“KOBA-DI tool”
“Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op? En wat kost het als je medewerkers niet fit zijn?
Welk beleid is effectief en levert het meeste op?”

De Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI,

verstoorde werk-privébalans. Deze medewerkers zijn minder

ontwikkeld door TNO en NPDI) onderzoekt de huidige status

inzetbaar en dat wordt wellicht de komende jaren erger. Zij

van je organisatie. Waar is winst te behalen voor je

zijn niet duurzaam inzetbaar en ‘kwetsbaar’ en dat heeft

medewerkers en kan productiviteitsverspilling gereduceerd

nadelige gevolgen voor hun productiviteit op dit moment,

worden (financieel)? Maak onderbouwde keuzes en profiteer

maar ook op langere termijn. Bij een verminderde

van een gezond bedrijf met gezonde, gemotiveerde en

productiviteit krijgt u minder ‘waar’ voor uw geld (de

productieve(re) medewerkers.

loonkosten). Er is dan sprake van ‘verspilling’.

De filosofie van KOBA-DI

Werkwijze

Het uitgangspunt in de gesprekken die met de KOBA-DI tool

U verzamelt een aantal cijfers rondom de inzetbaarheid van

worden ondersteund is, dat in elke organisatie veel

uw medewerkers en vult deze gezamenlijk met ons in.

medewerkers rondlopen met een goede gezondheid, een

Hoeveel werknemers ervaren een goede gezondheid,

stevige motivatie, veel actuele kennis en vaardigheden en

hoeveel

een goede werk-privé balans. Die medewerkers worden in

vaardigheden, welk percentage medewerkers heeft plezier in

staat geacht optimale arbeidsprestaties te leveren, nu en in

het werk, hoeveel werknemers zijn mantelzorger, etc.? Deze

de toekomst. Zij zijn ‘duurzaam inzetbaar’ en op dit moment

en meer vragen zijn direct te vertalen in productiviteit(-

zeer waarschijnlijk ook optimaal ‘productief’.

sverspilling) en daarmee in kosten. Vervolgens wordt

medewerkers

missen

actuele

kennis

en

gekeken welke maatregelen maximaal effect hebben om de
Meestal zijn er in een organisatie ook medewerkers met een

productiviteitsverspilling te reduceren.

minder goede gezondheid, een minder stevige motivatie,
mogelijk verouderde kennis en vaardigheden of een

Mensen bepalen het succes van de organisatie
Wij helpen organisaties in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen door
het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten.
Meer informatie?
Elise Goosens: 06-30970335 elise@di-katalysator.nl
Marese Dijken: 06-57640067 marese@di-katalysator.nl

