
Jouw reisgids voor 
duurzame inzetbaarheid

Het RADI-portaal 



Duurzame inzetbaarheid



Trends



Jouw rol als RADI

Vraagtukken

❖ Urgentie en draagvlak creëren voor DI

❖ Inzicht verkrijgen in de DI van medewerkers 

❖ Versterken van de eigen regie van 
medewerkers

❖ Versterken van de dialoog over DI

❖ Samenhang en toegankelijkheid van 
interventies verbeteren

❖ Inzicht in kwaliteit en effectiviteit van 
interventies

❖ Oplossing voor specifiek vraagstuk 
     (bv. werkdruk, onregelmatige tijden, mantelzorg,  
       arbeidsmobiliteit)

Werkzaamheden van de RADI

▪ Advies & strategie voor DI
▪ Workshops & trainingen
▪ Projectmanagement
▪ Analyseren data
▪ Advies providerboog
▪ Ontwerpen DI-programma’s
▪ Communicatiecampagnes
▪ Evaluatie & borging
▪ En…..



Doel van het RADI-portaal

Continu professionaliseren als 
adviseur 

Ondersteunen met instrumenten  
& tools in de praktijk

Productontwikkeling & nieuwe 
businessmodellen 



Het RADI-portaal
Kennis, inspiratie, instrumenten en interventies in elke fase bij het vormgeven van 

duurzame inzetbaarheid in de praktijk. 



Fase 1. Urgentie

Helder krijgen van nut en noodzaak 
van duurzame inzetbaarheid voor 

de organisatie



Klantvraag

❖ Helder krijgen wat DI inhoudt voor de organisatie

❖ Een beeld vormen van de beleving van DI binnen de 
organisatie

❖ De directie wil eerst weten wat de kosten-baten zijn

❖ Draagvlak creëren onder stakeholders / eenduidig beeld 
van vraagstukken

❖ Trends in de markt in kaart brengen die van invloed zijn op 
het personeel



Jouw diensten

▪ Bewustwordingssessie
▪ Kosten-baten sessie / analyse
▪ Inspiratieworkshops
▪ Adviestraject
▪ Lerend netwerk bijeenkomst

Diensten en instrumenten

Instrumenten 



Aanpak

▪ Uitnodiging Inspiratiesessie
▪ Invullen Organisatiescan 

• 2 directieleden
• 2 HR
• 3 medewerkers en OR
• 2 leidinggevenden 

▪ Inspiratiesessie
• Bespreken resultaten
• KOBA-DI
• Consensus over belang DI 

▪ Verslag met advies voor vervolg

Praktijk



De Organisatiescan



Factsheet met groepsresultaat



Jouw advies

❖ Toegevoegde waarde van DI voor de organisatiedoelstellingen
❖ Globaal inzicht in kosten-baten
❖ Impact van ontwikkelingen op het personeel 
❖ Inzetbaarheidsvraagstukken die NU spelen 
❖ Inzetbaarheidsvraagstukken die gaan spelen 

‘Er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen in de markt die nieuwe kennis en 
vaardigheden vragen van onze medewerkers. We moeten ervoor zorgen dat ze 
die zo snel mogelijk onder de knie hebben, omdat dit er op dit moment voor zorgt 
dat we niet met onze concurrenten kunnen meebewegen.’



Fase 2. Analyse

Inzicht in de aandachtspunten, 
behoeften en prioriteiten voor een 

succesvolle aanpak



Klantvraag

❖ Inzicht in inzetbaarheid van de medewerkers

❖ Inzicht in specifieke thema’s 
    (bv. werkdruk, ploegendienst, mentale gezondheid)

❖ Inzicht in het huidige beleid
    (bv. visie, draagvlak, budget, middelen, data)

❖ Inzicht in de cijfers
    (bv. verzuim, personeelssamenstelling, verloop, kosten)

❖ Inzicht in rol en competenties van leidinggevenden



Jouw diensten

▪ 0-meting / vragenlijstonderzoek
▪ Bedrijfsscan 
▪ Kosten-baten analyse
▪ Deskresearch
▪ Interviews
▪ Workshops

Diensten en instrumenten

Instrumenten 



Aanpak

▪ Opzet analyse
▪ Keuze vragenlijst
▪ Keuze doelgroep(en)
▪ Vaststellen planning & terugkoppeling

▪ Communicatie 
▪ Boodschap & kanalen 
▪ Rol leidinggevenden

▪ Invullen Scan 
▪ Uitnodiging + herinnering na 1 week
▪ Sluiten na 2-3 weken

▪ Managementinformatie analyseren
▪ Bespreken HR / MT
▪ Terugkoppelsessies met afdelingen

▪ Rapportage en actieplan

Praktijk



0-meting / scan



Factsheet met groepsresultaat
Gemiddelde scores – 10 respondenten 

Scoreverdeling – 30 respondenten 

Uitsplitsingen

▪ Afdelingen
▪ Leeftijdsgroepen 
▪ Functiegroepen
▪ ….



Jouw advies

Procesmatig 
❖ Doelstellingen
❖ Richting voor een aanpak
❖ Doelgroep
❖ Startpunt

‘Medewerkers van afdeling A hebben te maken met veel veranderingen in het 
werk. Processen veranderen en rollen veranderen. Dit zorgt voor veel stress bij 
de medewerkers en uiteindelijk zien we ook dat dit invloed heeft op collegialiteit 
en werkplezier. Het resultaat is ook dat de medewerkers op afdeling A niet meer 
de service aan de klant kunnen bieden die ze van ons gewend zijn.’

Vervolg: FIT for the Future programma
▪ Startbijeenkomst FIT for the Future met de afzonderlijke teams van afdeling A
▪ 2 actiepunten per team voor de komende maand
▪ Vervolgsessie na 1 maand met elk team

Inhoud 
❖ Aandachtspunten 
❖ Prioriteiten
❖ Verhaal achter de cijfers
❖ Aansluiting bij strategie organisatie



Fase 3. Ontwerp

Ontwerp een aanpak die past bij de 
doelgroep en de prioriteiten die 

zijn gesteld



Klantvraag

❖ Versterken van eigen regie van de medewerkers

❖ Versterken van de dialoog en rol leidinggevenden

❖ Samenhang creëren in alle activiteiten en interventies die we al 
doen 

❖ Optimaliseren providerboog en processen

❖ Inzicht in kwaliteit en effectiviteit van interventies / aanpak

❖ Meer stuurinformatie / data



Diensten en instrumenten

Digitale mogelijkheden Jouw diensten

▪ Projectgroep begeleiding
▪ Designsessie
▪ Providerboog samenstellen
▪ Communicatiecampagnes
▪ Projectmanagement
▪ Train de trainer 
▪ Etc. 

Interventies



Ontwerp

▪ Projectgroep
▪ Visie en boodschap
▪ Doelen formuleren
▪ Doelgroep bepalen (bv. pilot)
▪ Programma-ontwerp

▪ Partners / providers
▪ Type aanpak (bv. individueel / team)
▪ Activiteiten en interventies

▪ Communicatie 
▪ Boodschap & kanalen 
▪ Rol leidinggevenden

▪ Managementinformatie bepalen
▪ Planning
▪ Budget en randvoorwaarden

Praktijk - Klantreis

Succesfactoren

▪ Biedt inzicht
▪ Een goede dialoog
▪ Heldere boodschap – waarom doen we dit?
▪ Voorbeeld MT / leiderschap
▪ Niet opleggen, positief prikkelen
▪ Vindbaar en toegankelijk aanbod
▪ Fun-factor
▪ Continue aandacht – niet eenmalig
▪ Deel verhalen en doe het samen
▪ Klein beginnen, groot winnen
▪ Vier successen en sta stil bij lessons learned



Case
 

Eigen regie van medewerkers versterken

Programma / aanpak

▪ Informatiebijeenkomst leidinggevenden
▪ Kick-off bijeenkomst medewerkers
▪ Uitnodiging persoonlijk portaal
▪ Invullen inzetbaarheidscan
▪ Mogelijkheid voor een coachgesprek
▪ Aanbod aan bestaande interventies
▪ Diverse workshops

Managementinformatie voor organisatie en 
afdelingen



Case
 

Versterken leidinggevenden

Programma / aanpak

▪ Uitnodiging programma ‘Vitaal leidinggeven’
▪ 3 trainingsmodules
▪ Invullen scan per module

▪ Inzetbaarheidscan
▪ Team-vraagstukken
▪ Leidinggevendenscan

▪ Kennisplatform
▪ Hulpmiddelen voor het gesprek
▪ Beschikbare interventies 

Managementinformatie voor organisatie 



Case
 

Kapstok voor DI 

Programma / aanpak

▪ Klantreis door RADI
▪ Visie
▪ Bepalen providers, interventies en 

processen en content
▪ Communicatie en implementatie

▪ Inrichten DI-portaal
▪ Menustructuur
▪ Scans / metingen
▪ Providerboog
▪ Content
▪ Bestelprocessen & budget

▪ Pilotgroep & feedback verwerken
▪ GO-LIVE via communicatiecampagne



Dan begint het avontuur pas…

Iedereen aan de slag, monitoren, 
leren van ervaringen, bijsturen en 

blijven communiceren  



Rekenmodel



Heel veel plezier met 
jouw reis als adviseur

Het RADI-portaal 


