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Nieuw: Quickscan Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven 

Veel bedrijven willen aan de slag met duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar weten niet 
goed hoe. Het onderwerp is zó breed en veelzijdig, waar moet je beginnen? Bovendien bepalen 
personeelsgebrek en hoge werkdruk vaak de agenda. Vind dan maar eens tijd om zo’n complex 
vraagstuk uit te zoeken. Een onmogelijke opgave? Gelukkig niet, met onze Quickscan Duurzame 
Inzetbaarheid krijg je het alsnog voor elkaar. Onze specialisten brengen in één dag de voornaamste 
knelpunten en oplossingen voor jouw bedrijf in kaart. Zo kun jij gericht aan de slag met een aanpak 
die je organisatie daadwerkelijk verder brengt.

Lees verder

Waardevolle loopbaan- en veranderinzichten bij KCB

Corona, het klimaat, stikstofproblemen, inflatie, hoge energieprijzen: anno 2022 leveren de 
talloze crises voor veel werkgevers en werknemers een instabiele situatie op. Hoe voorkom 
je dat zulke onzekerheid duurzame inzetbaarheid ondergraaft? Dit vraagstuk is een mooie 
aanleiding om inzichten op te halen bij Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB). Dit zelfstandig 
bestuursorgaan heeft door specifieke sectoromstandigheden al langer ervaring met instabiliteit 
en veranderopgaven.

Lees verder

Terugblik masterclass 3: bevlogenheid kun je organiseren!

De derde masterclass duurzame inzetbaarheid (22 november) ging in op de vraag hoe een goede 
organisatie van werk bijdraagt aan bevlogenheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. 
Aan welke knoppen kun je draaien? Prof. Dr. Arnold Bakker (Arbeids- en Organisatiepsycholoog 
en hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) 
inspireerde de deelnemers met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Joris 
Ebbinge (Landelijk Verbetermanager bij Dura Vermeer) nam de deelnemers mee in de praktijk 
van het werken in waardestromen en bouwteams.

Lees verder

Terugkijken: alle bijdragen van het Landelijk Festival

Heb jij het Landelijk Festival Duurzame Inzetbaarheid op 8 november 2022 gemist of wil je een 
lezing, presentatie of workshop nog eens terugzien? We hebben nagenoeg alle bijdragen voor je 
verzameld op een overzichtelijke themapagina. Daar vind je ook een film met een impressie van 
de hele dag.

Lees verder

Impuls voor duurzame inzetbaarheid: advies van topspecialisten

Veel bedrijven en instellingen worstelen momenteel met knelpunten rond werk. Met de Impuls 
voor duurzame inzetbaarheid van SPDI profiteer je bij vier van deze uitdagingen van advies en 
ondersteuning door topspecialisten. Zo doe je waardevolle praktische ervaringen op die jouw 
organisatie verder brengen op de weg naar de toekomst.

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid in de sector Transport 
en Logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) heeft een 
ambitieuze doelstelling: zorgen voor instroom en 
duurzame inzetbaarheid in de sector. STL zet onder andere 
een activiteitenplan in om deze doelen te behalen. De 
sectoranalyse van SPDI gaf hier een extra impuls aan. Karin 
Schoneveld, manager marketing & innovatie bij STL: ‘We 
profiteren nog steeds van de inzichten van andere sectoren en 
de thema’s uit de sectoranalyse.’

Lees verder

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.

 
Stichting Sociale Partners samen vóór duurzame inzetbaarheid

www.duurzaamaanhetwerk.nl
Postbus 93050, 2509 AB Den Haag
info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl
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