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Topics in deze workshop

• Arbeidsverhoudingen?

• Arbeidsverhoudingen als belangrijke schakel in 

het DI-beleid

• Stuurfactoren om arbeidsverhoudingen te 

beïnvloeden

• Het dialoogspel: foto maken en beweging

realiseren

• Beschikbaarheid dialoogspel en SPDI-agenda 

najaar 2022





Duurzame Inzetbaarheid

realiseren

&

Arbeidsverhoudingen



Ruilrelatie

Gezagsrelatie

Samenwerkingsrelatie

1. De ruilrelatie



Ruilrelatie

Gezagsrelatie

Samenwerkingsrelatie

2. De gezagsrelatie
2. De gezagsrelatie



2. De gezagsrelatie
3. De samenwerkingsrelatie



Communicatie- en 

informatievoorziening 

HR-beleid & praktijk

Organisatie-inrichting

Organisatie-veiligheid

(fysiek & sociaal)

Ruilrelatie

Gezagsrelatie
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Gezond

Bekwaam

Gemotiveerd

Duurzame inzetbaarheid



Communicatie- en 

informatievoorziening

• Scope (functie of 

organisatie)

• Vorm (een- of 

tweerichting)

• Kwaliteit van dialoog

• Meten van 

communicatie

• Stakeholders zoals 

OR en vakbonden

HR-beleid & praktijk

• Kwaliteit en frequentie 

van de HR-cyclus

• Scope van de HR-

cyclus

• Toepassing en 

flexibiliteit van 

arbeidsvoorwaarden

• Totstandkoming van 

bemensing (vast/flex)

Organisatie-inrichting

• Taken en regel-

mogelijkheden in 

functie

• Inzicht en invloed op 

het gehele proces

• Samenwerking

• Stijl van leidinggeven

Organisatie-veiligheid

• Overtuiging van en 

verantwoordelijkheid 

voor veilig & gezond 

werken

• Aanspreken & 

aanspreekbaar zijn

• Omgaan met fouten 

(voorkomen, leren of 

wijzen)?

Stuurfactoren 
arbeidsverhoudingen
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Het dialoog-spel (vandaag als appetizer)

• Per tafel 5 spelers & 1 spelleider

• Stel je (heel) kort aan elkaar voor

• Iedere speler pakt 1 kleur pionnen

• Alle spelers hebben een set vragen in dezelfde volgorde. 1 speler leest hardop de vraag

en de antwoordmogelijkheden voor. 

• Iedere speler kiest de situatie die het beste past, en plaats de pion in het 

corresponderende vakje.

• De spelleider stelt per vraag aan enkele spelers een verdiepende vraag, om de dialoog

tot stand te brengen. Spelers kunnen dat ook onderling doen.

• Vandaag is de tijd beperkt. Ga uit van circa 5 minute per vraag. Daarna leest een

volgende speler de volgende vraagkaart hardop voor.
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Wrap-up & vervolg

• Het dialoogspel bevindt zich nog in de 

demo-fase.

• Aanbod aan 3 organisaties om het spel en de 

instructies te toetsen.

• Daarna digitaal beschikbaar

Interesse?

info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl

Agenda SPDI 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


