DUURZAME INZETBAARHEID
Meer met mensen

Investeren in mensen
Bedrijven zijn veel bezig met (proces)veranderingen
binnen het bedrijf. Daarbij zijn natuurlijk de medewerkers van groot belang. Want de inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bittere noodzaak om het
bedrijf draaiende en succesvol te houden. Wat namelijk vaak wordt vergeten is dat de winst van het bedrijf
wordt gehaald uit de medewerkers! Investeren in de
duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert niet
alleen geld op doordat de productiviteit wordt verhoogd, maar ook doordat zij meer oplossend vermogen krijgen en dat zij leren kansen te zien in plaats
van bedreigingen.
Containerbegrip of niet?
Duurzame inzetbaarheid is een ‘containerbegrip’ dat
in de praktijk voor ieder bedrijf een andere betekenis
heeft en om andere oplossingen vraagt. Organisaties
kunnen immers veel van elkaar verschillen. Uw medewerkers duurzaam inzetbaar maken en houden is
dus altijd maatwerk. De aanpak moet passen bij de
strategie, de doelstellingen, kenmerken en behoeften
van uw bedrijf.
Belangrijke uitdaging
Werkgevers staan dus voor belangrijke uitdagingen.
Hoe blijft u aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers?
En hoe krijgt u mensen mee met alle veranderingen
die uw bedrijf moet ondergaan zonder dat hun motivatie minder wordt of ze zelfs helemaal uitvallen.
Hoe houdt u vooral ook al uw mensen, ouderen én
jongeren, zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en
goed gekwalificeerd aan het werk.

Expertise
Om een beeld te krijgen van hoe u ervoor staat op
dit gebied heeft het Dienstencentrum een digitale
scan ontwikkeld: de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid. Dit instrument houdt u een spiegel voor
van het huidige duurzame inzetbaarheidsbeleid in
uw bedrijf en geeft aan waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren.
De volgende thema’s worden door middel van
deze scan uitgelicht:
- Arbo en veiligheid
- Leiderschap en cultuur
- Arbeidsvoorwaarden
- Organisatie van werk
- Ontwikkeling
- Loopbaanbeleid
- Verzuimbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Opleidingsbeleid
Wij hebben de expertise in huis om u en uw bedrijf
te begeleiden door middel van advies- en
coaching trajecten op de genoemde thema’s.

Figuur 1: De aspecten van duurzame inzetbaarheid in een spinnenwebmodel uit de
Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het onderwerp ‘duurzame
inzetbaarheid’ of andere gerelateerde onderwerpen
over veiligheid en gezondheid, zoals de arbo RI&E?
Dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Internet: www.dienstencentrum.com
Email: info@dienstencentrum.com
Tel: 020-5435688

