
“ QuickScan”

Ter gelegenheid van de eerste uitgave van 
deze gids ‘Duurzaam Fysiek Werk’ hebben 
we een verkorte, schriftelijke versie gemaakt 
van de QuickScan ‘Duurzaam Fysiek Werk’. 
Zo kunt u zelf een eerste indruk krijgen 
van hoe uw bedrijf ervoor staat ten aanzien 
van Duurzaam Fysiek Werk zoals wij dat 
beschrijven in ons concept.

De QuickScan ‘Duurzaam Fysiek Werk’ voeren we uit in bedrijven 
om een eerste indruk te vormen over de manier waarop het bedrijf 
omgaat met duurzame inzetbaarheid. Het is een zeer waardevolle 
start om met elkaar over dit thema in gesprek te gaan. 

Invullen van scores 
Elke vraag die u met ‘ja’ beantwoordt levert één punt op. U telt 
per categorie de punten op en zet deze vervolgens in de figuur. 
Er zijn 10 vragen over het algemene beleid en 30 vragen over de 
aandachtsgebieden.

Het resultaat
Om duurzame inzetbaarheid te bevor
deren is het nodig om een samenhangend 
beleid te formuleren waarin  medewer
kers centraal staan. In onze visie kan 
je duurzame inzetbaarheid alleen met 
een integrale aanpak, gericht op meer
dere pijlers, realiseren. Door de scores 
in de figuur te zetten ziet u direct of er 
beleidsmatig aandacht is voor duurzame 

inzetbaarheid en op welke manier de 
aandacht voor de verschillende gebieden 
zich tot elkaar verhouden. 

Hopelijk heeft u in de vragen inspiratie 
gevonden om er in uw organisatie eens 
verder over te praten met andere beleids
makers. U kunt de lijst eventueel laten 
invullen door anderen en dat als start
punt nemen voor het gesprek. Uiteraard 

kunnen onze trainers u ook adviseren. 
Zij zijn graag uw gids op de route naar 
Duurzaam Fysiek Werk.
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Duurzaam Fysiek Werk

Beantwoord de vragen op  
de achterzijde, teken uw score 
in onderstaande cirkel en ...  

beslis wat u gaat doen.

Dé specialist in Duurzaam Fysiek Werk



“ Quickscan vragen”

 Duurzaam Fysiek Werk
 ja nee

1 Is er in de organisatie een heldere visie over duurzame 
inzetbaarheid en wordt deze breed gedeeld ?

2 Is er een duidelijke uitspraak over de 
verantwoordelijkheden m.b.t. beleid en uitvoering  
op dit gebied?

3 Is er communicatie over duurzame inzetbaarheid  
naar iedereen in de organisatie?

4 Is er een route of programma voor verbetering van 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

5 Is er een nulmeting gedaan?

6 Zijn leidinggevenden in gesprek met medewerkers 
over duurzame inzetbaarheid?

7 Heeft het programma een naam en logo?

8 Hebben de medewerkers een rol in het uitvoeren  
van het beleid. Zijn ze ook betrokken en hebben ze  
een stem?

9 Is er een werkgroep waarin de verantwoordelijken  
voor het beleid en het programma regelmatig bij  
elkaar komen om te evalueren, bij te sturen,  
en nieuwe plannen te maken?

10 Is bij het maken van beleid en programma het hele 
spectrum van duurzame inzetbaarheid meegenomen. 
Dus werkvermogen, employability en vitaliteit?

Totaal |

1 Werkplek en organisatie
 ja nee

1 Is er een RI&E met daarin EXTRA aandacht voor  
fysieke belasting?

2 Is er iemand verantwoordelijk voor de  
ergonomie op de werkvloer?

3 Worden medewerkers betrokken bij het verbeteren  
van werksituaties?

4 Wordt er bij het verbeteren van werksituaties  
gewerkt volgens de TOPmethode?

5 Zijn er in het afgelopen jaar minimaal  
vijf werkplekken verbeterd? 

Totaal |

  2 Trainen van professionele arbeidsmotoriek
 ja nee

1 Is er sprake van voorlichting/instructie voor 
medewerkers op het gebied van fysieke belasting?

2 Is er een training gericht op professionale 
arbeidsmotoriek? (Niet alleen training in tillen, maar 
ook andere handelingen in het werk)?

3 Zijn er bewegingstechnieken ontwikkeld die 
toegespitst zijn op het werk en die onderling worden 
gedeeld?

4 Is er een borgingsprogramma voor medewerkers om 
regelmatig hun kennis en vaardigheden op het gebied 
van fysieke belasting op te frissen?

5 Wordt er bij onboarding of inwerken van nieuwe 
medewerkers aandacht besteed aan fysieke belasting?

Totaal |
  

3 Coaching op de werkvloer
 ja nee

1 Heeft de organisatie een expert in fysieke belasting 
in huis (ergocoach, coach fysieke belasting, 
preventiemedewerker met extra specialisatie)?

2 Worden medewerkers structureel gecoacht op het 
verminderen van fysieke belasting?

3 Wordt de expert/coach betrokken bij het (her)inrichten 
van werksituaties?

4 Is er een platform in de organisatie voor coaches om 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren? 

5 Is er een programma voor de ergocoach/expert fysieke 
belasting om hun kennis en vaardigheid te borgen 
(herhaling, audits, bijscholing)?

Totaal |

4 Begeleiding bij verzuim
 ja nee

1 Zijn de cijfers m.b.t. fysiek verzuim bekend en  
heeft u een indruk van de kosten van fysiek verzuim?

2 Is er een goed beeld welke risico’s op overbelasting  
er zijn bij de verschillende werkzaamheden?

3 Is er tijdens het herstelproces ook aandacht voor 
manieren om het lichaam minder te belasten en 
herhaling van de klacht te voorkomen?

4 Komen medewerkers die fysieke klachten melden  
binnen 2 weken weer naar het werk?

5 Wordt de opbouw van belastbaarheid tijdens het 
herstelproces begeleid door een specialist?

Totaal |
  5 Van werk een vak maken 
 ja nee

1 Zie je het werk van de medewerkers als een vak 
en wordt dat in de organisatie ook als zodanig 
uitgedragen?

2 Is het vakmanschap van medewerkers expliciet 
gedefinieerd in een document/vakprofiel?

3 Is fysieke belasting onderdeel van het vakmanschap  
en opgenomen in het vakprofiel?

4 Is er een onboardingprogramma waarin alle  
aspecten van het vakmanschap aan de orde komen?

5 Is vakmanschap ingebed in de organisatie in  
de vorm van borging, certificering en waardering?

Totaal |

  6 Leefstijl
 ja nee

1 Is er aandacht voor meerdere leefstijlthema’s (BRAVO)  
in de organisatie?

2 Is er beleid en visie op het gebied van leefstijl?

3 Zijn er doorlopend prikkels over de leefstijlthema’s, 
volgens een vooraf opgesteld (jaar)programma?

4 Is leefstijl onderwerp van gesprek in de organisatie?  
Is er aandacht voor in de communicatie?

5 Zijn medewerkers betrokken bij het meedenken over 
de invulling van het programma omtrent leefstijl?

Totaal |

Beantwoord elke vraag met ja of nee, zet een 
kruisje in het vakje. Elke ‘ja’ levert één punt op.


