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Gericht investeren in
duurzame inzetbaarheid
Weet u hoeveel procent van uw medewerkers minder
inzetbaar is? En hoeveel uw bedrijf dat kost? De
kosten-batentool duurzame inzetbaarheid vertelt het u
en reikt tevens oplossingsrichtingen aan.

Screenshot Kosten-batentool

Optimale inzet van mens en organisatie.
Daar staan wij voor.

Voor hetzelfde geld….
productievere medewerkers

Als HR-manager bent u continu op zoek om verspilling binnen

Investeren in duurzame inzetbaarheid helpt u deze verspilling

uw organisatie te beperken en het menselijk kapitaal zo goed

te beperken. Aan de hand van de kosten-batentool duurzame

mogelijk te benutten. Want er gaat heel veel geld verloren aan

inzetbaarheid bepalen we samen met u hoeveel procent van

minder inzetbare medewerkers. Uit onderzoek blijkt bijvoor-

uw medewerkers minder inzetbaar is en wat daarvan de kosten

beeld dat medewerkers die minder gezond of minder gemoti-

zijn. Op basis van de berekening helpen we u een gerichte keuze

veerd zijn of niet de juiste kennis en vaardigheden hebben, veel

te maken voor activiteiten om de duurzame inzetbaarheid te

minder productief zijn. Ze kunnen niet de prestatie leveren

verbeteren. De tool laat zien welke investeringen het meest

waarvoor u hen betaalt.

opleveren.

“De tool geeft niet alleen zicht op
wat verminderde inzetbaarheid kost,

Ook benieuwd hoeveel onnodige kosten u maakt en hoe deze
kunt verminderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op
om uw mogelijkheden te verkennen.

maar helpt ons als projectgroep
ook om de juiste maatregelen te
kiezen.”
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Berenschot
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350

Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees

medewerkers wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrassen wij onze opdracht-

samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is

gevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten.

Berenschot lid van de Raad voor Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en

We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te kop-

hanteert de ROA-gedragscode.

pelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot
omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Berenschot Groep B.V.
Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen
dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken
omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en
onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor
uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire
teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.
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