
Hoe staat je bedrijf  
ervoor? 
Duurzame inzetbaarheid van  

medewerkers is van groot belang voor 

de continuïteit van jouw bedrijf. Want  

plezierig, veilig, productief en gezond 

aan het werk blijven van werknemers 

voorkomt uitval en bespaart kosten.  

Goed voor de organisatie, én goed voor 

de medewerkers!  

 
Deze Scan duurzame inzetbaarheid is 

een praktisch hulpmiddel voor je om in 

kaart te brengen hoe ver jouw bedrijf al 

is op het gebied van nemen van maat-

regelen voor duurzame inzetbaarheid 

en wat er nog gedaan kan worden om 

de inzetbaarheid te vergroten.  

Scan duurzame inzetbaarheid 

Kosten 
Aan de scan zijn geen kosten verbon-

den. Je kunt de scan aanvragen via  

info@ecm.nl 

 
Meer info? 
Neem contact op met een van de 

adviseurs van ECM: 
 
Joost Verbeek 

0622 510 907 - j.verbeek@ecm.nl 

Adviseur voor de postcodegebieden 

53 t/m 66  

 

Henry van Balen 

0619 533 962 - h.vanbalen@ecm.nl 

Adviseur voor de postcodegebieden 10  

t/m 52, zonder 37-38-39  

 

Eric Weging 

0657 257 570 - e.weging@ecm.nl 

Adviseur voor de postcodegebieden  

67 t/m 99, en 37-38-39  

 

Expertisecentrum  meubelindustrie en interieurbouw 

Waaruit bestaat de scan? 
 
1. Vragenlijst 

De scan duurzame inzetbaarheid is 

een vragenlijst over vier onderwerpen 

die van invloed zijn op de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers.  

 

Dit zijn: 

1. vitaliteit/gezondheid 

2. vakkennis en ontwikkeling  

3. arbeidsomstandigheden 

4. geldzaken 

 

2. Checklist 

De scan bevat, voor grotere bedrijven, 

een snelle checklist om te bepalen of 

de organisatie “er klaar voor is”.  

Vink aan hoe je denkt dat de organisa-

tie, de leidinggevenden en de mede-

werkers zich verhouden ten aanzien 

van  beleid en bereidheid om met  

duurzame inzetbaarheid aan de slag  

te gaan. 

 

3. Achtergrondinformatie 

In de scan is een uitleg over  duurzame 

inzetbaarheid opgenomen. 

 
Werkwijze 
Met de ingevulde vragenlijst kun je 

een actieplan maken. Wil je daarbij 

ondersteuning? Neem dan contact op 

met ECM.   

 

Deze leaflet is een uitgave van  

Expertisecentrum meubelindustrie  en  

interieurbouw 

 

Daggeldersweg 2, 3449 JD Woerden 

Tel. 0348-410468  |  www.ecm.nl  |  info@ecm.nl 

 

ECM is een initiatief van: 

Kijk op www.schavenaanjouwtoekomst.nl  
voor meer info over duurzame inzetbaarheid in de 

meubelindustrie en interieurbouw. 


