
Effectief werken aan de inzetbaarheid

Werken aan de
inzetbaarheid van uw
werknemers

WERKEN AAN INZETBAARHEID

Hoe ontwikkelen de
kosten zich?

Welk effect hebben
uw maatregelen op
de inzetbaarheid?

Welke risico's loopt u
m.b.t. verzuim en
arbeidsongeschiktheid?

Werkgevers krijgen steeds meer de rekening
gepresenteerd van werknemers die niet optimaal
inzetbaar zijn, zoals zieke en arbeidsongeschikte
werknemers. Zij hebben er dus alle baat bij om hun
werknemers gezond, betrokken en bevlogen te
houden, gedurende alle fasen van hun
dienstverband. Maar hoe bereik je dat?  

Het Inzetbaarheidsplatform geeft inzicht in de
huidige status van uw organisatie op 5 domeinen: 
Inzetbaarheid, SV, Verzuim, ZW en WIA.  
Het helpt uw beleid en de uitvoering te
optimaliseren om zo de inzetbaarheid te verhogen.

Belang van inzetbaarheid

Het Inzetbaarheidsplatform vertaalt data naar grafieken, rapportages en genereert
benchmarks met sector en werkgevend Nederland. Per domein (Inzetbaarheid, SV,
Verzuim, ZW en WIA) vindt u de belangrijkste kengetallen om resultaat te meten en risico's
inzichtelijk te krijgen.  
De unieke bibliotheek bevat relevante informatie en documenten, gebaseerd op best
practices, die bijdragen aan het verhogen van de inzetbaarheid van uw werknemers.

Meer weten? 
www.robidus.nl/inzetbaarheidsplatform



Meer weten? 
www.robidus.nl/inzetbaarheidsplatform

Overall inzicht in inzetbaarheid vormt de basis voor uw beleid en onderbouwt de
urgentie van de te nemen maatregelen
Het biedt inzicht in de kenmerken van uw personeelsbestand ten behoeve van (op 
specifieke doelgroepen afgestemde) inzetbaarheidsprogramma's 
Trendinformatie laat de ontwikkeling van verschillende risico's over enkele jaren zien  

Digitale bibliotheek met
praktische info, voorbeeld
protocollen en handige tools

Rapportages voor sturing en
managementinformatie

Grafische weergave van o.a:

Leeftijdsopbouw
personeelsbestand 
WGA-in- en uitstroom 
Verzuim (frequentie, duur)  
ZW-uitkeringen (aantal, duur)
Benutte vangnet- en
compensatieregelingen 
Historische en verwachte
ontwikkelingen
Kosten 

Benchmarkvergelijking

Hoe ondersteunt het Inzetbaarheidsplatform u?

Doel Inzetbaarheidsplatform

VERLAGEN 
verzuim en

arbeidsongeschiktheid 

VERHOGEN 
inzetbaarheid

VERLAGEN 
risico's en  
kosten 

VERHOGEN 
productiviteit

Bieden van INZICHT en PRAKTISCHE TOOLS om het INZETBAARHEIDSBELEID
vorm te geven, te controleren en bij te sturen 
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