MAAK WERK
VAN DE SPORT
VAN MORGEN!
Thema Duurzame inzetbaarheid

Sociale partners vinden het belangrijk dat professionals duurzaam beschikbaar
blijven voor de sportsector. De afgelopen jaren hebben wij met succes diverse
werkgevers en werknemers kunnen helpen bij het thema duurzame inzetbaarheid
om de eigen wendbaarheid, weerbaarheid en toekomstbestendigheid te
versterken. Sport is immers een belangrijk middel om de (re)integratie, eigen
regie, sociale cohesie en inzetbaarheid van heel Nederland te versterken. Jij als
sleutelfiguur kan hier het verschil in maken.
Onmisbaar dus dat ook jij blijft werken aan jouw eigen duurzame inzetbaarheid én
jouw bijdrage levert in het op de kaart zetten van het thema in jouw organisatie.
Hoe je dat kunt doen, vind je hier.
Samen maken we werk van de Sport van Morgen!
Sociale partners in de sport

Deze informatie, tools en projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds
Samen Presteren en het Europese Subsidie Fonds:

ZIT NIET STIL

BACK TO WORK

Zit niet stil! Maak werk van ontwikkeling en
inzetbaarheid.

Blijf in gesprek over wederzijdse behoeftes
en wensen!
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Opleiding Sport van Morgen

Leiderschap
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Strategische
PersoneelsPlanning

Jobcraften

werkenindesport.nl

Wendbaarheid

Bij Jobcraften brengen we de kwaliteiten
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Heb je vragen of wens je advies?

Werkgevers neem contact op met de WOS via: info@sportwerkgever.nl Werknemers kunnen zich richten tot info@werkenindesport.nl

