
 

WAT DOET NPDI VOOR JOU EN JE 
ORGANISATIE? 
 

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is voor organisaties hét 
innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk, en de sparringpartner voor elk 
inzetbaarheidsvraagstuk. 

Wij bieden onze partners actuele kennis en volop gelegenheid om te netwerken. Ook 
kun je mee doen met de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. 

Onze partners – voor een groot deel dienstverleners, maar ook DI- en HR-
verantwoordelijken – helpen duurzame inzetbaarheid in het DNA van de organisatie 
te krijgen. Hiervan profiteren medewerkers en bedrijven. Dit laat de Kosten Baten 
Tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO en NPDI ook zien. 

 

Als NPDI-partner beschik je over 

• De nieuwste wetenschappelijke en toepasbare kennis voor het 
realiseren van duurzame inzetbaarheid in organisaties. 

o Wij werken samen met kennispartners als TNO, HAN University of 
Applied Sciences en diverse professoren, onderzoekers en experts op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

o Tijdens onze NPDI netwerkbijeenkomsten maken wij standaard gebruik 
van deze state of the art expertise. 

o Regelmatig organiseren wij innovatielabs waarin wij met partners uit de 
praktijk en onderzoeksinstituten rondom een actueel kennisvraagstuk 
nieuwe kennis, diensten en/of producten ontwikkelen (zie de KOBA-DI 
tool of de DI-code) 

• Toegang tot ons groot partnernetwerk met meer dan 130 partners met 
een brede expertise en trackrecord op alle DI thema’s, branches en 
regio’s. 

o Toegang (kosteloos*) tot gemiddeld 3 à 4 fysieke en 1 à 2 online 
netwerkbijeenkomst(en) per jaar. 

o We delen, bespreken en verdiepen kennis in discussiegroepen óf 
tijdens de fysieke bijeenkomsten óf in digitale breakout rooms. 

o Tijdens de netwerkmeetings – of op eigen initiatief met ondersteuning 
van het NPDI – is er volop gelegenheid om interessante partners op te 
zoeken. Bijvoorbeeld om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en 
dienstverleningskansen te bespreken en initiëren. 

  

https://www.npdi.nl/tools/kosten-baten-tool-koba-di/
https://www.npdi.nl/agenda/
https://www.npdi.nl/tools/kosten-baten-tool-koba-di/
https://www.npdi.nl/tools/kosten-baten-tool-koba-di/
https://www.npdi.nl/tools/duurzame-inzetbaarheid/


*Zelfstandigen nemen kosteloos deel. Organisaties mogen met maximaal twee deelnemers per fysieke 
netwerkbijeenkomst en maximaal vijf deelnemers online bijeenkomsten kosteloos deelnemen. 
 
Bij de uitreiking van de prestigieuze NPDI Kroon op het werk prijs op een extern evenement ontvangen NPDI-partners een 
significante korting op de toegang. 

 

• Toegang tot het NP-DI plein (marktplaats) op de website en diverse 
kortingen. 

o Je maakt een publiek profiel aan dat op het websiteonderdeel NP-DI 
plein zichtbaar wordt en kunt makkelijker worden gevonden door 
partners en prospectieve klanten. 

o Voor o.a. de KOBA-DI opleiding en het gebruik van deze tool ontvang 
je aanzienlijke kortingen*. Dit geldt ook voor sommige andere 
opleidingen en evenementen van NPDI-partners. 

 

NPDI werkt volgens het principe ‘gunnen en delen’: samen 
bereiken we meer! 

 

Partner worden  

Direct partner worden? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. 

Wil je eerst meer weten over het NPDI? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een 
Zoom-gesprek. 

https://www.npdi.nl/partner-worden/aanmelden-als-partner/
https://www.npdi.nl/zoom-afspraakformulier/
https://www.npdi.nl/zoom-afspraakformulier/

