Sectorinstituut Transport en Logistiek Case Study

Introductie
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is per 1 juli 2014 opgericht
door sociale partners in de sector (TLN, VVT, FNV Bondgenoten en
CNV Vakmensen) na een fusie tussen VTL, Fuwa en Gezond
Transport. Het Sectorinstituut vertegenwoordigt 130.000
medewekers in de branche. Een onderdeel van de dienstverlening
van het Sectorinstituut is Preventie & Verzuim.

Uitdaging

Resultaat

Een goede gezondheid is één van de belangrijkste voorwaarden om dag
in dag uit aan het werk te kunnen blijven. Door actief werk te maken van
goede arbeidsomstandigheden (preventie), waar nodig invloed uit te
oefenen op de leefstijl van werknemers en door adequaat te reageren op
verzuim van medewerkers. Het Sectorinstituut is erop gericht om voor
haar klanten de inzetbaarheid te vergroten en de dienstverlening op het
gebied van Preventie en Verzuim verder te optimaliseren.

Een gedragen Vitaliteitsarrangement
door de gehele branche met
dienstverlening op het gebied van
Bewustworden, in Actie komen en
Volhouden. Dit vitaliteitsarrangement
wordt in de gehele sector verder
aangeboden en uitgerold.

De sector kan veel stappen zetten als het gaat om het verbeteren van de
duurzame inzetbaarheid. De sector vergrijst en ontgroent, en de
uitdagingen op het gebied van fysieke belasting, leefstijl en PSA zijn
groot. Om de duurzame inzetbaarheid van de gehele branche te
verbeteren kreeg Vital 2 Perform de opdracht om voor de sector een
Vitaliteitsarrangement te ontwikkelen.

Onze aanpak
We zijn allereerst gestart met een behoefte onderzoek binnen de
branche. Hoe belangrijk vinden de werkgevers, de werknemers en de
sociale partners gezondheid, willen ze er meer aandacht aan besteden,
willen ze dit verbeteren en wat zouden ze dan willen verbeteren? Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek hebben we een pilot opgezet
voor 100 chauffeurs en hebben we het Vitaliteitsarrangement in 3
stappen ingedeeld: 1. Bewustworden, 2. Actie en 3. Volhouden.
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