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HET TEAM

Ben jij al bekend met onze online leeromgeving Studeo? Deze leer
omgeving is ook beschikbaar voor trainingen in het bedrijfsleven!

Welke mogelijkheden biedt Studeo Pro?
•  Bedrijfsopleidingen – een online leeromgeving voor je eigen bedrijf
•  Inzet voor trainingen – meer rendement uit een training

PRODUCTEN MET SUBSIDIE
Savantis heeft in 2020 een aanbod waarbij 50% of meer subsidie moge
lijk is. Het gaat om producten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
en voor de sector schilderen en onderhoud.

Je herkent de producten aan de labels: 

Voor het aanbod duurzame inzetbaarheid 

Voor het aanbod duurzame inzetbaarheid Afbouw 

Voor het aanbod Schilderen en Onderhoud

Actuele en aanvullende informatie over de regelingen en het aanbod vind 
je op www.savantis.nl/subsidies.

Paula van Santen
Manager Training & Advies en bedrijfsadviseur
06 53 85 32 90
p.vansanten@savantis.nl

Wilbert Teunissen
Adviseur bedrijven, trainer en coach
06 15 83 01 31
w.teunissen@savantis.nl

Petra Degenhardt
Medewerker Training & Advies
088 080 88 30
training@savantis.nl 

Lauri van den Berg
Medewerker Training & Advies
088 080 88 77
training@savantis.nl 
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TRAININGEN

Open inschrijving
Dit zijn trainingen waarvoor je individueel kunt inschrijven, je vindt ze in 
deze brochure en op de website.

Bedrijfstrainingen
Dit zijn trainingen die we vooral incompany organiseren binnen jouw 
bedrijf. Medewerkers zijn hierdoor weinig reiskosten kwijt. Tevens zijn ze 
voordeliger, omdat we geen kosten voor de locatie en catering door
berekenen. Je vindt het aanbod in deze brochure.

Maatwerk
Heb je een opleidingsbehoefte die niet direct in ons aanbod voorkomt? 
Ga in gesprek met één van onze adviseurs. Zij denken graag mee en zijn 
in staat de opleidingsbehoefte binnen jouw bedrijf te vertalen naar een 
concreet plan.

Savantis kan ook ondersteunen bij het opzetten van leertrajecten en 
bedrijfsopleidingen waarbij het leren op de werkplek centraal staat. We 
hebben hiervoor een team aan (onderwijs)specialisten die vanuit diverse 
aandachtsgebieden ingezet kunnen worden. 

Neem contact op via: 0182 64 11 11 of training@savantis.nl

Ben je een Erkend Betere Schilder?
Wie aangesloten is bij De Betere Schilder profiteert van collectieve inkoop. 
Een voordelig tarief is van toepassing op een geselecteerd aantal trainingen 
op basis van open inschrijving. Deze trainingen zijn te vinden op de web
site van Savantis en De Betere Schilder. Ben je als bedrijf aangesloten bij 
De Betere Schilder? Schrijf je dan in via de website van De Betere Schilder.

Kijk voor meer informatie, de actuele planning en
aanmelden op: 

www.savantis.nl/trainingsaanbod

Alle prijzen in deze brochure zijn per persoon en exclusief btw. Wijzigingen voorbehouden.



COMMUNICATIE EN MANAGEMENT

Coachend Leiderschap & projectmanagement 
voor projectleiders | 5 dagen + intervisie in een 
periode van twee maanden

Invloed van waarden op gedrag | DISC | rol van de projectleider | 
procesanalyse | plannen en planningsanalyse | logistiek | faalkosten 
voorkomen | kwaliteits en risicomanagement | aansturen en coachen 
van individu en teams | intervisie | leiderschapsontwikkeling

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.875,- 

Coachend leiderschap duurzame inzetbaarheid 
voorman/teamleider | 3 dagen in een periode  
van 3 – 4 weken

Sturen op visie en waarden | leiderschapsstijlen | bevorderen van 
zelflerend en zelfsturend vermogen | feedback | motiveren | coachen | 
teamvorming | duurzame inzetbaarheid stimuleren 

Prijs p.p. open inschrijving:  € 950,- 
Prijs p.p. incompany:  € 895,- 
Prijs p.p. met 50% subsidie: € 475,-

Werk maken van duurzame inzetbaarheid 
(voor het management) 
3 dagen in een periode van 3 – 4 weken

Strategie bepalen op duurzame inzetbaarheid | knelpunten voorkomen | 
vaardigheden sturen

Prijs p.p. incompany: € 950,- 
Prijs p.p. met 50% subsidie: € 475,- 

Leermeester/Praktijkopleider | 2 dagen of 2 middag/avonden 

met een week tussenruimte

Effectief kennis overdragen | beoordelen | gespreksvaardigheden | coachen 
omgaan met emoties en slecht nieuwsgesprekken | inspelen op gedrag

Prijs p.p. open inschrijving: € 508,-
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Een verkorte training praktijkopleider voor enkele 
personen bij jou in het bedrijf?

Vraag naar de mogelijkheden via 0182 - 64 11 11 of
training@savantis.nl.
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Calculeren van schilderwerk | 5 middag/avonden in een 
periode van 5 weken

Tekening en bestek lezen | opmeten | tijd en materiaalnormen | voor 
en nacalculatie maken | offertes maken

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.148,- 

Geschikt voor een startend calculator. Deelnemers hebben een laptop 
nodig en basiskennis van Microsoft Excel.

Calculeren voor de Afbouw | 5 middag/avonden in een 
periode van 5 weken

Calculeren vanaf de basis | tekening en bestek lezen | opmeten op 
locatie | normen | offertes maken | praktisch

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.250,- 

Geschikt voor een startend calculator. Deelnemers hebben een laptop 
nodig en basiskennis van Microsoft Excel.

Klantgericht werken | 2 dagen

Contactmomenten | klanttypen | klantgericht communiceren | 
communicatievaardigheden | commerciële kansen benutten

Prijs p.p. open inschrijving: € 408,- 

Meer informatie en aanmelden? www.savantis.nl/trainingsaanbod

Heb je een medewerker die wel een boost kan 
gebruiken? 

Savantis kan ook met coaching individuele medewerkers onder
steunen in hun loopbaan.

Coaching kan zeer succesvol zijn bij medewerkers die een extra 
duwtje in hun rug nodig hebben om hun werk goed en met plezier 
te kunnen uitvoeren.



RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN
Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een manier van vastgoed onder
houden waarmee bedrijven de faalkosten bij renovatie en onderhoud 
aanzienlijk omlaag brengen. Het leidt aantoonbaar tot lagere onderhouds
kosten en de opdrachtgever krijgt de kwaliteit die vooraf is afgesproken. 

RGStrainingen ondersteunen bedrijven bij het implementeren van deze 
methode.

Masterclass regisserend vastgoedonderhoud | 1 dag/avond, 
aansluitend diner

RGSprocesmodel | VGOkeurmerk | visievorming | organisatie 
ontwikkeling | topsprekers uit de corporatie en onderhoudsbranche 

Prijs p.p. open inschrijving: € 827,- 

Resultaatgericht samenwerken voor middenkader |  
4 middag/avonden in een periode van 3 maanden

Plan ontwikkeling | Functioneel specificeren | Plan uitwerking | onder
houdsmaatregelen en scenario’s | opdrachtverstrekking en voorbereiding 
uitvoering | maatregelen en plan van aanpak | projectuitvoering en 
oplevering 

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.830,- 
Prijs p.p. incompany:  € 1.715,-

Technisch assetmanagement | 4 dagen

Opdrachtnemer en opdrachtgever | gesprekspartner asset
management | optimaliseren exploitatie complex | vastgoed
rekenen | inzicht in risico en rendement

Prijs p.p. open inschrijving: € 2.195,-

Sinds 1972
partner voor

professionals 
in vastgoed-
onderhoud
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Inspecteren en analyseren van vastgoed | 3 dagen met een 
week tussenruimte

Strategisch vastgoedonderhoud | verftechnologie | ondergrondkennis | 
degradatieprocessen | inspectiemethoden RVD BOEI en NEN 2767 |  
inspectiemiddelen | inspecteren i.r.t. KOMOprocescertificaat en BRL 
5025 | onderhoudsscenario’s en advies 

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.225,- 
Prijs p.p. incompany: € 995,-

Resultaatgericht samenwerken voor teamleiders en 
uitvoerenden | 2 dagen

Projectuitvoering volgens RGS | samenwerken | procesbeheersing | 
inspectie en analyse | kwaliteitsborging | opleveren 

Prijs p.p. open inschrijving: € 660,- 
Prijs p.p. incompany:  € 545,-

Verder professionaliseren op het gebied van 
RGS? Dat kan natuurlijk het beste samen met je 
ketenpartners!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga in gesprek met een van onze 
bedrijfsadviseurs.

“Samen leren is

de beste start voor
    samenwerken”



VAKMANSCHAP:
SCHILDEREN EN ONDERHOUD

Afhangen en sluitbaar maken en 
Timmerwerkzaamheden | 1 dag

Inspecteren | gevelbekleding vervangen | herstellen dakbedekking | 
isolatie controleren | arm schaven en afhangen van een raam | basis 
bouwfysica 

Prijs p.p. open inschrijving: € 499,- 

Verfspuittechnieken | 1 dag

Ondergrond voorbewerken | afplaktechnieken | Airless, Airmix en HVLP | 
instellen apparatuur | spuittechnieken | onderhoud apparatuur

Prijs p.p. open inschrijving: € 350,- 

Houtrenovatie | 1 dag

Inspectie | ondergrondherstel | houtrotreparatie | scherpe kanten 
afronden | deelvervanging | afwerken 

Prijs p.p. open inschrijving: € 325,- 

Glaszetten | 1 dag

Nieuwe beglazing en onderhoudsbeglazing | geldende normen en richt
lijnen | glas, kozijnen en draaiende delen 

Prijs p.p. incompany: € 895,-

Savantis sluit het trainingsaanbod aan op de behoefte van 
jouw bedrijf. Heb je specifieke wensen? Neem contact met 
ons op, wij denken graag met je mee.

Trainingen met subsidie

Nieuwe mogelijkheden voor werknemers 
en werkgevers op wie de cao Schilders, 
Afwerkings en Glaszetbedrijf van 
toepassing is.

Voor werknemers zijn er gratis loopbaantrajecten beschikbaar en 
kunnen trainingen tot maar liefst € 2.500, gratis worden gevolgd. 
Werkgevers die in opleidingen voor veiligheid (exclusief BHV) 
willen investeren kunnen 50% subsidie ontvangen. Ook is het 
mogelijk om verletkosten vergoed te krijgen. Deze subsidie wordt 
beschikbaar gesteld via de nieuwe stichting Mijn Carrière.

Savantis heeft een uitgebreid aanbod dat naadloos hierop 
aansluit. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op onze 
website www.savantis.nl/subsidies.



Basistechniek stukadoren | 1 dag

Ondergronden herkennen en voorbehandelen | kleine scheuren en gaten 
repareren | pleisterlagen aanbrengen met reparatie en egalisatiepleister

Prijs p.p. open inschrijving: € 325,- 

Kitten | 1 dag | vanaf 6 personen | toegespitst op 
werkzaamheden binnen het bedrijf

Materiaaleigenschappen en toepassingen | beglazing | (tegel)wanden en 
andere (hoek)aansluitingen | dilataties

Prijs p.p. incompany: € 545,- 

Basis kleuradvisering | 1 dag

Basiskennis | kleurbeleving interieur en exterieur | kleuren combineren | 
kleursystemen

Prijs p.p. incompany:  € 267,-

Verfsystemen en ondergronden | 1 dag

Basiskennis advisering schilderwerk | Samenstelling en eigenschappen 
verf | diverse ondergronden

Prijs p.p. incompany:  € 299,-

Zij-instroomprojecten – werklozen opleiden tot schilder

Savantis voert in samenwerking met diverse partijen zijinstroom
projecten uit om de instroom in de schilder branche te stimuleren. 
Deelnemers krijgen na 8 weken praktische scholing (op een echt 
project) de mogelijkheid om praktijkexamen te doen op mbo 
niveau 2 schilder. 

Interesse? Neem contact met ons op!

“Vakmanschap is het 
beste uit jezelf halen”



METAALCONSERVERING 
De opleidingen metaalconservering vallen onder het Opleidingspro
gramma Metaalconservering (OPM). Het OPM is ontwikkeld in samen
spraak met het samenwerkingsverband van opdrachtgevers (OGOS) en 
werkgevers uit de branche met als doel de vakbekwaamheid op een 
hoog niveau te verkrijgen en te garanderen.

De levensduur van stalen objecten  zoals bruggen, waterkeringen, slui
zen en offshore platforms, schepen, gasleidingen en de railinfrastruc
tuur – is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de conservering. Goed 
opgeleide medewerkers zorgen ervoor dat deze objecten, die van groot 
belang zijn voor de economie, mobiliteit en leefomgeving, in stand wor
den gehouden.

Certificaat

Het examen wordt afgenomen door de Exameninstelling van Savantis. 
Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen, ontvangen een 
branchecertificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.
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Basis Conserveerder | 2 dagen

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
praktijk | theorie | theorie en praktijkexamen

Prijs p.p. incompany:   € 1.450,-

Verdieping Conserveerder | 1 dag

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
theorie | theorieexamen

Prijs p.p. incompany:   € 440,-

Basis Spuiter | 1 dag

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
praktijk | theorie | theorie en praktijkexamen

Prijs p.p. incompany:   € 1.275,-

Verdieping Spuiter | 1 dag

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
theorie | examen

Prijs p.p. incompany:   € 440,-

Basis Straler | 2 dagen

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
praktijk | theorie | theorie en praktijkexamen

Prijs p.p. incompany:   € 1.450,-

Verdieping Straler | 1 dag

Opleiding volgens Opleidingsprogramma Metaalconservering (OPM) | 
theorie | theorieexamen

Prijs p.p. incompany:   € 440,-

Metalliseerder | 2 dagen

ISO14918 / ANSI/AWS c2.16 | certificeringstraject | apparatuur | VGM | 
praktijk | theorie | examen

Prijs p.p. incompany:   € 1.249,-

Interesse in een training brandvertragende coatings of andere 
specifieke training op het gebied van metaalconservering?

Neem contact met ons op: 0182 – 64 11 11

© SealteQ



VAKMANSCHAP: AFBOUW 

Bijscholing vloerenleggen – Cementgebonden dekvloeren | 
2 dagen met een week tussenruimte

Zandcement dekvloeren en anhydriet | kwaliteitsnormen | inzicht veel 
gemaakte fouten | schades voorkomen | gebreken oplossen | praktisch

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.325,- 

Bijscholing vloerenleggen – Kunststof vloeren | 2 dagen met 
een week tussenruimte

Gietvloeren en siergrindvloeren aanbrengen | actuele kwaliteitsnormen | 
voorkomen schades | oplossen gebreken

Prijs p.p. open inschrijving: € 745,- 

Bijscholing vloerenleggen – Terrazzo | 2 dagen met een week 
tussenruimte

Nieuwe vloeren | herstellen | mengen | praktisch

Prijs p.p. open inschrijving: € 930,- 

Veel voorkomende schades in de droge afbouw | halve dag | 
bedrijfstraining of incompany | al vanaf 5 deelnemers

Schades herkennen | metalstud en systeemwanden | oplossingen  
bedenken | faalkosten voorkomen | praktisch

Prijs p.p. incompany: € 399,-



Wand- en plafondmontage incl. maatvoering (basis) |  
3 aaneengesloten dagen

Basistechnieken | maatvoeren | constructies uitwerken | praktisch

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.475,- 

Maatvoering gevorderden | 3 aaneengesloten dagen

Verdieping maatvoering | complexe constructies | praktisch

Prijs p.p. open inschrijving: € 1.435,-

Restauratiestukadoor | 3 jarige opleiding | start vanaf 2021

Restauratie | schade en herstel | geschiedenis | lijstwerk en ornamenten | 
decoratieve technieken

Prijs p.p. open inschrijving: € 7.400,- 

Om deel te kunnen nemen moeten kandidaten beschikken over theore-
tische kennis en praktische vaardigheden stukadoren niveau 3.

Producten met subsidie

Savantis heeft in 2020 voor de afbouw een aanbod waarbij 50% 
subsidie mogelijk is voor duurzame inzetbaarheid. De sector 
afbouw stimuleert duurzame inzetbaarheid door nog een extra 
subsidie (25%) ter beschikking te stellen aan haar bedrijven. Meer 
informatie over de voorwaarden kan je vinden op onze website via 
www.savantis.nl/subsidies.

Over de training restauratiestukadoor:

"Een aanrader voor iedereen die alles uit zichzelf 
wil halen wat stukadoren betreft"

Robert van Delden



Bedrijfshulpverlening BASIS en HERHALING | Basis 1 dag | 
basis + herhaling 1 dag | herhaling ½ dag 

Combinatie basis en herhaling mogelijk | met elearning | bedrijfs
specifieke cases | met LOTUS slachtoffer

Prijs BASIS p.p. incompany: € 219,- 
Prijs BASIS = HERHALING p.p. incompany v.a.: € 184,-
Prijs HERHALING p.p. incompany: € 149,- 

Combinatietraining VCA-basisveiligheid en VCA-VOL | 
1 dag met aansluitend het examen

5 gratis proefexamens | examentraining | branche specifieke  
cases | slagingspercentage 91% | waardering 8,1 

Prijs p.p. open inschrijving: € 245,-
Prijs p.p. incompany o.b.v. 14 deelnemers:  € 199,-
Prijs p.p. met subsidie: € 122,50

VEILIGHEID & GEZONDHEID
Naast het aanbod van trainingen bieden we ook andere producten die 
kunnen helpen om veiligheid en gezondheid bespreekbaar te maken. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk de producten bij de PUBQUIZ!

VCA training volgen buiten werktijd? Dat kan!

In overleg organiseren wij VCAtrainingen in twee avonden of op 
zaterdag. 

Meer informatie? Neem contact op.
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Verantwoord onderhoud aan asbesthoudende ondergronden 
1 dag | incompany

Inzicht in risico’s | Asbest herkennen | verantwoord werken 

Prijs p.p. incompany:  € 249,- 
Prijs p.p. met subsidie: € 122,50 

Veilig werken met de hoogwerker | 1 dag

Aantoonbaar opgeleid | theorie en praktijk | diverse hoogwerkers

Prijs p.p. incompany vanaf 8 personen:  € 320,- 
Prijs p.p. incompany vanaf 12 personen:  € 300,-
Prijs p.p. incompany vanaf 16 personen: € 280,-
Prijs p.p. met subsidie: € 160,-

Training conform SOG op aanvraag

“Veilig werken doe

   je voor jezelf, je 

collega’s en de mensen
     die je dierbaar zijn.

Door wie laat jij je leiden
        op je werk?”
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De PUBQUIZ Toolboxmeeting: een uniek concept
Ben jij op zoek naar een toolboxmeeting die niet saai is en waarbij 
de vonk wel overspringt? Savantis heeft een manier gevonden 
om informatie over veilig en gezond werken op een ludieke en 
interactieve wijze over te brengen op jouw medewerkers: de PUBQUIZ 
Toolboxmeeting.

De kracht
Het wedstrijdelement, de ervaren quizmaster en de inhoudsdeskundige 
zorgen voor een competitieve en gezellige toolboxmeeting. Serieuze 
onderwerpen worden op een ludieke manier gepresenteerd. Zo laat je 
het onderwerp veiligheid leven onder je medewerkers!

Op maat voor jouw onderwerp
Je kunt kiezen uit één van de standaard modules die wij beschikbaar 
hebben, of zelf een speciaal onderwerp uitkiezen. Wij maken vervolgens 
iedere PUBQUIZ Toolboxmeeting op maat voor jouw organisatie en 
medewerkers. Het enige dat we jou vragen om te doen is te zorgen voor 
een goede locatie, de catering en een leuke prijs voor het winnende 
team. Wij verzorgen de rest.

Vanaf ca. 20 medewerkers
De PUBQUIZ Toolboxmeeting is geschikt voor bedrijven met een grootte 
van zo’n 20 tot 100 medewerkers. Gun jij jouw medewerkers ook een 
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leuke en leerzame ervaring? Ga naar pubquiztoolboxmeeting.nl of bel 
0182  64 11 11. Wij lichten de mogelijkheden graag persoonlijk toe.

Alternatieve invulling Toolboxmeeting
Savantis wil altijd meedenken over nieuwe manieren om de 
Toolboxmeeting innovatief en verfrissend in te vullen. Naast de PUBQUIZ 
is er ook een Valkuilenmemory ontwikkeld om heel herkenbare valkuilen 
tijdens een Toolboxmeeting bespreekbaar te maken. 

Natuurlijk denken we ook graag met je mee om jouw aandachtspunten 
op een prikkelende manier onder de aandacht te brengen. 

De PUBQUIZ duurzame inzetbaarheid
Hoe maak je werk van duurzame inzetbaarheid? Het betekent 
werk maken van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling 
van medewerkers. De PUBQUIZ duurzame inzetbaarheid brengt 
op een ludieke en interactieve manier het gesprek op gang.

De vorm en de invulling van de PUBQUIZ duurzame inzetbaarheid is 
hetzelfde als die van de toolboxmeeting.

Subsidie
Het is mogelijk om de PUBQUIZ duurzame inzetbaarheid met 50% 
subsidie te organiseren voor je bedrijf. Kijk op onze website voor de 
mogelijkheden: www.savantis.nl/subsidies. 

Meer informatie en aanmelden? www.savantis.nl/trainingsaanbod
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DUURZAME INZETBAARHEID
Jouw organisatie groeit. En je medewerkers?

Je medewerkers zijn de motor van het bedrijf. Maar wat 
houdt je werknemers bezig? En in hoeverre heb je daar 
voldoende zicht op om er tijdig op in te spelen?

Organisaties hebben te maken met een tekort aan vakmensen, nieuwe 
technologieën en een stijgende leeftijd op de werkvloer. Ondanks deze 
veranderingen wil je als bedrijf ontwikkelen en je medewerkers laten 
groeien. Maar hoe meet je de inzetbaarheid van jouw medewerkers? En 
is dit duurzaam?

Blijf ontwikkelen
Met duurzame inzetbaarheid kijk jij naar de gezondheid, betrokken
heid en ontwikkeling van jouw medewerkers en bedrijf. Door werk te 
maken van deze onderwerpen draag jij bij aan de ontwikkeling van 
jouw medewerkers. En voorkom je dat jouw medewerkers uitvallen door 
ziekteverzuim! Zo blijven je medewerkers met plezier en gemotiveerd de 
uitdaging op de werkvloer aangaan!

Door aan de slag te gaan met de inzetbaarheid ontvangen jij en je 
medewerkers de tools en handvatten om zelf te werken aan ontwikke
ling. Met deze tools kunnen jullie gezamenlijk de volgende stap zetten 
in jullie ontwikkeling. 

Subsidie
Savantis heeft in 2020 een aanbod over duurzame inzetbaarheid waarbij 
50% subsidie mogelijk is. De sector Afbouw stimuleert duurzame inzet
baarheid door nog een extra subsidie (25%) ter beschikking te stellen 
aan haar bedrijven. 

We bieden de volgende producten: 
•  Training Coachend leiderschap voor duurzame inzet

baarheid
•  Training Werk maken van duurzame inzetbaarheid 

voor management
•  PUBQUIZ duurzame inzetbaarheid
•  InZicht Inzetbaarheidstool (IZItool) voor bedrijven
•  Strategisch DIadvies

Actuele en aanvullende informatie over de regelingen en het aanbod 
vind je op www.savantis.nl/subsidies.
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INZICHT INZETBAARHEIDSTOOL 
VOOR BEDRIJVEN (IZI)
Vanuit onze expertise op het gebied van 
loopbaanadvies en trainingen heeft Savantis
de IZI-tool ontwikkeld. Deze Inzicht Inzet-
baarheidstool geeft een realistisch beeld van de duurzame 
inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Wat is IZI?
IZI geeft een blauwdruk van de huidige en toekomstige inzetbaarheid 
van werknemers binnen jouw organisatie. Dit inzicht in de risico’s en 
kansen wordt vertaald naar een advies op organisatieniveau en een 
persoonlijk actieplan voor elke medewerker. In een driegesprek worden 
de organisatiedoelstellingen verbonden met de persoonlijke acties van 
de werknemer, zodat een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat: 
de sleutel tot verandering.

Wat levert IZI op?
•  Het benut ontwikkelkansen van individuele medewerkers
•  Het levert een bijdrage aan het HRbeleid van de organisatie
•  Je kunt gerichter ontwikkelen om een beter bedrijfsresultaat te behalen
•  Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en dat vergroot de loyali

teit naar de organisatie
•  Het inzicht zorgt ervoor dat je risico’s goed kunt managen en heeft een 

positief effect op de personele kosten

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden. Dergelijke trajecten 
op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid kunnen vaak financieel 
ondersteund worden middels ESFsubsidie.

S&
O

D
.I.

A
fb
ou

w

D
.I.



Bezoekadres:
Limaweg 25, 2743 CB Waddinxveen

Correspondentieadres:
Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen
Telefoon: 0182  64 11 11
Email: training@savantis.nl 

www.savantis.nl

VOLG ONS

Vormgeving: Gaertner grafisch werk, Tiel

GOEDE VAKMENSEN? ZE ZIJN 
BELANGRIJKER DAN OOIT!
Er is volop werk, het gaat goed in de bouw en onderhoud, maar het 
tekort aan goede vakmensen blijft de komende jaren oplopen. Als 
ondernemer kun je het verschil maken. Hoe? Door te investeren in 
trainingen voor je  medewerkers. Bied ze perspectief. Zorg ervoor dat 
ze graag voor je werken, ga met ze in gesprek over hun persoonlijke 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wij bieden jou de tools om 
als bedrijf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Zo houd 
je jezelf en je collega’s gezond aan de slag.

Savantis is er voor mensen en bedrijven die zich verder willen 
ontwikkelen en succesvol willen zijn. Want: ieder mens, zonder 
uitzondering, heeft het recht om met plezier naar zijn werk te gaan. En 
elk bedrijf verdient vakbekwaam personeel dat het beste uit zichzelf 
haalt, elke dag opnieuw. 

Het team van Vakmanschap & Inzetbaarheid voert deze missie uit met 
grenzeloze energie, decennialange ervaring, de kennis van morgen 
en - boven alles - oog voor jou. Samen met onze partners en trainers 
signaleren wij ontwikkelingen in de markt en spelen hierop in. 

“Samen met jou
maken we een plan 
waarmee je organisatie 
succesvol kan blijven 

ontwikkelen!”




