
 
Fit4TheFuture is een samenwerking tussen Focus Orange, Kennedy Van der Laan en Robidus. Met 

deze samenwerking bundelen we onze expertise en zorgen wij voor een holistische benadering van 

het inzetbaarheidsvraagstuk voor werkgevers. Het optimaal inzetbaar maken van je 

werknemersbestand is het vraagstuk waar wij werkgevers verder in willen ondersteunen.  

 

Je investeert veel tijd en geld om medewerkers gezond en gemotiveerd in te kunnen zetten. 

Gezondheidsprogramma’s, coaching trajecten en medewerkertevredenheidsonderzoeken hebben 

allemaal hun functie, maar om grip te krijgen op uitval en verloop is een bredere aanpak nodig. En dat 

geldt nog sterker als je organisatie ook in de toekomst voldoende arbeidscapaciteit beschikbaar wilt 

hebben.  

 

Fit4TheFuture helpt werkgevers met het (her)inrichten van hun inzetbaarheidsbeleid. Dit doen wij in drie 

concrete stappen:  

 

1. De eerste stap is het inzichtelijk maken van de 

huidige risico’s. Hiervoor hebben wij een 

organisatiescan ontwikkeld die inzichten biedt 

op drie verschillende terreinen van duurzame 

inzetbaarheid, namelijk het uitvalrisico, 

verlooprisico en loopbaanrisico. 

 

2. Na de scan is de volgende stap om de organisatiebelangen te bereiken, door zogenaamde ‘quick 

wins’ vast te stellen. Hiervoor worden de gerichte expertises van de drie partijen ingezet. Een 

generiek model zou de oplossing niet kunnen bieden, aangezien ‘quick wins’ altijd maatwerk zijn. 

‘One size never fits all’  wanneer het op inzetbaarheidsvraagstukken aankomt. 

 

3. Na afronding van de ‘quick wins’, is de derde stap een verdiepend langetermijnperspectief. 

Hiervoor zoomen wij in op verschillende deelgebieden, te weten Organisatie, Gezondheid & 

Vitaliteit, Opleiding & Mobiliteit en Werkomstandigheden & Voorwaarden. Dit leidt ertoe dat we 

voor jouw organisatie specifieke vragen gericht kunnen beantwoorden. Kampt jouw organisatie 

bijvoorbeeld met een toenemend aantal burn-outs, en zijn die gebonden aan een leeftijdsfase? Hoe 

opereren jouw sectorgenoten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzetbaarheidscheck: 

  1. Inzichtelijk maken huidige risico’s 

  2. Vaststellen organisatieprioriteiten 

  3. Lange termijn perspectief opstellen 

WERK-
OMSTANDIGHEDEN

ORGANISATIE

OPLEIDING EN MOBILITEIT GEZONDHEID & VITALITEIT

FIT FOR THE FUTURE 
ZIJN!

• Kennis en vaardigheden
• Behoeften en mogelijkheden
• Persoonlijk ontwikkelplan
• Interne en externe mobiliteit
• Training en ontwikkeling

• Werkomstandigheden
• Arbeidsverhoudingen
• Organisatie van werk
• Inhoud van het werk
• Arbeidsvoorwaarden

• Gezondheid (mentaal & fysiek)
• Motivatie
• LifeStyle
• Thuissituatie

• Visie en toekomstige strategie
• Cultuur
• Leiderschap
• Stijl van leidinggeven
• Draagvlak



 

Het optimaal inzetbaar maken van je werknemersbestand is een vraagstuk waar vrijwel iedere 

organisatie mee worstelt. Wij zien in de markt dat een gefragmenteerde aanpak niet werkt. Om 

werkgevers optimaal van dienst te kunnen zijn, bieden wij een holistische benadering over meerdere 

disciplines.  

 

Guido Louw, directeur risk consulting Robidus 

 “Robidus ondersteunt grote werkgevers bij het structureel verlagen van de 

arbeidskosten. Enerzijds door preventief beleid, vergroten van de inzetbaarheid en 

de reductie van verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten. Anderzijds door 

benutten van wet- en regelgeving om – in combinatie met de best passende 

financieringsvorm – de risico’s te beperken. Onze op maat gemaakte oplossingen  

zijn kostenbesparend en realistisch.”  

Guido Louw | guido.louw@robidus.nl | 088 919 90 00 

 

 

Marloes Weerts, senior consultant Focus Orange  

“Focus Orange helpt werkgevers de investering in hun mensen te verbeteren. Onze 

ondersteuning kenmerkt zich doordat we in co-creatie en data gedreven maatwerk oplossing 

ontwerpen met klanten. Zo gebruiken we advanced analytics om verloop en dreigend 

loopbaanrisico in kaart te brengen en te minimaliseren. Met Strategic Workforce Planning 

monitoren wij de effectiviteit van huidig beleid, schetsen wij scenario’s voor de toekomst en 

creëren wij de beste oplossingen om grip te krijgen op het kostenlek van in- en uitstroom.” 

Marloes Weerts | marloesweerts@focusorange.com | 020 240 2510 

 
 

Jessica Dietz, arbeidsrecht advocaat bij Kennedy Van der Laan 

“Kennedy Van der Laan helpt organisaties bij het vormgeven of wijzigen van de 

arbeidsvoorwaarden om een gezond, gelukkig en gemotiveerd personeelsbestand te 

houden, denk daarbij aan het opstellen van generatieregelingen. Daarnaast bieden 

wij ondersteuning bij eventuele medezeggenschapsvraagstukken, exit-trajecten of 

privacy vraagstukken.”   

Jessica Dietz | jessica.dietz@kvdl.com | 020 550 68 69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Meer weten? 

Ben jij als organisatie ook enthousiast geworden om je inzetbaarheidsbeleid te evalueren en te 

verbeteren? Neem contact met ons op!    

 

Uitvalrisico treedt op als 

medewerker niet- of 

gedeeltelijk niet kan 

werken door verzuim 

(eerste twee ziekte jaren) 

of arbeidsongeschiktheid 

(WIA). 

 

 

Verlooprisico is het risico 

bij onvoorspelbare in- en 

uitstroom van 

medewerkers wat kan 

leiden tot 

productiviteitsverlies. Dit 

kunnen medewerkers van 

alle leeftijden en 

categorieën zijn. 

 

Loopbaanrisico houdt in 

dat het huidige 

personeelsbestand niet of 

onvoldoende aansluit met 

de gewenste 

vaardigheden, zowel nu als 

in de toekomst. 
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