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SAMENWERKEN EN KENNISDELEN
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Het Nationaal Platform Duurzame
Inzetbaarheid (NPDI) is een
platform van adviseurs, kenniscentra
en bedrijven. Wij organiseren
netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen
samen met onze partners nieuwe
methodieken en instrumenten
op maat. Onze adviseurs bieden
bedrijven graag maatwerk oplossingen
voor problemen op het gebied van
duurzame inzetbaarheid. Binnen het
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WERKGEVER EN WERKNEMER AAN ZET
Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor
duurzame inzetbaarheid. De organisatie faciliteert haar werknemers
door het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden,
gezondheid, een loopbaan- en ontwikkelingsbeleid op maat, stimulerend leiderschap
en een cultuur die gericht is op optimale- en blijvende inzetbaarheid. Dat resulteert in een
betere concurrentiepositie, een gezondere financiële positie, een beter imago, meer ruimte
voor innovatie en een efficiënter lopend proces.

NPDI netwe

Werknemers nemen hun verantwoordelijkheid bij het op peil houden van hun gezondheid
en energie, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privébalans.
Ze blijven alert op hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Dat biedt hen meer kansen op
de arbeidsmarkt, meer inkomenszekerheid, meer levensgeluk en minder zorgen thuis!

Branches

NPDI brengen we wetenschap en
praktijk bij elkaar. We maken volop
gebruik van bestaande en nieuwe
effectieve methoden. We inspireren
elkaar en bewaken samen met TNO
de kwaliteit.
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INSTRUMENTEN EN DIGITALE ONDERSTEUNING

erk verbindt

Kennisinstellingen

Instrumenten van kennis- en adviespartners ondersteunen werkgevers
en werknemers tijdens verschillende fasen van gedragsverandering.
Er zijn hulpmiddelen zoals vragenlijsten voor diagnose en informatie en tools ter
ondersteuning van het maken en volhouden van actieplannen. Via ons NP-DI plein op
het JOHAN portaal maken we dienstverlening en interventies zichtbaar. Partners en
klanten kunnen de voortgang monitoren en krijgen via een data-dashboard
stuurinformatie. Hierdoor kunnen werknemers gericht aan de slag en weten werkgevers
waar behoefte aan is. Door de input van data vanuit grote groepen werknemers en
bedrijven krijgen we als netwerk unieke kennis over succes- en faalfactoren bij het
werken aan inzetbaarheid. Privacy is volledig gewaarborgd.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op het Wouter van Ginkel,
directeur van het Nationaal Platform
Duurzame Inzetbaarheid.
Mail naar info@npdi.nl. U kunt voor meer
informatie ook kijken op www.npdi.nl
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