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Masterclass: De overgang, een werkgeversvraagstuk?! 
(online) 
Maandag 11 april 2022 
12.00-13.30 uur 

Wetenschappelijk onderzoek bij enkele  
organisaties naar vitaliteit en werkvermogen  
tijdens de overgang, leverde niet alleen 
belangrijke inzichten op voor werkgevers en 
werknemers, maar ook significante verzuimdaling. 

De drie belangrijkste conclusies uit het onderzoek 
zijn: 

• Dat er een significant verband is tussen werkvermogen
en overgang;

• Dat ze elkaar over en weer negatief beïnvloeden;
• Dat 1 op de 4 vrouwen in de onderzoeksgroep een

matig tot slecht werkvermogen heeft, met de kans op
langdurig verzuim;

• Dat overgangsklachten te behandelen zijn.

Omdat steeds meer vrouwen tussen 45 en 60 jaar aan het werk zijn, zijn de gevolgen van de overgang 
meer zichtbaar. Daarom is het van belang om aandacht te geven aan de overgang in de werkomgeving. 
Door in gesprek te gaan wordt het onderwerp bespreekbaar op diverse plekken in de organisatie. Als 
vrouwen op een positieve manier ondersteund worden om actief regie te nemen over deze periode in 
hun leven, gaan ze  bewuster en vitaler door de overgang. Daardoor kan vrouwelijk talent en potentieel 
optimaler ingezet worden, nu en in de toekomst. 
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handeling
Voordelen 
overgangsvriendelijk 
werkklimaat

1. Verbetering van de duurzame 
inzetbaarheid

2. Verbetering van de vitaliteit van 
werknemers

3. Een betere arbeidsproductiviteit
4. Minder verzuim en lagere verzuimkosten
5. Blije werknemers in de organisatie
6. Lager verloop van vrouwen van 45+
7. Minder werving-, selectie- en inwerkkosten
8. Een beter werkgeversimago

Gert-Jan Aleman
Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de 
NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 
begonnen als manager van het Arbo Centrum van de 
Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste 
team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het 
verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers 
en het vitaler krijgen van de organisatie.  
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf 
verkiezing tot Vitality Manager of te year 2016. Naast 
dat hij dit een 'life-changing event' vond, heeft hij op 
zeer natuurlijke wijze een rol als duurzaam 
inzetbaarheidsambassadeur op zich genomen en legt 
hij daarbij ook een relatie tot de overgang. Zowel 
binnen de Gemeente Den Haag als daar buiten! 
Hij is een begeesterd spreker.

Programma online masterclass

11.45 Digitaal portaal, ontvangst 

12.00 Welkom, introductie thema 
Margriet Hijweege OVER!academie 

12.10 Gert-Jan Alleman 
OVER!gang een thema 
voor goed werkgeverschap 

12.55 Bewegen en micro pauze 

13.05 Dialoog gesprek met 
Marieke Schurink van Menokracht 
en Marike van Kalken van  
Bewegen Werkt 

13.30 Attentie Pakket van de OVER!academie 
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Werkgevers
Attentie
Pakket

• Masterclass op 11 april
2022

• Alle tips en adviezen uit
de masterclass

• Podcast van de
masterclass

30 min. online
'Aan de slag gesprek' met
Margriet Hijweege van de 
OVER!academie

Masterclass:  De overgang, een werkgeversvraagstuk?! 
(online) 
Maandag 11 april 2022 
12.00-13.30 uur 

Voor wie?
Werkgevers, HR-managers, vitaliteitsmanagers, duurzaam 
inzetbaarheids coaches

Inschrijven
Per mail vóór 8 april 2022 aan  
welkom@overacademie.nl  
met uw naam, organisatie en functie. 

Binnen een week na aanmelding ontvangt u de factuur. 

Uiterlijk 8 april 2022 volgt een mail met de Zoom-link  
waarmee u kunt deelnemen aan de digitale masterclass.   
Uw investering bedraagt € 395,00 excl. BTW  
Met het betalen van de factuur is uw inschrijving definitief. 

Annuleren kan tot uiterlijk 8 april 2022; restitutie van  
inschrijfkosten (onder aftrek van € 25,00 administratiekosten) 
vindt na deze datum niet meer plaats. 

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met de organisator 
via welkom@overacademie.nl 




