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Programma
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• De SPDI-visie op duurzame flexbiliteit

• Is er nu sprake van momentum?

• Dialoog

• De aanpak Duurzame Flexibiliteit (i.h.k.v. Expeditieregeling)

• Dialoog



Flexwerk in cijfers
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Het SPDI-werkmodel



Het SPDI-werkmodel

De organisatie van flexibiliteit 

en duurzame inzetbaarheid



(Externe) Flexibiliteit en Duurzame Inzetbaarheid
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Duurzame flexbiliteit: naar een nieuwe balans
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Balans tussen de 

wendbaarheidsbehoefte van de 

organisatie en de duurzame 

inzetbaarheid van werkenden



Draaiknoppen voor interne flexbiliteit
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Beslismodel voor bewuste, duurzame flexkeuzes
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Is er nu sprake van momentum?
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“De arbeidsmarkt van morgen biedt mensen 

duurzame werk- en inkomenszekerheid en ruimte 

voor het combineren van werk met leren, met 

zorgtaken en met een privéleven. En de 

arbeidsmarkt van morgen biedt tegelijkertijd 

ondernemingen wendbaarheid om te anticiperen op 

veranderende omstandigheden.” 

Sociaal-economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, 
een wendbare economie en herstel van de samenleving. SER. Juni 
2021



Is er nu sprake van momentum?
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• Krappe arbeidsmarkt

• Regelgeving in de maak n.a.v. rapporten. 
Onder andere certificeringsstelsel voor 
uitzendbureaus (2025)

• Discussie in de SER over middellange 
termijn visie gericht op invulling van het 
SER rapport 
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Werkenden
Organisatie

Innovatie

Arbeidsmarkt

krapte

Duurzaamheid

Belasting en 

herstel 

Voorspelbaarheid

Ontwikkelings

mogelijkheden

…

Dialoog: Hoe speelt flexibiliteit in jouw bedrijf of sector?



Doel expeditieregeling:
• Stimuleren toepassing interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van DI 

en leven lang ontwikkelen (LLO)

• Praktijkkennis en wetenschappelijke kennis (door)ontwikkelen en deze breed 
toepasbaar maken

Aanvraag SPDI op 4 thema’s:
• Aanpak zwaar werk

• Duurzame flexibiliteit

• Impact technologie op werk

• Eigen regie

De SPDI-aanpak Duurzame Flexibiliteit i.h.k.v. Expeditieregeling



Toepassing en doorontwikkeling TNO-methodiek ‘Gebalanceerde 
flexibiliteit’* (= duurzame flexibiliteit)

• Onderdeel van de methodiek is de flexdiagnosetool en flexeffecttool => flexbalans

Onderzoeksmethode
• Praktijkstroom: 6/7 bedrijfspilots

• Kennisstroom: kennis en ervaring evalueren en toegankelijk maken voor andere 
organisaties door middel van actie-onderzoek

* Ontwikkeld door TNO i.s.m. Hogeschool Windesheim en Modern Workx

De SPDI-aanpak Duurzame Flexibiliteit i.h.k.v. Expeditieregeling



16



17



Flexeffect
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Praktijkstroom: Uitvoering bedrijfspilots
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Praktijkstroom: Uitvoering bedrijfspilots
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Inventarisatie en analyse:
• Inzicht in flexkeuzes via flexdialoog: 

flexbehoefte, flexvermogen, effect 

huidige flexaanpak

Keuze interventies:
• Alternatieve flexkeuzes

• Flex draaiknoppen

Experimenten en DI-interventies:
• Voor zowel vaste medewerkers als 

flexwerkers



• (Actie)leernetwerk van pilotbedrijven

• Evaluatie en bijstelling aanpak op basis van ervaringen

• Waar nodig aanpassing tooling door TNO

• Digitalisering aanpak Gebalanceerde Flexibiliteit 

• Beschikbaarheid via SPDI website, zodat bedrijven er zelf mee aan de slag kunnen

• Inspiratiesessies, voorlichting (mailings), publicaties voor bedrijven en sectoren

Optimaliseren aanpak en kennisdelen
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…

Vragen?

Interesse in 

deelname?

Helpt dit in 

jouw situatie? 

…

Dialoog
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SPDI-agenda najaar 2022

22 november 

Masterclass 3 met prof. dr. Arnold Bakker

Bar Beton Utrecht Rijnsweerd

8 december

Lerend netwerk Arbeidstijden

MS teams

Aanmelden?

info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl

Presentatie
www.duurzaamaanhetwerk.nl/festivaldi

http://www.duurzaamaanhetwerk.nl/festivaldi

