
Zo pakken we het aan
Het enige wat jij hoeft te investeren 
is tijd. Onze uren worden bekostigd 
met overheidssubsidie (om paritair 
DI en MDIEU te stimuleren). 

We borgen een goede projectinrichting
• Planning bepalen
• Data en documenten opvragen

Sociale partners samen 
voor duurzame inzetbaarheidspdi

Ga naar duurzaamaanhetwerk.nl/contact en 
vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo 
snel mogelijk contact met je op. 

Interesse?

www.duurzaamaanhetwerk.nl

We brengen de huidige situatie in kaart
• Deskresearch
• Data-analyse

2. Inventarisatie

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 keer 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. 

1. Intake

We brengen de uitdagingen scherp in beeld
• Gesprek directie/HR
• Gesprek OR/PVT en vakbondsleden 
• Groepsgesprek medewerkers
• Groepsgesprek middenmanagement

3. Focus & draagvlak

We reiken prioriteiten en oplossingen aan 
• Hoofdlijnen en stoplicht-analyse
• Drie thema’s om mee aan de slag te gaan
• Presentatie en handreiking voor vervolg

4. Rapportage

SPDI brengt organisaties 
in beweging

Knelpunten en uitdagingen 
voor jouw bedrijf in één keer 

in beeld

Concreet advies over 
prioriteiten en mogelijke 

oplossingen

Pragmatische aanpak gericht op 
draagvlak en beweging

Knelpunten & oplossingen voor jouw bedrijf in één dag in beeld

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

In samenhang aan de slag 
met duurzame inzetbaarheid, 
organisatiedoelen en 
organisatieontwikkeling.

Focus op co-creatie werkgever 
en werknemers, gezamenlijke 
aanpak van uitdagingen.

Passend maatwerk, breed 
draagvlak, duurzame vooruitgang.

www.duurzaamaanhetwerk.nl
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