
Wendbaar aan het Werk in tijden van corona; 

de Quickscan en Uitgebreide Meting van de HAN 

 

De rol van de HAN in Wendbaar aan het Werk 

Het belang van duurzame inzetbaarheid is in tijden van corona extra duidelijk geworden. De enorme 

werkdruk in de afgelopen maanden heeft het uiterste gevraagd van uw organisatie en medewerkers. 

Om ook in de toekomst dit soort situaties het hoofd te kunnen bieden is het van groot belang gedegen 

Duurzame Inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. Het project Wendbaar aan het Werk kan daarin een 

mooie (eerste) stap zijn. 

Het lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt binnen het Wendbaar project 

de voor- en nametingen rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid. Deze metingen worden 

uitgevoerd in de vorm van een digitale Quickscan. Na het invullen van de Quickscan worden de data 

geanalyseerd en wordt er een rapportage opgesteld. Deze wordt vervolgens met de projectleider 

binnen uw organisatie telefonisch besproken. In aanvulling op de Quickscan is het mogelijk voor 

organisaties om dieper op de materie van duurzame inzetbaarheid te duiken. Hiervoor heeft het 

lectoraat in samenwerking met HAN Seneca, het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid, 

de mogelijkheid om een uitgebreide meting te verrichten waarbij duurzame inzetbaarheid zelfs 

gecombineerd kan worden met medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO).    

Wat is de Quickscan 

De Quickscan bestaat uit 7 korte vragenlijsten die u als projectleider invult. Deze vragen zijn gericht op 

de huidige beleidsvorming en ondersteuning vanuit de directie, en over hoe uw organisatie op 

organisatie-, team- en medewerkersniveau omgaat met het thema duurzame inzetbaarheid. 

Daarnaast krijgen we een beeld van welke HR-instrumenten uw organisatie ter beschikking heeft en 

naar wens inzet.  

Wat is de uitgebreide meting 

De uitgebreide meting bestaat standaard uit 15 vragenlijsten die uw medewerkers invullen rondom 

het thema duurzame inzetbaarheid. De combinatie van deze vragenlijsten geeft een goed van uw 

organisatie en heldere aanknopingspunten voor uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.  Voor het 

uitvoeren van de uitgebreide meting kunt u één van uw project vouchers gebruiken. Uitbreidingen 

vanuit het aanbod van HAN Seneca zijn in overleg mogelijk. 

 

De Quickscan en Uitgebreide Meting in tijden van Corona 

Zoals hierboven meermalen benoemd staat zijn zowel de Quickscan als de uitgebreide meting volledig 

digitaal in te vullen. Dit geldt voor u als projectleider, maar ook voor uw medewerkers. De rapportage 

van de Quickscan vind ook volledig digitaal en/of telefonisch plaats. Dit proces is dus uitermate flexibel 

in te richten en brengt geen verhoogd corona risico met zich mee voor de betrokken partijen. De 

rapportage van de uitgebreide meting kan, in overleg, en mits daar de juiste faciliteiten voor 

vrijgemaakt kunnen worden, op locatie plaatsvinden. Over de resultaten van deze meting valt meer te 

vertellen en na te praten. Uiteraard kan dit ook digitaal, via Microsoft Teams, Zoom, of een ander 

digitaal platform waar u de voorkeur aan geeft.  


