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Geachte relatie,

Hoe gezond is uw organisatie? Hebben uw medewerkers er nog plezier in? Kunnen ze en 
houden ze hun vakbekwaamheid bij? Zijn ze in staat mee te bewegen met alle 
veranderingen in- en buiten de sector? Nemen ze hun verantwoordelijkheid om kwaliteit 
te blijven leveren? En zijn ze lichamelijk en geestelijk in staat het werk vol te houden? 

                   “Vitale medewerkers dragen bij aan een vitalere organisatie”

Wat is duurzame Inzetbaarheid?
Medewerkers die gezond, kundig en met passie en plezier hun vak uitoefenen, leveren de 
beste kwaliteit. Dat zorgt voor commitment, betrokkenheid bij de organisatie, 
klanttevredenheid en loyaliteit. Het brengt in de meeste gevallen ook een substantiële 
reductie van de verzuimkosten met zich mee. 

Laten we in gaan zetten op vitaliteit. In plaats te focussen op verzuim, richt je je op alle 
medewerkers, en niet alleen op de 5-10% zieken. 

En de werkgever? Duurzame Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

In een vitale organisatie nemen medewerkers zelf de regie over hun gezondheid, hun 
werkresultaten en persoonlijke ontwikkeling. Leidinggevenden faciliteren de 
inzetbaarheid van hun medewerkers en stimuleren door te coachen en te inspireren. 
Duurzame Inzetbaarheid is onderdeel van de visie en de missie en dat maakt de directie 
zichtbaar in alle lagen van de organisatie en zal hiertoe middelen vrijmaken. En 'last but 
not least' HR heeft een sleutelpositie bij het faciliteren en adviseren van de 
medewerkers. Zo boek je samen resultaat!
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Wat kan PAC voor u betekenen?
Wij kiezen graag samen met de werkgever voor maatwerk en integrale aanpak. 
Zo kunnen we:

De uitdaging vaststellen
Met een bedrijfs-/oriëntatiescan (cultuuronderzoek).

Analyseren
Door metingen bij medewerkers, zoals een PMO (zie hiervoor ook onze website), een 
vitaliteitsscan en/of een vitaliteits-/inzetbaarheidsspreekuur, kunnen we uitdagingen 
binnen de organisatie vaststellen.

Een plan van aanpak maken
Naar aanleiding van de uitslagen van de diverse testen, maakt PAC samen met u    
een op maat gesneden plan van aanpak. Daar kunnen ook reeds bestaande    
analyses zoals een MTO en/of RI&E in meegenomen worden en interventies    
worden ingezet. 

Implementeren en borgen in de organisatie 

Wat doet PAC?
PAC heeft zich de afgelopen vier 
jaar ontwikkeld als een partner 
voor bedrijven die medewerkers 
begeleidt naar Duurzame 
Inzetbaarheid en tevens verzuim 
en disfunctioneren wil 
voorkomen en terugbrengen.

Duurzame Inzetbaarheid bestaat 
voor PAC uit vier pijlers   
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Samenwerking & workshops
In dit proces werkt PAC 'preventie à la carte', graag samen met verschillende partijen. 
Zo kunnen we in een integrale aanpak samen met de reeds aanwezige bedrijfsarts, 
verzuimcoach of casemanager duurzame vitaliteit en inzetbaarheid binnen uw 
organisatie realiseren. Daarbij werken we samen met professionals op het gebied van 
HR, verzuim counseling, bedrijfsmaatschappelijk werk, diëtetiek, ergonomie, 
loopbaancoaching, budgetcoaching en slaapproblematiek. PAC kan diverse workshops 
en/of trainingen verzorgen voor uw medewerkers.
 
De Arbowet verplicht medewerkers om deel te nemen aan het Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO), maar medewerkers waarderen dit onderzoek vaak niet! Om 
betrokkenheid en enthousiasme bij testen te vergroten en als aftrap van een 
vitaliteitsevent of vitaliteitsjaar geeft PAC daarom vaak de workshop 'Later is NU'. Alles 
begint namelijk met bewustwording.  

“Preventie... dat is waar PAC zich sterk voor maakt. Preventie loont!”

Ik ga graag met u in gesprek om in te gaan op de toegevoegde waarde die PAC u kan 
leveren.

Met vriendelijke groet,

Aukje Drewes, 
Ondernemer en bedrijfsadviseur Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid.

PAC heeft met wederzijdse tevredenheid samengewerkt met onder andere: 
Essity-Hoogezand, Priema Cetra-Hardenberg/Hoevelaken, Zorginstelling Berchhiem-Bergum, TVM - 
Hoogeveen, Rabobank Groningen, Rabobank Leeuwarden en Culterra Workum.
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