een projectgroep, bepalen van behoeften en noodzaak en de planning van meerdere interventies voor medewerkers en teams. Deze organisatie is 

vooral op zoek zijn naar mogelijkheden om het beleid door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het verfijnen van interventies, zoals workshops op maat of 

door het laten uitvoeren van een effect- of procesevaluatie. Dit zal leiden tot een meer maatwerk aanpak.  

 

Een maatwerktraject voor 1 voucher bij een excellente organisatie: 

Dienst of Interventie Voucher 
waarde 

Omschrijving 

Ondersteuning projectgroep 0,18 9 uur voor een brainstormsessie en het uitwerken hiervan tot een maatwerk train de trainer 'in 
gesprek over duurzame inzetbaarheid; effectief omgaan met mantelzorg' voor de leden van de 
projectgroep. Dit is incl. scholingsmap. Zij kunnen hiermee zelf teamcoaches opleiden.  

Uitvoering training 0,52 2 dagdelen met 2 trainers en 1 dagdeel met 1 trainer 

Intervisie 0,3 Begeleiding van 3 dagdelen intervisie door Bewegen Werkt van de teamcoaches, die na de training 
aan de slag zijn gegaan met het thema duurzame inzetbaarheid in relatie tot mantelzorg.  

Totaal 1   

 


