DRIVE
Hét startpunt van verandering in uw bedrijf!
DRIVE zorgt voor brede dialoog over gezondheid, werk,
opleiding en toekomst. Positief, concreet en persoonlijk.

DRIVE: verandering door dialoog
De komende jaren staat u als werkgever voor de uitdaging om uw medewerkers
gezond en gelukkig aan het werk te houden tot aan hun pensioen. De arbeids
markt verandert in rap tempo, de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger en
de pensioenleeftijd schuift steeds verder op. Het risico op uitval van oudere
werknemers neemt toe en het verzuim en de kosten stijgen. Werkgevers en
werknemers die zich weten aan te passen aan deze veranderingen zorgen voor
continuïteit van hun bedrijf en loopbaan. Belangrijk daarbij is dialoog, van elkaar
weten wat er leeft. DRIVE brengt deze dialoog op gang en genereert energie,
motivatie en collegialiteit.

WAAROM DRIVE?

Gezonde en inzetbare medewerkers
zijn het kapitaal van uw organisatie. Zij
zijn bepalend voor de wendbaarheid
en daarmee toekomstbestendigheid
van uw onderneming. Werkgever en
werknemer hebben hierin beiden
een verantwoordelijkheid. Daarbij
is het belangrijk om van elkaar te
weten wat er leeft, wat een ieders
drijfveren zijn en daarover met elkaar
de dialoog aan te gaan. Maar hoe
doet u dat? Hoe maakt u zaken (ook
lastige onderwerpen) bespreekbaar?
Hoe zorgt u dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid daadwerkelijk
neemt? DRIVE helpt daarbij, door
het gesprek op gang te brengen.

DRIVE is een positief en concreet
startpunt van verandering in uw bedrijf.

“We wilden het thema
duurzame inzetbaarheid op
een toegankelijke manier
bespreekbaar maken.
Daarom hebben we gekozen
voor DRIVE.”
WAT IS DRIVE?

DRIVE maakt ‘duurzame inzetbaarheid’
toegankelijk voor werkgevers en
werknemers. Door het concreet
benoemen van vijf thema’s wordt
het begrip inzetbaarheid tastbaar
en bespreekbaar.

Ervaar DRIVE in uw bedrijf!
Het DRIVE-team gaat in gesprek met
uw werknemers. Afhankelijk van de
mogelijkheden binnen uw bedrijf kiest
u voor een workshop of een dagtour.
We denken graag met u mee over de
meest praktische invulling.
FINANCIEEL AANTREKKELIJK

Bent u aangesloten bij SOOB, het
opleidings- en ontwikkelingsfonds
voor de sector? Dan is er volledige of
gedeeltelijke subsidie mogelijk voor de
inzet van DRIVE.
DAGTOUR: DRIVE INVENTARISEREN EN
MOBILISEREN

Een werkdag (of dagdeel) vol actie
en interactie. Het DRIVE-team komt
langs in uw bedrijf en prikkelt iedereen
om na te denken over duurzame
inzetbaarheid. Dat gebeurt op leuke en
laagdrempelige wijze zonder dat het
werk er onder lijdt. Met onder andere
snelle zelfscans, een waardeblom en
een cartoonwedstrijd.

WORKSHOP: WAT IS JOUW DRIVE?

In een interactieve en levendige
workshop van twee uur gaan
deelnemers op zoek naar hun motivatie
om gezond, geschoold, vitaal,
gemotiveerd en gelukkig te werken en
te leven. Elke deelnemer krijgt inzicht in
zijn of haar persoonlijke DRIVE en hoe
je die zelf kunt sturen.
WORKSHOP: DRIVE VOOR
LEIDINGGEVENDEN [NIEUW!]

Tijdens deze workshop krijgen
(functioneel) leidinggevenden niet
alleen inzicht in hun eigen DRIVE,
maar ook in hoe zij de dialoog met
werknemers kunnen (blijven) aangaan.
Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte
bestaat een workshopgroep uit HR,
P&O, teamcoördinator, directie, planner
en logistiek manager.

“Zo kregen wij goed in beeld
wat er leefde bij de mensen
en hoe zij zich voelden.”

BEWEZEN EFFECTIEF

DRIVE GEEFT RICHTING VOOR VERVOLG

Onderzoek* en praktijkervaringen
tonen aan dat DRIVE verandering in
uw bedrijf teweeg brengt. DRIVE wordt
positief ontvangen door medewerkers.
Werkgevers ervaren merkbaar resultaat
op de werkvloer.
Hoe ervaren medewerkers DRIVE?
• 85% is zeer tevreden over workshop
• 63% wordt aan het denken gezet
• 64% krijgt inzicht in inzetbaarheid
• 57% maakt plannen voor verandering

• De managementrapportage geeft
inzicht in wat uw medewerkers
belangrijk vinden als het gaat over
inzetbaarheid, waar ze tegenaan
lopen en waar ze energie van
krijgen. Dit biedt handvatten en
draagvlak voor vervolg.
• DRIVE ondersteunt en versterkt uw
personeels- en organisatiebeleid,
bijvoorbeeld als onderdeel van:
• Veranderingstraject
• Inzetbaarheidsbeleid
• Opleidingsprogramma

*onderzoek onder 87 medewerkers

“Er is meer begrip en respect
en de medewerkers vertrouwen
elkaar.”

MEER INFORMATIE
Ga naar www.stlwerkt.nl/drive of bel: 088-2596111

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Copyright © april 2016 Sectorinstituut Transport en Logistiek. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

088-2596111
info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl

