
Vink eens voor jezelf aan hoe jij denkt dat jij ervoor staat.

Heb je een trieste smiley? Dan is het zaak aan dit punt te gaan 
werken. Schrijf wat je gaat doen in je eigen actieplan.

Check je vitaliteit 

Toolkit 
Duurzame Inzetbaarheid

Ben jij werknemer? 

Je uitdaging ligt waarschijnlijk in het vinden van een goede balans tussen jouw persoonlijke 
hulpbronnen waar je kracht en energie vandaan komen (begane grond en eerste twee 
verdiepingen) en de eisen die je werk aan je stelt. Met een goede balans ben je in staat met 
energie en plezier te blijven werken. Er is dan sprake van een goed werkvermogen. Werkgever 
en medewerker zijn beiden verantwoordelijk om deze balans te vinden. 

Op de volgende pagina’s vind je verschillende activiteiten en werkopdrachten die je kunnen 
helpen aan de slag te gaan. 

 = actiepunt
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Maatschappij

8. Ik ben betrokken bij de organisatie
7. Ik voel me veilig en op mijn gemak

6. Ik ben gemotiveerd in mijn werk

5. Ik ben voldoende opgeleid
4. Ik ben vaardig

3. Ik voel me gezond
2. Ik voel me energiek

12. Ik voel me gesteund door mijn     
      leidinggevende
11. Ik heb voldoende hulpmiddelen
10. Ik kan zelfstandig mijn werk doen 
9. Ik voel me onderdeel van het team

Arbeid
W
aarden

Com
petenties

Gezondheid

13. Ik ben inzetbaar

1. Mijn werk en privé zijn in balans

Omgeving



Toolkit 
Duurzame Inzetbaarheid

Oefening - Waar krijg jij energie van?

In het werk (taken, sfeer, cultuur)

Lichamelijke en geestelijke gezondheid

Gezin/relatie

Sport en ontspanning

Sociale contacten

Samenwerking binnen je bedrijf

Karaktereigenschappen, vaardigheden

Doelen in het leven

Dit zijn je energiebronnen, waar je plezier uit put in je werk en privé. 
Probeer hiervan zo veel mogelijk gebruik te maken.



Oefening - Wat kost je energie?

In het werk (taken, sfeer, cultuur)

Lichamelijke en geestelijke gezondheid

Gezin/relatie

Sport en ontspanning

Sociale contacten

Samenwerking binnen je bedrijf

Karaktereigenschappen, vaardigheden

Doelen in het leven

Dit zijn je energievreters, waardoor je energie verliest. Zijn zij uit te bannen of op te lossen?

Beantwoord vervolgens de volgende vragen:
•  Zet jij voldoende energiebronnen in om balans te geven tegen de dingen die jou energie kosten?
•  Wat zou je hierin kunnen verbeteren? Begin bij de energievreters die jou het meeste kosten en de 

energiebronnen die het hoogst scoren.
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