
In 6 stappen
naar een gezonde(re) organisatie!
Start vandaag met een duurzame aanpak. Geen eenmalig inzicht en losse interventies, maar 

impact maken met een integrale aanpak. Volg onze 6 stappen en geef effectief sturing voor 

duurzaam inzetbare medewerkers.
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Stap 1

Gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers zijn belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit. 

Zij kunnen een bedrijf veel opleveren, nu en in de toekomst. Om de directie te betrekken 

bij de opbrengsten van een investering in gezonde medewerkers is het raadzaam om een 

business case op te stellen. In de business case wordt gekeken naar de investeringen die 

gedaan warden om medewerkers te behouden, zoals een Preventief Medisch Onderzoek 

(PMO), of interventies zoals coaching of workshops. 

Hierin investeren kost niet alleen geld, het levert vooral veel op: zoals bewezen effect op 

verlaging van verzuim en verhoging van productiviteit. Wist je al dat veel zorgverzekeraars 

een PMO (deels) vergoeden en ook een (financiele) bijdrage kunnen doen aan 

interventies? In de business case wordt daardoor duidelijk dat investeren in gezonde 

medewerkers meer oplevert dan de investering kost. Dat zijn cijfers die de directie graag 

ziet!

Betrekken van directie en/of management
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Stap 2

Voor zowel organisaties die al veel doen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, 

als organisaties die nog niet veel doen, is het aan te raden om een koplopergroep te 

selecteren. Hoe deze koplopersgroep eruitziet, is afhankelijk van jouw organisatie en jouw 

behoeften. 

De groep zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit leden van de OR en directie en 

leidinggevenden. Deze koplopergroep gaat eerder met het onderwerp aan de slag en 

krijgt handvatten om met andere medewerkers in gesprek te gaan hierover.

Draagvlak creëren binnen de organisatie
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Stap 3

Meten is weten! Door de medewerkers een (nul)meting aan te bieden in de vorm van 

een PMO krijgen zij inzicht op persoonlijk niveau hoe ze ervoor staan op het vlak van 

gezondheid & vitaliteit en welke factoren zij kunnen verbeteren. Met deze meting voldoe 

je aan de wettelijke verplichting vanuit de Arbowet voor Preventief Medisch Onderzoek 

(PAGO/PMO).

Doe een nuImeting
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Stap 4

Jouw medewerkers ontvangen na de meting een individueel gezondheidsrapport. Dit 

rapport is alleen door de medewerker zelf in te zien en bevat advies en hulp op maat. Zo 

kunnen zij direct aan de slag te gaan met hun gezondheid.

Op geanonimiseerd groepsniveau krijgt de organisatie ook een terugkoppeling.  

Eigenlijk is dit een soort thermometer voor jouw organisatie:  

 

• Wat zijn de meest voorkomende gezondheidsrisico's van medewerkers?

• Welke factoren hebben de meeste invloed op het ontwikkelen van verzuim?

• Welke factoren hebben invloed op productiviteitsverlies?  

 

Deze uitkomsten geven je een gerichte top 3 van factoren die de meeste impact hebben

op de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers het komende jaar. Op basis van 

deze top 3 kun je gericht aan de slag met het vaststellen van de vervolgacties die hierop 

aansluiten.

Inzicht en advies op 2 niveaus
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Stap 5

Op basis van het groepsrapport warden vervolgstappen op managementniveau, 

bij leidinggevenden en bij medewerkers vastgesteld. Zo maak je de meeste impact, 

maar zorg je ook vooral voor borging binnen jouw organisatie. Gebruik voor deze 

vervolgstappen de mogelijkheden van jouw zorgverzekeraar, arbodienst en eventueel 

inkomensverzekeraar. 

Tip: Betrek bij deze stap oak weer de koplopergroep! Zo zorg je meteen voor meer 

inbedding in de organisatie en kunnen zij zelf meedenken over de oplossingen.

Het implementeren van inzichten uit de gedragswetenschappen is een voorbeeld van 

een vervolgstap waarbij de hele organisatie betrokken wordt. Zo is serious gaming een 

bewezen effectieve manier om positieve gedragsverandering te stimuleren. Spelenderwijs 

ontwikkel je nieuwe gewoontes voor een gezonde leefstijl.

Gedragsverandering stimuleren door het vaststellen 
van vervolgstappen
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Stap 6

lnmiddels zijn we een of twee jaar verder. Medewerkers zijn zelf met de uitslagen van het 

PMO aan de slag gegaan en op organisatieniveau zijn interventies ingezet op basis van het 

groepsrapport. Wat is het effect hiervan geweest en welke (nieuwe) aandachtspunten zijn 

er binnen de organisatie om nieuwe vervolgstappen op te ondernemen? 

Door opnieuw te meten krijg je antwoord op deze vragen en blijft je op basis van een 

datagedreven aanpak sturing geven aan de belangrijkste gezondheidsrisco's binnen de 

organisatie.

Hermeting en verankeren als continu proces
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Direct starten of wil je meer informatie?  

Neem contact op met een van onze adviseurs  

via annabel@niped.nl


