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Duurzame inzetbaarheid
Werkwijze
Facilicom bied diverse opties aan om medewerkers te helpen  

op het gebied van:

1.  Het herstellen/verbeteren van de  
werk/privébalans.

 

1.1 Verlof opnemen:

 -  Bekijk de status van het verlofoverzicht om te bepalen  

of er gestructureerd verlof kan worden opgenomen.

 -  Bekijk de mogelijkheden m.b.t. minder werken vanuit  

de cao. Zie de menukaart van de betreffende cao  

op FaciWiki.

1.2 Vervroegd pensioen per cao:

 -  Bekijk de menukaart van de betreffende cao op FaciWiki.

1.3 Minder werkdagen:

 -  Bespreek de mogelijkheden van een transitievergoeding 

bij overstappen naar parttime werken.

 -  Bespreek de mogelijkheden van een parttime pensioen  

of vroeg pensioen.

1.4 Generatiepact per cao:

 -  Generatiepact is beschikbaar in de Metaal & Techniek cao. 

Zie de menukaart van deze cao op FaciWiki.

 -  Generatiepact zit in een testfase voor het FS-regelement. 

Is op dit moment nog niet van toepassing.

1.5 Demotie met afbouwregeling:

 - Afbouwregeling met behoud van salaris.

 - Afbouwregeling met behoud van pensioen en/of salaris.

1.6 Hulp bij schulden:

 -  Problemen met schulden? Maak gebruik van de Sociale 

Raadsvrouw (www.socialeraadsvrouw.nl). 

 -  Heb je geldzorgen en zijn die (mede)verantwoordelijk voor 

stress? Ga naar www.mirro.nl voor deskundig advies.

2.  De mate waarin iemand in staat is om 
(ander) werk uit te voeren vergroten.

2.1 Om- of bijscholing:

 -  Zie de opleidingsgids op FaciWiki voor het 

opleidingsaanbod van Facilicom.

 -  Zie de loopbaanpaden om het perspectief vanuit een 

kaderfunctie te bekijken.

 -  Zie de leerlijnen om het perspectief vanuit een 

uitvoerende functie te bekijken.

2.2 GoodHabitz:

 -  Online trainingen om je te ontwikkelen, bij te scholen of uit 

te dagen. Voor werk en privé is er een zeer divers aanbod.

2.3 Vacatures Facilicom:

 -  Heb je voldoende uitdaging in je werk? Van baan wisselen 

is heel normaal, kijk op www.werkenbijfacilicom.nl. 

2.4 Beroepskeuze en/of drijfverentest:

 -   Wat vind je belangrijk en waar ben je echt goed in?  

Doe een beroepskeuze- of drijfverentest om erachter te 

komen wat jou nu beweegt en waar je gelukkig van word.

3.  Verbeteren van de fysieke gesteldheid of 
verlichten van de hoeveelheid fysiek werk.

3.1 Leermeester + leerling:

 -  Een kans om fysiek werk over te dragen aan een leerling 

en zo de fysieke belasting voor de medewerker te 

verlichten.

3.2 Providerboog:

 -  Zie de menukaart van de Providerboog op FaciWiki  

voor een overzicht van alle externe interventionisten.

3.3. Minder overwerk:

 - Als van toepassing; vrijstelling van spoeddiensten.
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