
Aan het roer van je eigen toekomst 



Waarom duurzame inzetbaarheid stimuleren?

We moeten langer 
doorwerken en willen ook 
langer vitaal en 
productief blijven

Werk verandert steeds 
sneller: andere tijden 
vragen andere skills

We willen werkgeluk 
stimuleren en verzuim 
verminderen 



CAO ontwikkeling & onderzoek

€ 668

2,2 miljoen € 1,5 miljard159  

287.500

Gemiddeld DI-budget 
in 2020

Meest voorkomende 
afspraak over DI-budget

Aantal medewerkers
met een DI budget 

Aantal cao’s
met een DI-budget

Aantal medewerkers 
met > € 1000 per jaar

Macrobedrag van
DI-budgetten in 2020

Trends
• Duidelijke stijging van het aantal cao’s met 

een concreet geldbudget. Lichte krimp bij 
andere varianten (uren en % van loon)

• De spaarrechten in veel cao’s zijn uitgebreid. 
Daardoor nemen bestedingsmogelijkheden 
(in financiële zin) toe.

Ontwikkelingen
• Sinds 2018 zijn er 28 nieuwe cao’s bij 

gekomen met een nieuwe afspraak over een 
persoonlijk ontwikkelbudget (POB).
Onder andere: Kartoflex & Grolsch

• Bij een enkele CAO is het POB geschrapt. Zo 
is bij Loparex het individuele budget omgezet 
in een collectief vitaliteitsbudget.

€ 500



Tiptrack is ontwikkeld door AWVN om medewerkers een praktische 
digitale tool te bieden om grip te krijgen op hun eigen loopbaan

✓ Toegankelijk en laagdrempelig instrument 
(website, tablet en smartphone)

✓ Voor alle opleidingsniveaus, functiegroepen en 
leeftijden geschikt

✓ Gebouwd op de 5 pijlers van duurzame 
inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, 
gezondheid, geldzaken en werk-privé balans

✓ Eén portaal voor alle opleidingen binnen een 
organisatie/branche

✓ Zet medewerkers aan tot actie



Stimuleren van eigenaarschap

Krijg inzicht in 

jouw situatie m.b.t. 

werk, ontwikkeling, 

gezondheid,  

geldzaken en 

werk-privé balans

Ontwikkel 

intrinsieke 

motivatie om 

te verbeteren.

Pas je gedrag 

aan voor een 

beter resultaat

Vraag steun 

(thuis en op het 

werk) om door 

te kunnen 

zetten en blijf 

reflecteren

Laagdrempelige en 

gestructureerde 

zelfreflectie en 

aanwijzingen voor 

verdieping d.m.v. 

gratis testen.

Aansluitende tips 

en informatie 

vergroten 

intentie. Stel 

doelen en 

tussendoelen.

Concrete actielijst en het aanbod uit de 

catalogus. Uit data-analyse blijkt dat 

gebruikers een voorkeur hebben voor actie. 

In nieuw design Tiptrack start de journey bij 

actie om van daar uit te verleiden een stap 

terug te gaan naar inzicht

Voorkeur startpunt



En door eigen regie als uitgangspunt te nemen 

• Eigen regie van werknemer 

is essentieel om productief 

& vitaal te blijven

• Werkgever zorgt niet meer 

tot de pensioenleeftijd voor 

een medewerker; eigen 

regie is dus nodig

• Elke medewerker heeft een 

andere behoefte, juiste 

invulling hiervan kan enkel 

bij eigen regie

• Volg de 4 stappen van het 

gedragsmodel (inzicht, 

intentie, actie, volhouden)

• Verbeter de dialoog, ook 

vanuit initiatief 

medewerkers

• Zet een DI budget in 

(individueel of centraal) 

om ontwikkeling te 

stimuleren

• Laagdrempelig

• Hulp bij zelfreflectie

• Aansluiten bij ervaring en 

beleving

• Activeren en stimuleren

• Breed aanbod

• Vertrouwen: zoveel 

mogelijk “los” van 

werkgever

• Persoonlijke begeleiding

• Communicatie en 

implementatie

Waarom eigen regie 
stimuleren

Hoe eigen regie stimuleren Succesfactoren

Hiermee stimuleer je werkgevers om te informeren en faciliteren  
Hiermee stimuleer je werkenden om de eigen regie over de loopbaan te pakken  



Hoe faciliteert Tiptrack 
medewerkers gezond, 
gemotiveerd en competent
te blijven

Stimuleren (relevant) 
besteden budget(ten)

Inzicht eigen duurzame 
inzetbaarheid

Groei door te werken aan 
eigen ontwikkelpaden (tracks)

Eigen regie op en 
verbetering van duurzame 
inzetbaarheid



InzichtOpleidingen, trainingen,
coaching en advies

Tiptrack ontsluit al het aanbod voor de medewerker

Eigen aanbod werkgever
en company page

Te besteden budget



Ontwikkeld vanuit persona’s

1. Judith Budget 

Wil haar budget 
besteden

Weet weinig van DI

3. Annemarie Doelstra

Wil inzicht om in actie te 
komen en zich te 

verbeteren

Weet wat ze wil en wil 
dat snel 

Webshop, keuzehulp

webshop 

% besteed budget per 
medewerker + 

tevredenheid keuze

# afgeronde 
inzichten/tests
# gelezen tips

2. Leo Zoeker

Inzicht, webshop,
content

% besteed budget per 
medewerker + 

tevredenheid keuze



Klikgedrag ontworpen aan de hand van
persoonlijke eigenschappen 

1. Judith Budget 

3. Annemarie Doelstra

2. Leo Zoeker



Tiptrack herinnert aan 

gestelde doelen en de 

producten uit de 

Tiptrackshop helpen bij 

het bereiken van deze 

doelen

✓ Budget duidelijk in beeld

✓ Persoonlijk welkom

✓ Direct zoeken of hulp bij 

het kiezen

✓ Maatwerk opties:

▪ Huisstijl
▪ Aanbod
▪ Thema’s
▪ Visuals
▪ DI-test

Start van 
de journey



Hulp bij het kiezen: 
3 opties

Gebruikers die het niet 
weten: Vul jouw situatie in 
en krijg passend aanbod

Gebruikers die ongeveer 
weten wat ze zoeken: 
Bekijk aanbod op basis 
van je profiel

Gebruikers die weten wat 
ze zoeken: Zoek via filters

2. Judith Budget 

3. Annemarie Doelstra

1.  Leo Zoeker



✓ Voor gebruikers die 
het niet weten: doe 
de DI-test en krijg 
relevant aanbod

✓ Doe de hele test of  
per onderwerp

✓ Krijg relevant 
aanbod aan de hand 
van je resultaten

Optie 1: Vind aanbod met de DI-test



✓ Voor gebruikers die ongeveer 
weten wat ze zoeken: ga naar 
suggesties

✓ Kies een van de suggesties en 
verfijn je resultaten met behulp 
van de filters

✓ Beantwoord vragen en krijg 
suggesties op basis van jouw 
persoonlijke profiel

Optie 2: Vind aanbod via suggesties



Optie 3: Zoek via de filters

✓ Voor gebruikers die weten 
wat ze zoeken 

✓ Selecteer de gewenste 
filters en bekijk het 
aanbod



Of zoek in het complete aanbod

✓ Vul een zoekterm in

✓ Of gebruik de filters



In het aanbod kun je 
overzichtelijk filteren



Tiptrack herinnert 

aan gestelde 

doelen en de 

producten uit de 

Tiptrackshop 

helpen bij het 

bereiken van deze 

doelen

✓ Doe de DI-scan (standaard 
mini DIX) en krijg aanbod 
gekoppeld aan je 
testresultaten

✓ Optioneel: bedrijfsspecifieke 
DI-scan geïntegreerd in het 
platform

✓ Uitslag met kleurscore, uitleg 
en passend aanbod

✓ Meet en zie je vooruitgang 
door opnieuw de DI-scan te 
doen

1. Judith Budget 

3. Annemarie Doelstra

2. Leo Zoeker

Niet iedereen zoekt iets concreets



Doe de DI-scan om
relevant aanbod te krijgen

✓ De mini DIX 

✓ Geeft inhoudelijk resultaat op basis van 
je scores op de thema’s:

o Werk
o Ontwikkeling
o Gezondheid & vitaliteit
o Werk-privé balans
o Geldzaken

✓ Maatwerk: 
bedrijfsspecifieke thema’s en scan



Per thema een score
en relevant aanbod

✓ Direct inhoudelijk resultaat aan de 
hand van je scores.

✓ Bekijk het uitgebreide aanbod, met 
filtermogelijkheid.

✓ Zie hoe je ontwikkelt in de loop van 
de tijd.



✓ Ontvang je berichten en 
updates in je 
berichtencentrum

✓ Ontvang notificaties over je 
budget

✓ Budget bij- en afschrijvingen

✓ Goedkeuringen en 
afkeuringen van je aanvragen 
(optioneel)

✓ Nieuw aanbod in Tiptrack

✓ Tests & tools die je gedaan 
hebt

Mijn berichten



Look & feel en maatwerk

• Toepassen huisstijl organisatie 
– kleur, logo, beeld

• Maatwerk: thema’s
– naam, iconen, logo, content

• Maatwerk: DI-scan
– naam, kleur, logo



Hoe helpt Tiptrack bij besteding van DI budget?

Een handige webshop helpt 
bij zoeken en aankopen

Breed aanbod van 
opleidingen en trainingen

Opties voor financiering 
van aanbod

Al ruim 6,5 miljoen euro

besteed in de webshop
Maatwerk catalogus met 
eigen aanbieders

In combinatie met AWVN 
catalogus

AWVN verzorgt desgewenst 
inkoop-, contractmanagement 
en facturatie

Werkgever betaalt 
vanuit centraal 

budget op aanvraag 
medewerker

Individueel DI budget 
(medewerker ziet 

hoogte in Tiptrack)



Testen en tools

Arbeidsmarktkansenscan 

Persoonlijkheidstesten: Talentenspectrum, Carrière 
Waarden (CW), Persoonlijke flexibiliteit (PF), Interessetest 
(ITS taken en sectoren), Teamrol Indicator

Tools werk & gezondheid: Scan arbeidsomstandigheden, 
Scan gezondheid werken in ploegendiensten, Scan gezond 
leven, Scan psychosociale arbeidsbelasting

Tools voor inzicht in fysieke en mentale gezondheid: 

Assertiviteitstest, Sociale vaardighedentest, Copingtest, 
Energietest en Depritest

Analysetool inkomsten-uitgaven, helpdesk voor financiële 
vragen 

Work-life balance test voor moeders, overgangstest

Bewust omgaan met tijd, loopbaanscan



Overzicht leveranciers webshop
(steeds nieuwe toevoegingen)

NCOI opleidingen Schouten & Nelissen Budgetcoach
NCOI Techniek Blom Opleidingen Sense Health
Boertien Vergouwen Overduin VCA Nederland Good Habitz
NTI Ticken Balm Academie
ISBW Schoonderwoerd IMK opleidingen
Scheidegger MKB cursus & training Buro Brand
Schoevers CLS Trainingen Bureau Zuidema
Computrain Meereffect Onze Coach
NIBE-SVV Lectric Elephant Road    
Molijn Trainingen ROVC Online Academy
Bouwradius EVC centrum Nederland Competence Factory
New Heroes Character training 112 bhv
Markus Verbeek Praehep Prikkl Vijfhart IT opleidingen
Bestuursacademie Nederland Smart C&T UNLP
Pro education Trainingsbureau Mindfullness EBC Nederland
ISES Multimedia Education bv             Focus
FitzMe



Bestedingen & voordelen module Persoonlijk Budget

Voordelen werkgever Voordelen medewerker

✓ Vermindering 

administratie werkgever

✓ Ontzorging op fiscaliteit

✓ Tiptrack activeert 

medewerkers producten 

te kiezen die hun DI 

bevorderen

✓ Eén portaal voor al het 

aanbod

✓ Korting op producten en 

diensten door volume-

inkoopafspraken 

Tiptrack

✓ Biedt inzicht en 

ondersteuning om 

goede keuzes te 

maken

✓ Breed aanbod

✓ Activeert en 

stimuleert budget te 

gebruiken

✓ Laagdrempelig en

eenvoudig gebruik

✓ Anoniem, staat los 

van werkgever



Case: KLM grondpersoneel (12.500 werknemers)

Totaal besteed na 3 
maanden

€ 3.080.132

Aantal geregistreerde 
gebruikers

7730

Aantal testen 
afgenomen

2581

Aantal producten 
gekocht

6818

✓ Ruim 75% heeft een account aangemaakt

✓ Grote interesse in besteden budget én inzicht verkrijgen
(tools en testen)

✓ Testen en tools op alle thema’s
(werk, ontwikkeling, gezondheid, financiën)

✓ Meer dan de helft van de gekochte producten < € 400,=

✓ Top 3 populaire vakgebieden: ICT, persoonlijke effectiviteit, talen

✓ Tiptrack wordt ook in avonduren en weekend veel gebruikt



Bewijs: beweging op eigen regie duurzame inzetbaarheid 
Resultaat pilot Tiptrack 

47%

66%

40%

49%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Meer inzicht gekregen

Van plan zichzelf te verbeteren

Daadwerkelijk actie ondernomen

De actienemers hebben de verandering vol
kunnen houden

Meer grip gekregen op één of meerdere
thema's



Managementinformatie en rapportage



Managementinformatie en rapportage



Belangrijke succesfactoren bij implementatie rondom DI 

Medewerkers

▪ Medewerker neemt zelf 
initiatief

▪ Laagdrempelig instrument 
nodig 

▪ Zelfreflectie 

▪ Aansluiten bij eigen ervaring 
en beleving

▪ Activerend en stimulerend

▪ Hulp bij keuze van actie 
nodig

▪ In kleine stapjes van inzicht 
naar actie

Werkgevers

▪ Breed aanbod aanbieden: 
grote verschillen in (soort) 
ontwikkeling tussen 
medewerkers 

▪ Vertrouwen: zoveel mogelijk 
“los” van werkgever 
positioneren 

▪ Persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning vanuit 
leidinggevenden helpt (zeker 
bij laagopgeleiden)

▪ Goed communicatie- en 
implementatieplan met 
voldoende contactpunten is 
noodzakelijk



Privacy en beveiliging volgens
internationale standaarden

▪ Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, in overeenstemming 
met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

▪ Optie: Inloggen dmv MultiFactor Authentication (MFA)

▪ Hosting fysiek in Nederland (bij organisatie met ISO9001 
normering). 

▪ Beveiliging datacenter conform de Internationaal erkende 
standaarden voor informatiebeveiliging (ISO27001, NEN7510)

▪ Alle verbindingen van- en naar de server zijn versleuteld middels 
SSL-encryptie (AES /DES) en een sterke wachtwoord-protectie.

▪ Tiptrack wordt 24/7 gemonitord met de SWAT tool van Outpost24



Propositie

▪ Toegang voor uw medewerkers tot Tiptrack met 
vele tools

▪ Gevulde Tiptrackshop met 
maatwerkmogelijkheden vanuit werkgever

▪ Budgetbewaking in Tiptrackshop

▪ Fiscale scan*

▪ Factuurafhandeling en ontzorging via periodiek 
verzameld betalingsverzoek*

▪ Een kant- en klaar pakket voor de implementatie: 
Implementatieplan en Communicatieplan incl. 
toolkit met middelen

▪ Organisatiescan met advies en benchmark

▪ Dashboard voor werkgever

* optioneel



Samenvatting impact Tiptrack

Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam 

Het eerste effect van 
Tiptrack is het inzicht 
dat medewerkers 
krijgen. Dit leidt tot de 
intentie tot 
gedragsverandering.

Van Bewust Onbekwaam naar Bewust Bekwaam

Vervolgens krijgen 
medewerkers in Tiptrack 
de support, informatie 
en de tools die ze nodig 
hebben om de regie te 
pakken en daadwerkelijk 
te veranderen.

Bekwaam blijven

Tiptrack is er ook om 
vast te houden wat goed 
gaat. Regie houden is in 
deze fase van belang en 
daar helpt Tiptrack bij.  



Vragen?

Klanten (per 1 september 2020)



Vragen?

Klanten via Nederland leert door & Tiptrack free



V

Vragen Vervolg


