
Checklist Integraliteit Organisatie: 

Vraag Volledig 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee 
eens 

Volledig 
mee 
eens 

Wisselt men kennis uit tussen 
verschillende expertises/afdelingen 
binnen de organisatie? 

     

Is er op directieniveau een duidelijke 
motivatie om te investeren in duurzame 
inzetbaarheid van werknemers  
(dit blijkt bijvoorbeeld uit strategische 
beleidsplannen, strategische doelen van 
de organisatie, strategisch  
uitgangspunt, verlaging van het verzuim, 
verminderen van verloop, verhogen van 
de productiviteit, verhogen 
van medewerkerstevredenheid, gevoelde 
zorgplicht, goed werkgeverschap of 
andere redenen)? 

     

De directie stelt de benodigde tijd en 
middelen voor de implementatie van het 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid 
beschikbaar.  

     

De directie is bereid een voortrekkersrol 
te vervullen bij de implementatie van 
integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 

     

De directie onderkent dat werkgever en 
werknemer gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor duurzame inzetbaarheid. 

     

Er bestaat draagvlak bij de directie om 
beleid op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid te implementeren. 

     

Leidinggevenden worden ondersteund 
door de directie bij het implementeren 
van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 

     

Directie is zich bewust van de noodzaak 
van een integraal duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid. 

     

HR-medewerker of ander contactpersoon 
heeft tijd om met de portefeuille 
duurzame inzetbaarheid in de organisatie 
aan de slag te gaan. 

     

 

 

 

 

Score Integraliteit berekenen:  
Om de score te berekenen geeft u ieder antwoord een punt:  



Antwoord Punt 
Volledig mee oneens 1 punt 
Mee oneens 2 punten  
Neutraal 3 punten 
Mee eens  4 punten  
Volledig mee eens 5 punten 

 

Vervolgens telt u alle punten bij elkaar op en berekend u het gemiddelde door het totaal aantal 
punten te delen door 9.  

 

Betekenis score: 
De scores zijn ingedeeld in gemiddelden. Uw organisatie kan een score hebben tussen de 0 en 5. 

Een score >4 betekent dat de organisatie al een hoge mate van beleidsvolwassenheid kent op het 
thema duurzame inzetbaarheid en dus een voorloper is.  

Een score >3 betekent dat de organisatie al gevorderd is op het thema duurzame inzetbaarheid, 
maar er bestaat nog ruimte om een hoger volwassenheidsniveau te behalen.   

Een score tussen 2-3 betekent dat de organisatie een starter is op het thema duurzame 
inzetbaarheid. Het is dan noodzakelijk om te blijven focussen op het thema.  

Een score <2 betekent dat de organisatie nog onvoldoende doet op het thema duurzame 
inzetbaarheid en dat er nog grote kansen liggen om met dit thema aan de slag te gaan.  

 Een score <1 betekent dat de organisatie nog geen beleid heeft op het thema duurzame 
inzetbaarheid. 

 


