Een aanpak die werkt
Duurzame inzetbaarheid: je medewerkers gezond en fit aan het werk houden. Maar ook: ervoor zorgen
dat je medewerkers plezier hebben in hun werk. En productief blijven, tot aan hun pensioen. Ook als de
werkomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Of omdat klanten
andere eisen stellen. STL helpt je met een duurzame inzetbaarheidsaanpak die past bij jouw bedrijf.
Met praktische stappen, die aansluiten bij de doelstellingen van jouw organisatie. Die we aanpassen
wanneer dat nodig is. Dit doen we als volgt.

Richten
In deze stap brengen we in kaart waar je als bedrijf voor staat, wat je doelen zijn,
wat je al doet aan duurzame inzetbaarheid. Wat gaat goed en wat kan nog beter?
We gebruiken hiervoor een aantal slimme en efficiënte instrumenten.
Dit levert een schat aan informatie op.

Inrichten
Met alle verzamelde informatie gaan we samen aan de slag om een plan van
aanpak te maken. We helpen je met prioriteren en we maken afspraken over wat
we met elkaar willen bereiken. Zodat je kunt zien of de aanpak succesvol is.

Verrichten
We starten met de uitvoering van het plan van aanpak. Met interventies die passen
bij het bedrijf en de medewerkers. Je ziet snel de eerste resultaten en dat motiveert.
De uitkomsten van iedere stap bepalen wat we daarna gaan doen. Zo sluit de
aanpak aan bij het tempo en de behoeftes van jouw bedrijf.

STL staat naast jou als ondernemer. Wij denken met je mee, we denken niet voor je. Jij weet alles
over jouw bedrijf en je medewerkers. STL weet alles over inzetbaarheid en de ontwikkelingen in de
sector. Onze adviseurs duurzame inzetbaarheid helpen jou om keuzes te maken en een aanpak te
maken. Dat is voor iedere situatie, elk bedrijf en iedere ondernemer anders: elk bedrijf is uniek.
Samen komen we tot de best passende oplossing.

Maak duurzame inzetbaarheid tot een prioriteit. Wat hebben jouw medewerkers
nodig om zelf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Maak hier samen

afspraken over. En: kom je afspraken na. Geef je medewerkers zelf de regie:
prikkel hun motivatie.

De adviseurs duurzame inzetbaarheid van STL helpen je graag verder! Mail naar
advies@stlwerkt.nl of bel 088-2596121. Kijk voor meer op www.stlwerkt.nl
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MEER WETEN?

