Verkorte training PRO-Werk
Voor Dariuz-gecertificeerde Loonwaarde-experts

Meer impact, meer waarde toevoegen als het gaat om duurzame inzetbaarheid van
medewerkers? De verkorte training PRO-Werk helpt u deze skills te ontwikkelen.
Duurzame inzetbaarheid is hot! Een thema waar veel over gesproken wordt. En niet voor niets.
We werken steeds langer door, hebben te maken met vergrijzing en we kijken anders naar werk.
Technologische ontwikkelingen en digitalisering vragen andere inzichten, kennis en vaardigheden.
Dit heeft impact op duurzame inzetbaarheid. Maar wat verstaan we hier eigenlijk onder? En wat
kan uw rol als arbeidsdeskundige of adviseur zijn?

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond
willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de organisatie.
Het draait om:
•

Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst

•

Investeren in gezonde, tevreden en competente medewerkers

•

De toegevoegde waarde die medewerkers leveren zowel naar elkaar als naar de
organisatie

De verantwoordelijkheid ligt bij zowel werknemer als werkgever. Door dit proces als organisatie
zoveel mogelijk te faciliteren heeft het direct een positieve invloed op organisatie-uitkomsten.
Iedere HR-professional vindt het belangrijk dat medewerkers in hun werk gezond, productief en
happy blijven. Maar hoe vertaalt dit zich naar de werkvloer?
Wij zijn ervan overtuigd dat een goede dialoog hiervoor de kritische succesfactor is.

Inhoud verkorte training PRO-Werk
•

Context PRO-Werk

•

Visie op Duurzame inzetbaarheid

•

Functioneren & ontwikkelen van medewerkers

•

Rol werknemer/werkgever/arbeidsdeskundige t.a.v. duurzame inzetbaarheid

•

Het instrument PRO-Werk:

✓
✓
✓
✓

Werkproces
Belangen functies
Processtap: Vragenlijsten invullen
Processtap: Rapportage

•

De ‘goede dialoog’; (‘ken jezelf ken de ander’)

•

Organisatieadvies & ontwikkeltrajecten

Doelgroep
De verkorte training PRO-Werk is ontwikkeld voor Dariuz-gecertificeerde Loonwaarde-experts
(Arbeidsdeskundigen & andere adviseurs) die willen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Werkvorm
De training richt zich hoofdzakelijk op de praktijk. Naast onderliggende theorie en visie staat de
toepassing centraal en is er volop ruimte voor inbreng vanuit de praktijk.

Resultaat
Na afronding van de training beschikt u over tools om het lijnmanagement met onderbouwde
voorstellen te adviseren over interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. PRO-Werk
geeft de organisatie inzicht in wat zowel uw individuele werknemer als uw organisatie nodig
heeft.

Informatie & Prijzen
Duur training

: 1 hele dag en 1 halve dag

Opleidingskosten

: € 695,- pp (Tevens in-company mogelijkheden)

Groepsgrootte

: Minimaal 6 en maximaal 10 personen

Meld u aan!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen via training@dariuz.nl.

Dariuz
Dariuz gelooft in arbeidsparticipatie voor iedereen. Dariuz heeft en geeft inzicht in duurzame inzetbaarheid van
medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt . Zij adviseert en faciliteert organisaties bij dit proces
door onder meer de inzet van instrumenten, trainingen, assessments, loonwaarde-metingen en heldere bestands- en
data-analyses. Zowel in het sociale domein als in de zakelijke markt.
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