Uitnodiging Duurzame Inzetbaarheid: 28 juni 16.00 – 18.00 uur

Dit is een uitnodiging van het bestuur van de “Stichting Duurzame Inzetbaarheid voor de
Technische Groothandel” (SDITG). De SDITG wil Duurzame Inzetbaarheid in de sector vergroten,
gedurende het gehele traject van eerste baan tot aan het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd. Ze wil dit doel bereiken door onder andere:
•

•

Het financieren en organiseren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het
bewustzijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van zowel werknemers als
werkgevers .
Het inrichten en in bedrijf houden van een ‘Loket Duurzame Inzetbaarheid Technische
Groothandel’. Dit loket richt zich op het faciliteren van activiteiten en aanbieden van DI
tooling om de werknemer in de Technische Groothandel fit en vitaal aan het werk te
houden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ondersteuning door middel van
bijvoorbeeld loopbaanscans, opleidingsplannen, (advies over) (her- of om-)scholing en
gezondheidspreventie. Maar ook zeker onderwerpen die gaan over een betere balans in
de ruimste zin van het woord.

Een optimale samenwerking en dialoog met alle betrokkenen uit de branche over wensen en
behoeften die spelen in de diverse bedrijven, is cruciaal voor succes. Immers, een passend
aanbod zou gebaseerd moeten zijn op een diversiteit aan ontwikkelingen en is sterk afhankelijk
van trends, type functies en leeftijdscategorieën in de branche. Het voorstel is om SAMEN met
HR partners uit de branche tijdens een scherp beeld genereren.
Concreet wil SDITG een klankbordgroep meeting met 8-10 HR vertegenwoordigers uit grote,
middelgrote en kleine bedrijven in de branche organiseren.
Thema’s die we met de klankbordgroep willen oppakken gedurende het project zijn:
•
•
•
•
•
•

Trends die van invloed zijn op inzetbaarheid van personeel in de branche
DI beleid en DI best practices in de branche
Instrumentarium reeds aanwezig en wenselijk voor de toekomst
Diversiteit aan behoeften bij de diverse doelgroepen
Wensen t.a.v. een communicatie aanpak en het werven van DI ambassadeurs
Andere behoeften aan support …..

Het is de bedoeling om SAMEN op te trekken en voortgang te boeken met een vraagstuk dat de
hele branche raakt. Het Project heet dan ook SAM.
Waarom SAM?
SDITG wil graag een merk / concept voor Duurzame Inzetbaarheid voor de Technische
Groothandel neerzetten en zorgen dat dit de komende jaren bekend wordt bij zowel werkgevers
en werknemers in de branche. Op advies van het communicatiebureau is gekozen voor een
concept met als naam en het logo SAM.
SAM is persoonlijk, laagdrempelig en gender neutraal en geeft aan dat we dit SAMEN doen, ook
zijn er vele doorvertalingen mogelijk met SAM:
§

‘There’s a SAM in alle technische groothandels.’

§
§

‘Check SAM voor tips over leuker werken.’
‘Be like SAM en lees alles over gezonder werken.’

Aanspreekpunt voor vragen en afstemming is de heer H. Mol, sditg@wispa.nl.

Wanneer en waar
Donderdag 28 juni van 16.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk in Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK
Breukelen. Voor aanmelden panel discussie: mail naar sammy@hetstormt.com. Bij onvoldoende
aanmeldingen verschuiven we de bijeenkomst naar 5 juli, zelfde tijd, zelfde locatie.

Overige paneldiscussies
We hebben inmiddels een paneldiscussie gehad met order pickers. We willen met nog meer
beroepsbgroepen het gesprek aan gaan. We vragen via deze weg of mensen in jullie bedrijf ook
mee willen praten over duurzame inzetbaarheid. Concreet zoeken we nog mensen in de
beroepsgroepen:

ICT, 2 juli van 16.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk in Breukelen.
Sales / verkoop binnendienst, 3 juli van 16.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk in Breukelen.
Leidinggevenden (direct contact met personeel en voert personeelsgesprekken, geen
beleidsmakers), 9 juli van 16.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk in Breukelen.
Chauffeurs, 10 juli van 16.00 tot 18.00 uur bij Van der Valk in Breukelen.

Bij voorbaat dank voor het verspreiden van deze uitnoding en hopelijk deelname aan één van de
panel discussies.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van SDITG

