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Je hoeft niet 
ziek te zijn 
om beter te 

worden!



De werkscan 
Voor zelfregie en duurzame inzetbaarheid
• Twijfel je wel eens of je dit werk volhoudt tot aan je pensioen?

• Vraag je je af hoe je kunt voorkomen dat je ziek wordt? 

• Wil je advies hoe je kunt werken aan je vitaliteit en bevlogenheid? 

Doe dan de werkscan duurzame inzetbaarheid. Deze scan helpt je inzicht te krijgen in je veerkracht en eventuele 
arbeidsrisico’s. Je krijgt persoonlijk advies en je maakt samen met de inzetbaarheidscoach een plan van aanpak om te 
zorgen dat jij gezond en met plezier kunt blijven werken. 

 gezondheid
 leefstijl
 balans werk-privé
 scholing/opleiding
 loopbaan 
 zelfredzaamheid

Hoe werkt het?
De werkscan bestaat uit drie onderdelen:

•  Digitale vragenlijsten  
In deze vragenlijsten beantwoord je vragen over 
gezondheid, leefstijl, balans werk-privé, scholing/
opleiding, loopbaan en zelfredzaamheid.  
De vragenlijsten zijn beschikbaar via internet en 
inloggen gaat via een beveiligde omgeving. Je privacy  
is volledig gewaarborgd. 

•  Een persoonlijk adviesrapport 
Je ontvangt een persoonlijk adviesrapport met 
analyses en persoonlijke aandachtspunten. Hierin zijn 
ook verbeterpunten opgenomen. 

•  Het plan van aanpak 
In overleg met de inzetbaarheidscoach stel je een 
persoonlijk plan van aanpak op voor verbetering van je 
vitaliteit. Indien nodig kan de bedrijfsarts aanvullend 
advies geven op het gebied van gezondheid. Misschien 
word je verwezen naar het Loopbaancentrum 
Oost-Gelderland of een andere partij, die jou kan 
ondersteunen. 

Eenvoudig en onafhankelijk 
De werkscan is een relatief eenvoudige manier om stil te 
staan bij je werk en je inzetbaarheid. Een onafhankelijke 
inzetbaarheidscoach (en eventueel bedrijfsarts) begeleidt 
je daarbij.

Wat kost het? 
De kosten van de werkscan worden gefactureerd aan de 
werkgever (en/of aan de werknemer) op basis van de inzet 
van de uren van de inzetbaarheidscoach. 

Wat levert het op?
Het persoonlijk adviesrapport geeft inzicht in de eigen 
situatie en je wordt gestimuleerd met de adviezen aan de 
slag te gaan. Je weet hoe de belasting en belastbaarheid 
zich tot elkaar verhouden en je weet of de loopbaan nog op 
het goede spoor zit.

Je kunt je aanmelden bij Dick van den Berg, coördinator 
arbodienstverlening bij PON. Hij brengt je in contact  
met een inzetbaarheidscoach. 

e-mail d.vandenberg@ponprimair.nl
telefoon 06 18 39 44 48

Aanmelden
Je kunt zelf het initiatief nemen tot de werkscan. Ook kan 
het zijn dat jouw leidinggevende je het advies geeft te scan 
te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een POP gesprek. 



Werkgelegenheid behouden door samen te werken

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen 
vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s. Uitgangspunt 
van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. 
PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, 
vervanging en verzuim. Vanuit de PONflexpool worden alle korte en langdurige vervangingen op de 
scholen geregeld. Scholen kunnen gebruik maken van arbodienstverlening en loopbaanadvies voor 
personeelsleden. 
Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van 
PON op het gebied van vervangingen en verzuim.

Contact
Kijk op www.ponprimair.nl voor meer informatie of bel met de coördinator Arbo, Dick van den Berg,  
via telefoonnummer 0314-383 526 of mobiel 06 18 39 44 48.
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