
Uw organisatie groeit. En uw medewerkers?

Uw werknemers zijn de spin in het web van uw bedrijf. Maar 
wat houdt uw werknemers bezig? En in hoeverre heeft u deze 
onderwerpen op de radar? 

De economie trekt aan, wat resulteert in veel beweging in de markt. In combinatie met 

(technologische) ontwikkelingen en concurrentiedruk zorgt dit voor de nodige verandering 

en uitdagingen. Organisaties hebben onder andere te maken met een gebrek aan instroom 

van vakkrachten, veranderende technologie en een hogere uitstroomleeftijd. Daarom is 

optimale inzetbaarheid van werknemers erg belangrijk voor het succes van uw bedrijf. Maar 

hoe meet u deze inzetbaarheid? En is dit duurzaam? Vanuit onze expertise op het gebied van 

loopbaanadvies en trainingen heeft Savantis een oplossing ontwikkeld die snel inzicht geeft 

in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers: de InZicht Inzetbaarheidstool (IZI). 

Wat is IZI?
IZI schept een helder beeld in de huidige en toekomstige inzetbaarheid van 
werknemers. IZI geeft snel inzicht in risico’s en kansen. Inzicht is immers de 
sleutel tot succes. Ook adviseert IZI in huidige en toekomstige uitdagingen 
zoals langer doorwerken of demografische verschuivingen. Investeren in uw 
werknemers is noodzakelijk om kwaliteit te behouden of zelfs te verbeteren. 
Maar hoe kan er in oplossingen worden gedacht als niet duidelijk is wat het 
vraagstuk is? 

Het antwoord bieden wij door middel van onze unieke aanpak. Tijdens het 
persoonlijke gesprek met onze Duurzaam Inzetbaarheidsadviseur (DI-adviseur) 
verzamelen we op een gestructureerde manier informatie. Met behulp van 
deze methode worden verschillende onderwerpen over het werkvermogen 
van nu en in de toekomst besproken. De uitkomsten worden vertaald naar een 
persoonlijk actieplan voor uw werknemers. U ontvangt de resultaten en onze 
adviezen op bedrijfsniveau. Hiermee kunt u meteen aan de slag en kunt u direct 
verbeterslagen doorvoeren.
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Waarom is IZI 
interessant voor mij?

U kunt met deze waardevolle informatie vele voordelen behalen:

·  Benutten van ontwikkelkansen van uw werknemers

·  IZI levert een bijdrage aan uw strategisch plan

·  Concrete acties en gerichte investeringen voor het beste resultaat van uw bedrijf

·  Inzicht in de fysieke en mentale belasting van uw werknemers

·  Het managen van risico’s

IZI biedt u de unieke mogelijkheid om uw organisatie door de bril van uw werknemers 

te bekijken. Bovendien stimuleert het uw werknemers ook om het beste uit zichzelf te 

halen en om uw organisatie toekomst-proof te maken. U ontvangt een rapportage en 

onze gerichte adviezen waar u direct mee aan het werk kunt om uw winstpunten te 

verzilveren. IZI, toch?!

Durft u het aan om uw organisatie een spiegel voor 
te houden? Bent u ook benieuwd naar IZI en wat deze 
inzichten voor uw bedrijf kunnen betekenen? Wij gaan 
graag het gesprek met u aan! Neem vrijblijvend contact 
op via 0182 641 111. Onze collega’s Frank, Sanne, Gerd 
en Ronald plannen graag een afspraak met u in.
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