
Duurzame 
inzetbaarheid
Waar ga jij mee aan de slag?

• Meekunnen met alle veranderingen in de maatschappij?

• Blijven leren en ontwikkelen?

• Bespreken wat iedereen nodig heeft om het beste uit 

zichzelf te halen?

• Dat alle collega’s gezond leven en werken?

Wil jij ook...

Ga nu aan de slag!

Doe dan de check!
Bekijk waar jij mee aan de slag kan. Beantwoord de vragen per 

thema. Het gaat daarbij om jouw mening of interpretatie. Er zijn 

geen foute antwoorden.

Thema Gezond Werken en Leven
1. Zijn jouw werk- en privéleven in balans?

2. Voel jij je fysiek fit?

3. Ben jij mentaal fit?

4. Wordt er vanuit de organisatie geïnvesteerd in jouw gezondheid?

Thema Duurzame Dialoog
1. Spreek jij uit wat je nodig hebt om goed te functioneren op de werkvloer?

2. Ga jij het gesprek aan als je ergens mee zit?

3. Pas jij gesprekstechnieken toe om een (lastig) onderwerp te bespreken?

4. Worden leuke dingen en successen ook besproken?

Thema Medezeggenschap
1. Heeft jouw organisatie een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging?

2. Zijn werkgever en werknemer genoeg met elkaar in gesprek over  

de bedrijfsvoering? 

3. Is voor gemaakte bedrijfskeuzes voldoende draagvlak?

4. Wil jij invloed uitoefenen op het organisatie- en personeelsbeleid?

Volg de stappen:

1. Ga naar de website.

2. Bekijk het aanbod.

3. Meld je aan voor trainingen.

4. Download de hulpmiddelen en ga meteen aan de slag.

5. Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

6. Volg ons op LinkedIn.

Steun jij duurzame inzetbaarheid?

Heb je ‘ja’ ingevuld? Dan ben je voldoende tevreden over deze zaken. Heb je ‘neutraal’ of 
‘nee’ ingevuld? Dan zijn dit de verbeterpunten binnen jouw organisatie. Ga ermee aan de slag!

Ja

Ja

Ja

Ja

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Nee

Nee

Nee

Nee

Laat het zien! 
Plak deze in jouw e-mailhandtekening

Thema Leiderschap in de sport
1. Speelt jouw organisatie goed in op veranderingen?

2. Ben jij als medewerker tevreden over het leiderschap in jouw organisatie?

3. Beschik jij als leidinggevende over sterke leiderschapsvaardigheden?

4. Is er genoeg aandacht voor werkplezier en talentontwikkeling? 



http://www.sportwerkgever.nl/DI
https://www.linkedin.com/company/sportwerkgever/ 

