Omgaan met verminderde
inzetbaarheid
Informatie
Een frisse kijk op het organiseren van werk
Medewerkers moeten langer doorwerken en hun werk digitaliseert. Dit vergroot de kans
dat mensen verminderd inzetbaar worden. Wat kunt u doen om medewerkers voor wie
het werk te zwaar of te moeilijk is, zo goed mogelijk inzetbaar te houden?

Door werk anders te organiseren kunt u mensen die minder

Deze activiteiten helpen uw blik te verruimen en oplossingen te

inzetbaar zijn toch productief maken.

vinden:
•• Quickscan | de quickscan geeft u snel inzicht of u

Quickscan

medewerkers die verminderd inzetbaar zijn een plek kunt
geven in uw organisatie. Aan de hand van de uitkomsten
helpen we u bij het opstellen van een plan van aanpak.
•• Training voor leidinggevenden | welke rol heeft de

Goede
voorbeelden
ophalen

Frisse
blik op het
organiseren
van werk

Training
voor leidinggevenden

leidinggevende als medewerkers minder inzetbaar zijn? In
een tweedaagse training geven we leidinggevenden inzicht
in het thema verminderde inzetbaarheid en oefenen ze met
vaardigheden die helpen om mensen inzetbaar te houden.

Wegwijzer
op maat

•• Wegwijzer op maat | bij elke organisatie past een andere

Ook benieuwd hoe uw organisatie medewerkers met

oplossing. Met behulp van een visuele wegwijzer ontdekt u

verminderde inzetbaarheid kan laten participeren?

welke stappen uw organisatie kan zetten om het werk zo te

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

organiseren dat iedereen naar vermogen mee kan doen.
•• Goede voorbeelden ophalen | het delen van goede
voorbeelden en succesverhalen kan uw aanpak versterken.
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Indien gewenst, ondersteunen we u bij het ophalen
van goede voorbeelden in uw organisatie en effectieve
communicatie daarover.
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en
het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze
toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw.
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong
zetten. 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.

