
Miniscan duurzame inzetbaarheid 

Vragenlijst Werknemers 

1------------------------------------------------------10 

geheel mee oneens               geheel mee eens 

1. Ik kan goed voldoen aan de lichamelijke (fysieke) eisen van mijn werk 

2. Ik kan goed voldoen aan de geestelijke (psychische) eisen van mijn werk 

3. Ik heb de juiste kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van mijn 

functie 

4. Mijn talenten en capaciteiten worden goed benut in mijn werk  

5. Ik vind mijn werk leuk om te doen. 

6. Ik voel me betrokken bij mijn bedrijf. 

7. Ik kan mijn werk goed combineren met mijn privé- of 

familieomstandigheden 

8. Ik kan financieel goed rondkomen 

9. Als ik mezelf vergelijk met anderen dan vind ik dat ik goed presteer in 

mijn werk 

 
1----------------------------------------------------10 

Zelden                                                   heel vaak 

10. Ik ben wel op mijn werk maar door omstandigheden (privé of in het 

werk) ben ik minder productief. 

 
1----------------------------------------------------10 

zeer slecht                                          zeer goed 

11. Hoe is het met uw gezondheid en energie? 

 
1------------------------------------------------------10 

geheel mee oneens               geheel mee eens 

12. Ik kan goed omgaan met druk en veranderingen 

13. Ik let op mijn gezondheid 

14. In mijn werk probeer ik telkens weer nieuwe dingen te leren 

15. Ik ben bereid om van taak of functie te veranderen als dat beter bij mij 

past 

16. Het lukt mij om te werken aan mijn eigen inzetbaarheid. 

17. Als ik naar de toekomst kijk (3-5 jaar) dan denk ik dat ... 

1------------------------------------------------------10 

geheel mee oneens               geheel mee eens 

a. … ik nog steeds goed bij mijn werk zal passen 

b. … ik aan een nieuwe uitdaging toe ben 

c. … ik meer moeite zal hebben met de zwaarte van het werk 

d. … mijn kennis en vaardigheden verouderd zijn 

e. … ik zeker zo goed presteer als nu 

 
1-----------------------------------------------------10 

geheel mee oneens               geheel mee eens 

18. Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen binnen mijn bedrijf           

19. Ik weet wat er nodig is om mijn functie ook in de toekomst goed te 

kunnen uitvoeren 

          

20. Ik krijg de mogelijkheden en middelen om te werken aan mijn 

inzetbaarheid 

          

21. Mijn leidinggevende helpt mij te werken aan mijn inzetbaarheid           

 

  



Kies nu het belangrijkste punt waar je aan wil werken en probeer tot een actie te komen.  Gebruik 

hiervoor onderstaande hulpvragen. 

  

A. Wat maakt je werk nu leuk? 

o De inhoud van het werk 

o De collega’s waar ik mee werk 

o Het bedrijf waarvoor ik werk 

o Dat ik steeds nieuwe dingen leer 

o Salaris 

o Mijn werk is zinvol 

o Ik krijg waardering voor wat ik doe 

o Goede arbeidsvoorwaarden 

o Anders: … 

B. Wat belemmert je in je werk 

o Gezondheid 

o Te weinig of niet de goede kennis en 

vaardigheden  

o Beperkte motivatie voor mijn huidige baan 

o Collega die slecht functioneert 

o Leidinggevende die slecht functioneert 

o Onnodig overleg / vergaderen / administratie 

o Woon-werk afstand 

o Privé-zorgen 

o Anders:… 

 

C. Waar zou je aan willen werken? D. Wat levert het jou op als je jouw 

aandachtspunt verbetert? 

o Meer energie 

o Meer voldoening 

o Een betere beoordeling 

o Een fijnere werksfeer 

o Meer ontspannen thuis 

o Meer doorgroeimogelijkheden 

o Meer kansen op de arbeidsmarkt 

o Meer plezier in mijn werk  

o Anders: … 

 

 

 

 




