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Strategisch duurzame inzetbaarheid vanuit
bedrijfseconomisch perspectief

Fundament voor uw organisatie, welkom bij Valorise Strategie!
In de afgelopen jaren heeft duurzame inzetbaarheid steeds meer haar intrede gedaan. Toch is het nog
steeds een “ongeladen begrip”, wat maakt dat het voor u als directeur, bestuurder, Human Resource
manager of beleidsmaker ongrijpbaar is. In de praktijk ziet Valorise Strategie dat de wil om te investeren
er bij u wel is, maar er onzekerheid heerst over de return of investment. Met onze dienstverlening hoeft
u zich daar geen zorgen over te maken. Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid®
(RADI®) maken onder andere voor uw bedrijf de mogelijkheden om op de kosten te besparen
inzichtelijk.
Lees snel verder over hoe wij invulling geven aan duurzame inzetbaarheid, wat wij voor u kunnen
betekenen, wie wij zijn en hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

[Geef tekst op]

Wat we doen – wie we zijn
Aantoonbaar vitale en gezonde bedrijfsvoering
Wij geven een compleet nieuwe invulling aan duurzame inzetbaarheid.
Onze bedrijfsnaam is afgeleid van “valorisatie” wat waarde geven en herwaarderen betekent.
Spreek uit: als Valo-rise waarbij “rise” staat voor verbetering, en dat is precies wat wij doen:
“het intact laten van de goede dingen door er waarde aan te geven en het veranderen van dingen die
beter kunnen door deze te herwaarderen”.
Wij verlenen strategisch duurzaam inzetbaarheidsadvies vanuit bedrijfseconomisch perspectief. In
tegenstelling tot andere adviesbureaus die denken in vaste modellen of structuren zijn onze adviseurs
autonoom. Wij zijn zowel analytisch als creatief, combineren dit met onze kennis en ervaring, zetten
het om in waarde en geven het terug aan onze klanten.

„Fundament voor uw organisatie“
Onze Register Risico Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid® (RADI®) benaderen uw vraagstukken vanuit
een andere invalshoek. Zo zijn onze adviseurs opgeleid en zelfs in een onafhankelijk notarieel register
opgenomen. Concreet betekent dit dat wij voor u het juiste vertrekpunt van duurzame inzetbaarheid
bepalen en met praktische en haalbare adviezen komen die uw bedrijfsvoering vitaler en gezonder
maken. Op deze manier kost duurzame inzetbaarheid u geld maar levert het altijd een besparing of
een rendementsverbetering op.
Met het opvolgen van ons advies kunt u zelfs aanspraak maken op het Keurmerk Duurzame
Inzetbaarheid. Een zeer gewaardeerd keurmerk door onder andere verzekeraars. En, dat is gunstig voor
uw verzekeringspremie. Bovendien, met een aantoonbaar gecertificeerde bedrijfsvoering neemt uw
concurrentiekracht alleen maar toe. In de arbeidsmarktcommunicatie gaat u dat absoluut helpen!

[Geef tekst op]

Onze kracht
Uw voordelen

U krijgt vijf quick wins waarmee

Wij stellen het juiste

u direct aan de slag kan terwijl

vertrekpunt voor duurzame
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Keurmerk Duurzame
Inzetbaarheid

Onze dienstverlening
Wat bieden wij
Duurzaam inzetbaarheidsbeleid - Hoe u
voor nu en voor in de toekomst mee blijft doen

Wat kunt u van ons verwachten?
Onze associatie met sport
Wij associëren ons graag met sport omdat wij
hier veel inspiratie uithalen. Bij sport gaat het
immers om jezelf te verbeteren en datgene te

Analyses en onderzoeken zoals kosten

koesteren wat goed gaat. Een winnend team

en baten analyse, leidinggeven aan duurzame

verander je dus niet maar blijf altijd zoeken

inzetbaarheid, DIX onderzoek (opvolger van

naar verbetermogelijkheden!

MTO) en meer – Uw organisatie inzichtelijk
Begeleiding bij de implementatie Geef uw veranderingen vorm
Speciaal voor u geselecteerde trainingen
en cursussen - Van beleid naar praktijk
Wij werken volgens de beroepscode van
de federatie en conform AVG richtlijnen * Veilige en integere behandeling van gegevens
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Actuele kennis
Ons vakgebied is volop in beweging. Adviseren
over een toekomstbestendige bedrijfsvoering
kan alleen als onze RADI® zijn kennis actueel
houdt. Jaarlijks worden er Permanente Educatie
Sessies aangeboden door de RADI® Federatie.

Expertise
Onze RADI® zijn in verschillende vakgebieden
en in uiteenlopende sectoren opgegroeid.
Wij richten ons daarom op zowel de zorg- en
welzijnssector als ook op innovatieve bedrijven
en organisaties die een maatschappelijke
impact nastreven.

Onze belofte
Wij doen onze bedrijfsnaam eer aan door niet
op uw stoel te zitten maar u aan te vullen met
onze expertise. Samen geven we invulling aan
uw vraagstukken.

Netwerk
Door ons uitgebreide netwerk kunnen wij,
afhankelijk van uw vraagstuk onder andere
verzekeraars, casemanagers, bedrijfskundigen,
veranderaars, coaches en trainers inhuren.

Blijft u op de hoogte
Onze nieuwsbrief staat vol met kennisartikelen
en actualiteiten. Bezoek onze kennisbank en
abonneer u op de nieuwsbrief.

Lid van RADI Federatie
Onze adviseurs zijn opgenomen in een
onafhankelijk onder toezicht gesteld notarieel
register. Wij werken met een beroepscode. Dat
betekent dat onze adviseurs onafhankelijk,
integer en deskundig werken.

Onze partners
Naast ons netwerk kunnen wij “The Lab of
Life” of TopsportConnect voor u inschakelen.
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Business case:
“Verzilveren van goud”
Hoe ziet een adviestraject van Valorise Strategie
er precies uit?
Allereerst, vormt onze RADI® een algemeen
beeld van uw organisatie en de marktomgeving.
In dit geval werden wij ingeschakeld om de
financiële positie van een zorginstelling te
verbeteren. Door een toename in de
personeelskosten door onder andere het
ziekteverzuim kwam het bedrijfsresultaat onder
druk te staan. Opmerkelijk, want er was ook
sprake van een stijging in de productie.
Een typisch voorbeeld van duurzame
inzetbaarheid dus. Welke stappen heeft uw
RADI® vervolgens genomen?
Het belangrijkste in ons advieswerk is om naar
alignment en commitment te zoeken. Hiervoor
heeft onze RADI® veel tijd geïnvesteerd in het
voor- onderzoek. Al snel werd duidelijk dat het
probleem veel dieper in de organisatie lag.
De personeelskosten waren daar slechts een
uiting van.
Wat heeft het uiteindelijk voor uw opdrachtgever
opgeleverd?
Ons advies heeft de bestuurder en de directie een
andere kijk op hun organisatie gegeven. Zo is er
geadviseerd om het Unique Selling Point verder te
verstevigen. Hun propositie was ondergesneeuwd
en dat is jammer want voor medewerkers was dat
nu juist een argument om voor de organisatie te
werken. U kunt nagaan wat dit doet met de
concurrentiekracht. Een andere aanbeveling was
om het vitaliteitsprogramma te stoppen.
Gaat dat niet in tegen de gedachte van
duurzame inzetbaarheid?
“Nee hoor, trends en ontwikkelingen op sociale
zekerheid en veranderingen in het werk maken
dat vitaliteit eerder een randvoorwaarde is om
competent te zijn”. Wij hebben daarom gezegd;
probeer de verantwoordelijkheid om vitaal te
zijn bij de werknemers neer te leggen.
Ondersteun hen daarbij met een faciliterende,
en toekomstbestendige bedrijfsvoering”. Dat is
waar Valorise Strategie met u naar toe werkt.
Wij zijn namelijk vanuit de gedachte ontstaan
dat zowel u als uw medewerkers ondersteuning
kunnen gebruiken bij de juiste invulling van
duurzame inzetbaarheid.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Valorise Strategie zoekt naar kansen en
mogelijkheden om goed werknemerschap te
stimuleren. Wij streven daarom naar een jaarlijkse
donatie aan doelen die zich hier mee bezig
houden.

Oprichter en eigenaar
Xander de Weerd RADI®, drijvende kracht achter
Valorise Strategie heeft ruime ervaring in het
bedrijfsleven. Hij vind het spannend op het
snijvlak van mens, organisatie en financiën te
acteren. Gaat u met ons de uitdaging aan om uw
concurrentiepositie te verbeteren met een officieel
erkende en gecertificeerde bedrijfsvoering?

Register Risico Adviseurs
Duurzame Inzetbaarheid®
www.valorisestrategie.nl
Info@valorisestrategie.nl
0571 29 86 44

Wij zijn lid van de RADI®Beroepsfederatie.
Inmiddels zijn er in Nederland bij dit netwerk
500 adviseurs aangesloten.
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* Het Keurmerk is mede door de Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) tot stand
gekomen. Dit betekent naast dat onze RADI® conform AVGrichtlijnen werken, de speciale tools, trainingen en cursussen
door TNO aangeboden worden. Hierdoor bent u en uw
werknemer verzekerd van een veilige en integere behandeling
van persoonsgegevens.

