
Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons: 
met veel plezier en in goede gezondheid 
aan het werk, voor nu en in de toekomst. Vol 
energie nog jaren aan de slag in een baan die 
aansluit op jouw competenties en ambities. 
Zo gaan we duurzaam de toekomst in!

Het is belangrijk dat de medewerker zelf de 
regie houdt over zijn of haar loopbaan.

Dienstverlening

Door de krapte op de huidige 
arbeidsmarkt en de vergrijzing 
is het voor werkgevers steeds 
moeilijker geschikt personeel te vinden. 
Alle reden dus om als werkgever alert te 
blijven dat de huidige medewerkers vitaal, 
gemotiveerd, betrokken, vakbekwaam en 
productief blijven.

FourstaR heeft haar dienstverlening daarom 
de laatste jaren sterk uitgebreid. Wij zijn 
ons steeds verder gaan  ontwikkelen  op 
het gebied van loopbaanontwikkeling, 
preventie en duurzame inzetbaarheid. 
Vanuit onze jarenlange ervaring blijkt dat het 
inzetten van gerichte interventies op deze 
drie gebieden samenhangen met elkaar en 
leiden tot goede resultaten.

Wat dragen wij bij?

Opvolging geven aan een goed 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid 
zal resulteren in een aantal 

concrete uitkomsten, zoals toenemende 
productiviteit, medewerkerstevredenheid én 
een afname van het ziekteverzuimpercentage.

FourstaR biedt diverse scans en interventies 
waarmee niet alleen kan worden gekeken of de 
medewerker de juiste persoon is op de juiste  
plek, er komt ook duidelijkheid in het langere 
termijn perspectief, de loopbaanmogelijkheden 
en mogelijke valkuilen voor zowel de 
medewerker als de werkgever!
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FourstaR biedt diverse scans aan, waarmee peilers 
zoals de oorzaken van ziekteverzuim, de bevlo-
genheid en het werkvermogen van medewerkers 
in kaart gebracht kunnen worden. Dit geeft u als 
organisatie meer inzicht in de interventies die  
nodig zijn om duurzame inzetbaarheid, verlaging 
van het ziekteverzuim en verhoging van de pro-
ductiviteit te realiseren.

Diverse scans

Na het volgen van de training ‘verzuimbegeleiding’ 
heeft u als werkgever meer dan voldoende bagage 
om de opgedane kennis van de sociale zekerheid 
op het gebied van verzuim en arbeidsongeschikt-
heid in de praktijk toe te passen. U bent in staat om 
snel bij te sturen, waardoor onnodige ziekmeldin-
gen worden voorkomen. Ook komt de vergrijzing 
aan bod: welke maatregelen kunt u als werkgever 
nemen om een gezond en duurzaam personeels-
bestand te behouden.

De training is enerzijds gericht op  relevante  wet- 
en regelgeving en anderzijds op praktische toepas-
sing.

Verzuimbegeleiding voor 
leidinggevenden en HR-professionals

Door deze interventie krijgt uw medewerker meer 
zicht op welke kennis, vaardigheden en/of gedrag 
nog onvoldoende ontwikkeld zijn. De coach van 
FourstaR gaat de medewerker coachen om vol 
zelfvertrouwen te werken aan zijn of haar doel. Wij 
brengen exact in kaart wat er nodig is om doelen te 
realiseren. Daarnaast versterken wij de competen-
ties van de medewerker. Dit om succesvol functio-
neren in zijn of haar huidige of toekomstige functie 
te garanderen.

Competentiegericht Coachen

Door de training Sterk in je Werk! krijgt de  
medewerker zicht op zijn of haar perspectief en 
hoe blijft hij of zij interessant voor de arbeids-
markt.  Ambities, wensen en mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling worden in kaart gebracht 
en omgezet in een aantal concrete actiepunten.

De training Vitaliteit en Stressmanagement is be-
doeld voor die mensen die op zoek zijn naar meer 
balans tussen werk en privé. Met een ervaren vita-
liteitcoach worden de aandachtsgebieden van de 
medewerker in kaart gebracht, waarop gecoacht 
gaat worden. Het resultaat is dat de medewerker 
zich vitaler voelt en beter met stress om kan gaan.

Training en coachingstrajecten

FourstaR biedt diverse interventies op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid, voor 
zowel de gehele organisatie als voor de  
medewerkers, leidinggevenden en HR-pro-
fessionals. Maatwerk is hierbij essentieel. Zie 
hieronder een greep uit ons uitgebreide aan-
bod!


