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Introductie

Recent heeft u meegedaan aan de  'Duurzame Inzetbaarheidsscan (DI-scan)'. De DI-

scan bestaat uit drie onderelen:  

1. Quickscan HR ken- en stuurgetallen

2. Bedrijfsscan

3. Aanvullende module 

De rapportage die nu voor u ligt is een bundeling en analyse van de antwoorden die u 

heeft gegeven in de Bedrijfsscan en de aanvullende module. De rapportage van de 

Quickscan HR ken- en stuurgetallen heeft u apart ontvangen. 

Aan de hand van de rapportages, gaan we in een adviesgesprek beoordelen wat er goed 

gaat in uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid,  maar ook wat er 

nog verbeterd kan worden. Met als uiteindelijke doel om u concrete handvatten te 

geven hoe u duurzame inzetbaarheid kunt versterken binnen uw organisatie. 

Veel plezier met het doornemen van de rapportage! 
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Bedrijfsscan

Met de bedrijfsscan is gevraagd naar onderdelen die belangrijk zijn voor een goed 

inzetbaarheidsbeleid. De verschillende beleidsonderdelen zijn op een 

vierpuntsschaal uitgevraagd. Er zijn 10 beleidsonderdelen waar elk vier vragen over 

zijn gesteld. Per vraag kon u vier punten scoren (1=geheel mee oneens, 2=mee 

oneens, 3=mee eens, 4=geheel mee eens). 

Per beleidsonderdeel zijn daarmee maximaal 16 punten te verdienen. Hieronder 

volgt een uitleg bij de totaalscore per beleidsonderdeel:

Type A: Minimale aandacht/Ad hoc (score 1-4)

• Er zijn nog niet of nauwelijks activiteiten uitgevoerd.

• Misschien zijn er wel goede ideeën, maar wishful thinking overheerst.

• Actie wordt ad hoc ondernomen.

Type B: In ontwikkeling (score 4-8)

• Er worden zaken in gang gezet.

• Men is zich ervan bewust dat er wat moet gebeuren, maar weet nog niet hoe.

Type C: Redelijk op orde maar kan beter (score 8-12)

• Op dit terrein gebeurt er al wat, maar nog niet structureel.

• Er gebeurt al wel het nodige, maar vooral omdat het wettelijk of van 

opdrachtgevers moet.

• Er gebeurt al wel het nodige, maar een lange termijn/proactieve aanpak 

ontbreekt.

Type D: Proactief/integraal (score 12-16)

• Het onderwerp zit in de 'genen' van het MT en de mensen.

• Het onderwerp maakt onderdeel uit van het organisatiebeleid en bestaande 

structuren. 
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Directie/ Middenmgt/

Raad van leiding- Kwaliteits-

HR/P&O Bestuur gevenden Medewerker adviseur Totaal

Visie en strategie 12 11,5 12,5 10 11 11

DI-beleid 16 12,5 11,5 11 13 13

Middelen 14 10 11,5 9 13 12

Leidinggevenden 11 11 12 12 9 11

Eigen verantwoordelijkheid 12 11 10,5 8 10 10

Planning 12 10 11 11 9 11

Monitoring 16 10,5 10 7 12 11

HR 16 12,5 13,5 13 14 14

Communicatie&participatie 16 12 12,5 10 13 13

Cultuur 16 12,5 12 12 13 13

In onderstaande tabel worden de gemiddelde scores van uw organisatie 

gepresenteerd. In de grafieken op de volgende pagina’s worden de resultaten meer in 

detail gepresenteerd.  
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In de  figuur hieronder worden de resultaten  uit bovenstaande tabel grafisch 

weergegeven. Hoe meer de lijn aan de buitenrand van de spin loopt, hoe beter de 

score. Hoe dichter de lijnen bij elkaar liggen, hoe meer men het met elkaar eens is. 
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In onderstaande grafiek worden de gemiddelde scores van uw organisatie 

gepresenteerd. Hoe hoger de score, hoe beter het beleid is geregeld. Maximaal kon per 

onderdeel 16 punten worden gehaald. 
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Er is een duidelijke missie/visie en
doelstelling geformuleerd  ten

aanzien van duurzame inzetbaarheid
nu en in de nabije toekomst.

Er is goed zicht op interne en
externe ontwikkelingen en de
impact die deze hebben op de
kwantitatieve en kwalitatieve

personele bezetting.

Er is sprake van een duidelijke
aanpak om duurzame inzetbaarheid

van werknemers te bevorderen.

Het MT draagt de visie uit dat
gezonde, capabele en gemotiveerde

werknemers een belangrijke bijdrage
leveren aan positieve

bedrijfsresultaten.
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Gemiddelde score

In de hierna volgende grafieken wordt per vraag het scorepercentage weergegeven. De 

percentages dienen als richting voor de te formuleren activiteiten binnen uw 

organisatie. Om die reden worden alleen de percentages voor uw organisatie als geheel 

en niet die van de rest van de deelnemers weergegeven. 
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Er wordt structureel gewerkt aan
het bevorderen van de gezondheid

van medewerkers.

Er wordt structureel gewerkt aan
het op peil houden van kennis &
vaardigheden van medewerkers.

Er wordt structureel gewerkt aan
het behoud en bevorderen van de

tevredenheid en betrokkenheid van
medewerkers.

Er is structurele aandacht voor een
goede werk-privé balans van

werknemers.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens
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Er zijn voldoende middelen en
faciliteiten beschikbaar voor

medewerkers om aan het
bevorderen van hun gezondheid te

werken.

Er zijn voldoende middelen en
faciliteiten beschikbaar voor

medewerkers om te werken aan
(door)groei en ontwikkeling.

Er wordt binnen de organisatie
voldoende tijd en geld gereserveerd

voor het behouden en versterken
van de tevredenheid en

betrokkenheid van medewerkers.

In de begroting en/of
arbeidsvoorwaarden zit voldoende

ruimte voor eigen invulling van
behoeften en wensen.
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Oneens
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Geheel mee eens

DI-beleid

Middelen
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Leidinggevenden (h)erkennen het
belang van duurzame inzetbaarheid
voor werknemers en de organisatie.

Leidinggevenden vervullen een
enthousiasmerende en stimulerende
rol in het bevorderen van duurzame

inzetbaarheid.

Leidinggevenden worden
aangesproken op hun rol: het

bevorderen van duurzame
inzetbaarheid maakt onderdeel uit

van hun takenpakket.

Leidinggevenden zijn in staat of
worden getraind om duurzame
inzetbaarheid van medewerkers

bespreekbaar te maken en te
bevorderen.
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Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens
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Werknemers (h)erkennen het
belang van duurzame inzetbaarheid

voor zichzelf en hun organisatie.

Werknemers worden aangesproken
op hun eigen verantwoordelijkheid

in het bevorderen van hun
duurzame inzetbaarheid nu en in de

nabije toekomst.

Werknemers spreken elkaar aan en
stimuleren elkaar te werken aan

duurzame inzetbaarheid.

Werknemers zijn goed in staat te
werken aan hun inzetbaarheid en
maken gebruik van middelen en
hulp die hierbij wordt geboden.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens

Leidinggevenden

Eigen verantwoordelijkheid
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Er is op organisatieniveau een
duidelijke planning om duurzame

inzetbaarheid te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid maakt
onderdeel uit van teamplannen.

Werknemers maken voor zichzelf
plannen om aan hun duurzame

inzetbaarheid te werken.

Duurzame inzetbaarheid maakt
onderdeel uit van HR-plannen.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens
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Er worden periodiek
functioneringsgesprekken gevoerd

met werknemers en DI maakt
onderdeel uit van dit gesprek.

Kengetallen over de gezondheid van
medewerkers worden verzameld en

gebruikt als stuurinformatie.

Kengetallen over opleiding en
ontwikkeling worden verzameld en

gebruikt als stuurinformatie.

Kengetallen over
medewerkerstevredenheid worden

verzameld en gebruikt als
stuurinformatie.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens

Planning

Monitoring
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HR is een gesprekspartner
van/gespreksonderwerp voor MT.

Er is een goed verzuim- en
arbobeleid waarmee uitval wordt
voorkomen en snelle terugkeer

wordt gerealiseerd.

Werving- en selectiebeleid maakt
onderdeel uit van het DI-beleid.

Er is sprake van strategische
personeelsplanning gerelateerd aan

DI-doelen.
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Mee eens
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Het management weet wat er onder
medewerkers leeft.

Werknemers worden betrokken bij
het maken van plannen.

Werknemers worden geïnformeerd
over ontwikkelingen en plannen

rondom duurzame inzetbaarheid.

Werknemers weten waar ze, voor
hen belangrijke, informatie kunnen

vinden.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens

HR

Communicatie en participatie
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Medewerkers voelen zich
gerespecteerd en gewaardeerd (denk
bijvoorbeeld ook aan de waardering

voor eigen initiatief en nieuwe
ideeën).

Binnen de organisatie mogen fouten
worden gemaakt (fouten zijn er om

van te leren).

Werknemers voelen zich vrij om
problemen en lastige situaties naar

voren te brengen (ook: durven
aangeven dat iets moeilijk/zwaar is

of wordt).

Werknemers voelen zich vrij om aan
collega's te vragen hoe ze iets het

best kunnen aanpakken.

Geheel mee oneens

Mee oneens

Eens

Geheel mee eens

Cultuur
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Directie/ Middenmgt/

Raad van leiding- Kwaliteits-

HR/P&O Bestuur gevenden Medewerker adviseur Totaal

Draagvlak en bewustzijn 16 14 14,5 14 13 14,3

Betrokkenheid 16 14 13,5 14 14 14,3

Activiteiten (gezondheid) 16 11 10 9 11 11,4

Activiteiten (ontwikkeling) 14 12 12 11 16 13,0

Activiteiten (arbo) 12 11 10 10 13 11,2

Maatwerk (max = 25) 20 17,5 19 18 19 18,7

Tevredenheid inzetbaarheid 3,8 4,0 3,0 0,0 3,5 2,9

Opbrengsten personeel 3,8 4,1 3,6 0,0 4,2 3,1

Inzetbaarheidsrisico's 3,3 3,8 3,9 0,0 4,0 3,0

Aanvullende module 

Naast de bedrijfsscan zijn aanvullende vragen gesteld. Deze vragen waren bedoeld ter 

verdieping van de bedrijfsscan en om zicht te krijgen op meer concrete activiteiten 

binnen de organisatie. Op de meeste onderdelen kon weer een maximale score van 16 

punten gehaald worden. Met de aanvullende vragen is tenslotte ook gevraagd naar 

effectmaten die samenhangen met een effectief inzetbaarheidsbeleid.  Onderstaande 

tabel toont de gemiddelde scores van de aanvullende vragen. 

In de figuur hieronder staan de gemiddelde scores van de sleutelfiguren . 
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In onderstaande figuur staan de effectmaten die samenhangen met effectief duurzaam 

inzetbaarheidsbeleid.
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In de hierna volgende grafieken wordt per vraag het scorepercentage weergegeven. De 

percentages dienen als richting voor de te formuleren activiteiten binnen uw 

organisatie. Om die reden worden alleen de percentages voor uw organisatie als geheel 

en niet die van de rest van de deelnemers weergegeven. 
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Betrokkenheid
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Activiteiten - gezondheid
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Er is aandacht voor de algemene
gezondheid en vitaliteit (zoals

bewegen, voeding, roken, alcohol,
ontspanning en slaap).

Er is aandacht voor de mentale
gezondheid (zoals prioriteiten

stellen, time management, mentale
weerbaarheid en concentratie, etc.).

Er is aandacht voor de emotionele
gezondheid (zoals omgaan met

emoties, depressie,  persoonlijke
gebeurtenissen, etc.).

Er is aandacht voor de sociale
gezondheid (zoals het het creëren

van een open cultuur, sociale
relaties etc).

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens
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86%
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Medewerkers worden gestimuleerd
om door te groeien in hun loopbaan
en niet te lang in eenzelfde functie

te verblijven.

Medewerkers krijgen tijd en ruimte
voor deelname aan

scholingsactiviteiten, ongeacht
leeftijd, functieniveau,

loopbaanperspectief/omvang…

Medewerkers krijgen ruimte voor
initiatieven voor vernieuwing en

ontwikkeling (innovatieve
werkwijzen, netwerken e.d.).

Medewerkers hebben zicht op hun
mogelijkheden op de arbeidsmarkt
(interne/externe vacatures, inzicht

in competenties).

Geheel mee oneens

Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens

Activiteiten - loopbaan en ontwikkeling

Activiteiten - arbeidsomstandigheden
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De arbeidsrisico's voor werknemers
worden structureel in kaart

gebracht.

Er wordt periodiek voorlichting en
training gegeven over arbo-risico's

in het werk.

Beleid is gericht op het beperken
van de arbeidsrisico's aan de bron.

Er is expertise in huis op het gebied
van arbo-risico's en/of er zijn vaste

afspraken met externe deskundigen.
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Mee oneens

Mee eens

Geheel mee eens
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Maatwerk
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Salaris van medewerkers

Werktijden van medewerkers

Werkprestaties van medewerkers

Ontwikkeling/opleiding van
medewerkers

Flexibele inzet van medewerkers

Heel weinig/geen ruimte

Weinig ruimte

Veel noch weinig ruimte

Veel ruimte

Heel veel ruimte

Inzetbaarheidsrisico's
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Werknemers kunnen hun taken niet
meer optimaal uitvoeren door

verminderde fysieke of mentale…

Werknemers verliezen kennis en
vaardigheden omdat zij deze niet of

onvoldoende gebruiken.

Werknemers beschikken over kennis
en vaardigheden die door

veranderingen in het werk niet meer…

Werknemers zitten vast in
verouderde denkpatronen over hun

werk en/of omgang met klanten.

Werknemers zijn te hoog opgeleid
voor hun taken.

Werknemers zijn te laag opgeleid
voor hun taken.

Geen risico

In geringe mate

In enige mate

In sterke mate

Groot risico
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leren
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Voorzieningen en maatregelen

U heeft aangegeven dat u de volgende voorzieningen en maatregelen treft, zodat 

medewerkers zo lang mogelijk kunnen doorwerken.

• Deeltijd vervroegde uittreding (VUT)

✓ Oudere werknemers vrijstellen van onregelmatige en ploegendienst

✓ Kortere werkweek / aanpassing van werktijden op individuele basis

✓ Extra vrije dagen bij oudere werknemers

✓ Stimuleren scholings- en/of cursusdeelname

✓ Taakverbreding / taakroulatie

✓ Taakverlichting of aanpassing takenpakket

✓ Loopbaan- en/of functioneringsgesprekken

✓ Omscholen naar een andere baan/functie

✓ Teruggang in salaris / in functie ('demotie')

✓ Aanpassing van de werkplek

✓ Gezondheidsbeleid / stimuleren van een gezonde leef- en werkstijl

• Er zijn geen voorzieningen of maatregelen getroffen

✓ Anders, namelijk....

• "Weet ik niet."

• "Dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat er in overleg heel veel 

mogelijk is, dat de organisatie hiervoor open staat."
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