
Online scan om inzicht te krijgen in je duurzame inzetbaarheid

en zelf actie te ondernemen!



Welkom!



Vandaag

1. Wat vooraf ging!

2. Toelichting scan

3. (S)ken jezelf!

4. Eerste ervaringen pilots – interview betrokkenen

5. Wat weten jullie van duurzame inzetbaarheid?

6. Proeverij uit de scan

7. Vragen



Wat vooraf ging!

• Behoefte vanuit de industrie voor een wetenschappelijk gevalideerd 
periodiek meetinstrument om de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers in kaart te brengen.

• Meting richt zich op de thema’s: vaardigheden, vitaliteit en 
wendbaarheid.

• Resultaten van de meting bieden medewerkers zelf inzicht en zetten 
aan tot actie.

• Bij jaarlijkse meting kun je trends volgen.



Medewerkers betrokken bij ontwikkeling!

• Initiatief gestart bij FrieslandCampina

• Omarmd door SOL en ZuivelNL

• Ontwikkeling middels werkgroep bestaande uit:

• Medezeggenschap (tevens werkzaam op de productievloer)

• Plantmanagers 

• HRM

• Wetenschap – dr. Jos Akkermans van Vrije Universiteit

• Extern project management



Van jong tot oud en voor alle 
opleidingsniveaus!



Belang van balans

Energiebronnen Werkeisen

• Werkeisen

• Mentale & emotionele eisen

• Fysieke eisen

• Kennis en vaardigheden

• Autonomie

• Sociale ondersteuning



Werkstress

Bij disbalans:

• Stress

• Verminderde productiviteit

• Verzuim



Toelichting scan



Toelichting scan
Wat?

• Een periodiek meetinstrument dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in kaart brengt.

Waarom?

• Medewerkers zelf inzicht in hun eigen duurzame inzetbaarheid –> zodat zij zelf actie ondernemen.

• (HR)-managers inzicht in de duurzame inzetbaarheid van hun groep-> om de juiste stappen te bepalen.

• M.b.v. resultaten kan men trends volgen.

Wie?

• Alle medewerkers binnen de zuivelindustrie.

Waar?

• (S)ken jezelf! wordt ingevuld onder werktijd.

• Ontwikkelinstrumenten die je kiest na invullen van de scan doe je in eigen tijd.



Privacy (S)ken jezelf!



Wat wordt er gemeten?

Vaardig: welke vaardigheden en eigenschappen bezit ik?

Wendbaar: hoe flexibel ben ik?

Vitaal: hoe fit voel ik mij?



Persoonlijke rapportage

Uitstekend! Je hebt een hoge score

Voldoende! Je hebt een gemiddelde score

Matig! Je hebt een lage score



Mogelijke interventies

Online leren CoachingWorkshop & training



Pilots

• Ingrediënten fabrieken: Dronryp en Workum

• Kaasfabriek: Steenderen

• Distributiecentrum Dagverse Zuivel: Maasdam 



Aanpak pilots

• Samen met MT en medezeggenschap opzet pilot bepalen

• Inspiratiesessie leidinggevenden

• Inspiratiesessie medewerkers 

• Animatiefilmpje op schermen in kantine

• Posters en attentie 

• Begeleiding beschikbaar bij invullen sken jezelf! door coaches



Aan de slag!

www.skenjezelf.nu

Gebruikersnaam: mailadres

Wachtwoord: zie mailbox!

http://www.skenjezelf.nu/


Ervaringen tot op heden



Eerste leerervaringen pilots (1)

• Betrokkenheid MT en medezeggenschap op fabrieken noodzakelijk

• Inspiratie en communicatie essentieel

• Vrijwillig maar niet vrijblijvend

• Begeleiding op afroep wenselijk

• Toelichting op rapportage en smileys

• Oranje is de norm, maar associatie oranje en type smiley wordt negatief 
ervaren



Eerste leerervaringen pilots (2)

• Veel keuze in ontwikkelmogelijkheden is soms lastig

• Vragen over privacy – argwaan over herleidbaarheid

• Ondanks betrokkenheid diverse stakeholders toch aanpassingen gewenst 
in taal en lengte vragenlijst

• Iteratief proces: ervaringen uit pilots direct afstemmen met wetenschap 
en binnen mogelijkheden aanpassen 



Een proeverij uit de scan!



Van pilot naar implementatie

Q3

Testen scan met pilot

Q4

Aanpassen scan n.a.v.

pilotresultaten

Q1 + Q2

Implementatie scan 



Vragen?



Ook grasduinen? 

U ontvangt een inlogaccount!

Meer weten:

info@skenjezelf.nu 


