
DRIVE VOOR MEDEWERKERS

In een actieve workshop van 90 of 120 minuten, gaan medewerkers met elkaar in gesprek over wat 

hen motiveert, wat goed gaat binnen het bedrijf of wat ze juist willen veranderen. Wat kunnen ze zelf 

doen om hun (persoonlijke) situatie te veranderen? Welke invloed heeft de werk- en privéomgeving op 

de medewerker? Onder leiding van een DRIVE-trainer reageren medewerkers, in groepen met 8 tot 16 

deelnemers, op prikkelende stellingen en maken een persoonlijke DRIVE top 5. Medewerkers wisselen 

kennis, ervaring en tips uit. Na de workshop weten medewerkers wat hen motiveert en wat juist niet. 

En hoe ze zelf aan hun eigen inzetbaarheid kunnen werken. 

DRIVE VOOR LEIDINGGEVENDEN

Leidinggevenden hebben een sleutelrol als het gaat over duurzame inzetbaarheid van een organisatie. 

Tijdens de speciale DRIVE-workshop van 180 minuten krijgen (functioneel) leidinggevenden daarom inzicht 

in hun eigen DRIVE, in die sleutelrol en in de verbinding van beiden met de (gewenste) organisatiewaarden 

en -doelstellingen. Hoe kun jij je rol als leidinggevende aan duurzame inzetbaarheid optimaal vervullen? En je 

eigen inzetbaarheid (blijven) borgen?

Het gesprek aangaan met je medewerkers, zodat je samen kunt gaan voor meer werkkracht. Met DRIVE van 

het Sectorinstituut Transport en Logistiek achterhaal je wat er leeft bij je medewerkers. Hoe kijken zij naar 

hun eigen inzetbaarheid? Wat gaat al goed binnen het bedrijf, wat zien ze juist graag anders? DRIVE helpt je 

om de dialoog met je medewerkers op gang te brengen en onderwerpen bespreekbaar te maken. Met het 

inzicht dat DRIVE je oplevert, zorg je voor een structurele aanpak van duurzame inzetbaarheid die wérkt.
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WAT LEVERT DRIVE JOU OP? 

Ga je aan de slag met de resultaten van DRIVE, dan zul je verandering zien in je organisatie. 

DRIVE ALS ONDERDEEL VAN EEN PROGRAMMA VOOR DUURZAME INZETBAARHEID

Met de informatie uit de DRIVE-workshop maakt STL een rapportage voor je. Daarmee kun je direct 

aan de slag om jouw structurele aanpak voor duurzame inzetbaarheid vorm te geven of aan te passen. 

Je kunt ook kiezen voor een variant zonder rapportage. Je kiest voor deze vorm als je als werkgever 

wel aandacht voor de inzetbaarheid van je mensen wil organiseren, maar de inzichten niet wilt inzetten 

voor een structurele en collectieve aanpak binnen je bedrijf. 

MEER WETEN?
De adviseurs duurzame inzetbaarheid

van STL helpen je graag verder! Mail naar 

advies@stlwerkt.nl of bel 088-2596121. 

•   Met DRIVE geef je jouw personeel een stem. 

 Dit versterkt je goed werkgeverschap.

•  Met aandacht en inzicht vanuit je personeel 

versterk je jouw aanpak voor duurzame 

inzetbaarheid. Er ontstaat draagvlak op alle 

niveaus binnen het bedrijf.

•  Je krijgt zicht op mogelijk blinde vlekken: klopt 

jouw beeld wel met dat van je personeel? 

Hiermee kun je jouw aanpak aanscherpen.  

•  Goed contact en het bespreekbaar maken 

 van zaken is belangrijk voor het bezig gaan 

 en blijven met duurzame inzetbaarheid. 

 Met DRIVE werk je hier aan.

•  Met DRIVE geef je een boost aan de 

betrokkenheid bij je bedrijf. Je vergroot het 

begrip onderling, versterkt collegialiteit en 

verhoogt de medewerkerstevredenheid.

WAT BEREIK JE MET DRIVE?

DRIVE is bewezen effectief. Onderzoek en praktijkervaringen tonen aan dat DRIVE zorgt dat 

gedragsverandering op gang komt. DRIVE wordt positief ontvangen door medewerkers. Werkgevers 

ervaren merkbaar resultaat op de werkvloer, zoals meer onderling begrip en draagvlak voor een aanpak 

voor duurzame inzetbaarheid. 

WAT KOST DRIVE?

Kies je voor de variant met een rapportage, dan verwachten wij dat directie en HR voor en na de inzet

van DRIVE tijd investeren in het borgen van een structurele aanpak. Als je afdraagt aan SOOB, zijn hier 

geen kosten aan verbonden.

ONDERDEEL CODE 95 NASCHOLING

Je kunt DRIVE ook onderdeel laten 

uitmaken van Code 95 nascholing. De 

90 of 120 minuten variant maakt dan 

deel uit van een hele nascholingsdag 

van 7 punten. Neem voor de precieze 

mogelijkheden contact met ons op.

DRIVE ALS ONDERDEEL VAN WERKKRACHT

DRIVE maakt deel uit van de integrale aanpak voor duurzame 

inzetbaarheid van STL. Wij noemen dit: Werkkracht. Waarbij de juiste 

persoon op de juiste plek werkt en medewerkers vitaal en veilig aan het 

werk zijn. En: er een goed contact is. Onderling en met de werkgever. 

Meer weten? Neem contact op met de adviseurs duurzame inzetbaarheid. 

Kijk voor meer informatie op: www.stlwerkt.nl/werkkracht


