
Veiligheid en duurzame 
inzetbaarheid door inzet 

bedrijfsfacilitators

Veel bedrijven willen of zijn al aan de slag met gezond en 
veilig werken. Vaak zijn de procedures en de techniek daarbij 
op orde en wordt de grootste uitdaging gevormd door het 
veranderen van het gedrag van medewerkers. Hoe is dat 
te bereiken? En dan het liefst op een manier die ook nog 
blijvend is?

In samenwerking met VeiligheidNL ontwikkelde de VSB 
hiervoor een aanpak die bedrijven in staat stelt om gezond 
en veilig gedrag op de werkvloer te kunnen stimuleren. 
Dat is VIBE XL. Leden kunnen hiermee actief aan de slag 
om gezond en veilig gedrag op de werkvloer en duurzame 
inzetbaarheid te stimuleren. Daarbij krijgen zij de hulp van 
zogenaamde Facilitators. 

AAN DE SLAG MET VIBE XL 
Veiligheidsperceptie en duurzame  
inzetbaarheid op de werkvloer

XL



VIBE XL-Facilitators
Deze getrainde experts op het gebied van het 
stimuleren van gezond gedrag begeleiden bedrijven 
bij het implementeren van de VIBE XL-aanpak.  
Vanuit de VSB fungeren Peter Rijfkogel (Artros 
Healthfocus) en Hans Huysen (Tacknowledge) als 
Facilitator. Zij zijn vertrouwd met de aanpak en 
beschikken over handvatten op het gebied van 
faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback 
geven, overtuigen, stimuleren en omgaan met 
weerstand. De VIBE XL-facilitators van de VSB 
begeleiden de implementatie van de VIBE XL-
aanpak in uw bedrijf.

VIBE XL voor uw bedrijf
Vanuit het bedrijf werkt een VIBE XL-team met 
werknemers uit verschillende lagen van het bedrijf. 
Dit team gaat onder begeleiding van de Facilitator 
zelf aan de slag met veilig en gezond werken. 
Daarbij maken ze gebruik van de tools die de 
VIBE XL-aanpak aanreikt. Zo komt een beweging 
tot stand rondom veilig en gezond werken  en 
duurzame inzetbaarheid.

De VIBE XL-Facilitator zorgt voor een breed 
bewustzijn: van management en KAM-coördinator 
tot VIBE XL-team. Daarnaast signaleert de  
Facilitator wat er aan de hand is rondom veilig en 
gezond werken, activeert en stimuleert en reikt 
tools aan om de gestelde doelen te bereiken. 
Zo raken gezond en veilig werken en duurzame 
inzetbaarheid verankerd binnen het bedrijf en in de 
bedrijfscultuur.

Meedoen?!
VSB-leden zijn als geen ander betrokken bij gezond 
en veilig werken en duurzame inzetbaarheid. 
Na succesvolle pilot-projecten kan nu worden 
gestart door andere leden. Wilt u aan de slag én 
profiteren van 40% subsidie*? Informeer dan naar 
de mogelijkheden of meld u aan via het VSB-
secretariaat (088-400 84 58 | info@vsb-online.nl).

www.vsb-online.nl

* Het VIBE XL-project, formeel de VAK DI-SCAN is mogelijk dankzij een ESF subsidie. Het project is een initiatief 
van de Stichting Arbeidsmarktfonds en Uitvoeringsorgaan Veilig Werken Op Hoogte waarin werkgevers- en 
werknemersorganisaties VSB, FNV en CNV Vakmensen participeren.


