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Hoe betrokken zijn uw medewerkers? 

 

Bedrijven en organisaties willen de inzetbaarheid van hun medewerkers bevorderen. En 

dat is in de huidige arbeidsmarkt van noodzakelijk belang. Alleen met een brede aanpak 

binnen uw organisatie kan de basis worden gelegd. Alympus kan hierbij ondersteunen. 

Wij werken met 3 thema's om de inzetbaarheid te bevorderen.  

  

Betrokkenheid; Werksfeer, Mate van medezeggenschap, Plezier in het werk, Uitdaging 

in het werk; 

Vitaliteit; Gezonde leefstijl, Gezonde werkdruk, Werkomgeving; 

Ontwikkeling; Ontwikkelbehoefte, Ontwikkelnoodzaak, Ontwikkelvermogen. 

  

 

 

Betrokkenheid wordt omschreven als de mate van verbondenheid die medewerkers 
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hebben ten aanzien van hun werkgever. 

 

Dit is een belangrijk onderdeel binnen het thema duurzame inzetbaarheid. Want 

betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van uw organisatie. Zij zullen 

productiever zijn, het zorgt voor minder ziekteverzuim en minder verloop en uiteindelijk 

zorgt betrokkenheid dus voor tevreden klanten. Daarbij zullen mensen steeds langer 

doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. 

   

Hoe betrokken zijn uw medewerkers, hoe zien zij u als werkgever, wat verbind ze? 

Alympus kan dit door middel van een volledig op maat gemaakt 

MedewerkersOnderzoek voor u in kaart brengen, zodat u de basis kunt leggen voor 

duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. 

  

 

 

 

 

 

 

3 onder 1 dak service 

Heeft u (tijdelijk) te weinig 

capaciteit binnen uw organisatie 

om alle HR-/Payrolltaken 

professioneel af te wikkelen, wilt 

u de HR-/Payroll 

(administratie) graag uitbesteden 

of heeft u HR-/Payroll gerelateerde 

vraagstukken binnen uw 

organisatie? 

In deze situatie zorgen wij dat uw 

HR-/Payroll vraagstukken op een 

professionele wijze worden 

uitgevoerd, door aanwezigheid van 

een helpdesk en door middel 

van persoonlijk advies. 

  

U kunt zich hiermee volledig op uw 

core business richten. Met ons 

Abonnement Alymp@s bieden wij 

een 3 onder 1 dak service, een op 

maat te maken oplossing en 

daarmee het ontzorgen op het 

https://www.alympus.nl/abonnement-alymps/


 

gebied van HR en/of Payroll en/of 

Personeelsinformatiesystemen.  

 

 

 

 

Sturing geven aan een wendbare organisatie 
  

 

De wereld om ons heen verandert. 

Digitale, sociale en economische 

ontwikkelingen volgen elkaar in snel 

tempo op en voor u het weet loopt 

u als organisatie een achterstand 

op. Om adeqaat op alle 

veranderingen in te kunnen spelen 

is het belangrijk om als organisatie 

wendbaar (agile) te zijn. 

Werken in een meer wendbare 

organisatie is anders dan in een 

meer traditionele organisatie. 

 

 

 

 

Processen zijn anders/duurzamer 

ingericht en werknemers hebben 

andere behoeften. De transformatie 

naar een wendbare organisatie 

betekent dat u met uw HR inrichting 

aan de slag moet gaan. 

Wat betekent wendbaar werken 

voor uw medewerkers? Welke 

training en/of coaching  kan hierbij 

ondersteunen. En hoe richt u de 

HR-instrumenten zoals beoordelen, 

belonen, werving, selectie en 

talentmanagement hierop in?  

 

 

 

 

https://www.alympus.nl/training-en-coaching


 

 

Wij vertellen u graag meer over de inzetbaarheid van medewekers en het inzetten 

van onze diensten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Coen Hogerland via 

coen.hogerland@alympus.nl of bellen naar 06 485 049 02  

 

 

 

 

 

Wilt u onze Nieuwsbrieven blijven ontvangen? 
  

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij 
uw toestemming nodig om u te mogen blijven informeren over HR en Payroll 

ontwikkelingen. 
  

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u 
deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.  

 
Voor meer informatie bel 023 557 41 92 of stuur een e-mail naar info@alympus.nl. 
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