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Arjen Banach: ‘We willen ons werk kunnen uitvinden’

Laat het maar aan Arjen Banach over om iedereen meteen op scherp te zetten. De dagvoorzitter 
trapt het Landelijk Festival af met een keynote speech vol rake observaties over de principes van 
duurzame inzetbaarheid. En hij laat geen misverstand bestaan over het belang van het onderwerp 
voor de BV Nederland: ‘Succes is het gevolg van menselijke prestaties.’ 

Lees verder

Van idee naar haalbaar actieplan

De workshop Duurzame inzetbaarheid: naar een 
haalbaar actieplan trok volle zalen tijdens het festival. 
De gemene deler van alle deelnemers? Ze vinden 
duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar weten niet 
hoe ze binnen hun organisatie moeten beginnen. 
Tom Gibcus (SPDI en A-advies) nam de enthousiaste 
deelnemers op sleeptouw. ‘Met een krachtige missie 
en een plan dat genoeg aantrekkingskracht heeft om 
de boel in beweging te krijgen, kun je initiatieven 
rondom duurzame inzetbaarheid laten slagen.’

Lees verder

Het grote ervaren, leren, doen boek

Veel bedrijven en instellingen worstelen met 
knelpunten rond werk. Met onze Impuls voor 
duurzame inzetbaarheid profiteer je bij vier van 
deze uitdagingen van advies door topspecialisten. 
Zo doe je inzichten op die jouw organisatie verder 
brengen op de weg naar de toekomst. In alle 
gevallen werken we volgens een model waarvan de 
waarde wetenschappelijk is aangetoond. Al doende 
onderzoeken we de voorwaarden voor (bredere) 
toepassing in de praktijk. Zo brengen we niet alleen 
jouw organisatie verder, maar álle werkgevers en 
werknemers in Nederland.

Download Het grote ervaren, leren doen boek

Op 8 november 2022 was het zover: voor de eerste keer organiseerde SPDI Het 
Landelijke festival duurzame inzetbaarheid. En wat was het fijn! Met lezingen, 
workshops, praktijkvoorbeelden, speeddates en praktische toepasbare tips hebben we 
samen met alle bezoekers duurzame inzetbaarheid een flink boost gegeven. Een korte 
terugblik op deze bijzondere dag. In woord en beeld.

Alle presentaties op een rij

Heb jij het festival gemist of wil je een lezing, presentatie of workshop nog eens terugzien? 
We hebben nagenoeg alle bijdragen voor je verzameld op duurzaamaanhetwerk.nl/festivalDI. 
Vragen over de inhoud of wil je meer weten over een bepaald onderwerp? 
Stuur ons een berichtje!

Ga naar presentaties

Deze nieuwsbrief maandelijks in je mailbox?

Meld je aan

Heb je vragen over een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief, of wil je je afmelden, 
neem dan contact met ons op.
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