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Gezonde medewerkers en u als ondernemer!



Onderwerpen

• loondoorbetaling / eigen arbeidsongeschiktheid
• Verplichtingen als werkgever

• Duurzame inzetbaarheid / Vitaliteit
• Wat is het?

• Gezondheidscheck als vertrekpunt! (Niped)

• Secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Samenvatting



Arbeidsongeschiktheidsketen BOVAG

Broodfonds

• Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Spaarrekening

• Beperkte uitkeringsduur (2 jaar)

Misverstanden

• Duur / keren nooit uit

Kenmerken
• 80% verzekeren

• Sommen / schadeverzekering

• Wachttijd/eindleeftijd

• Zorgverzekeraars • Ziekteverzuim / Ziektewet / Arbo

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering

• WIA / WGA



Verplichtingen werkgever

• Wet verbetering poortwachter (zorg voor goede arbodienst/bedrijfsarts)

• Zie stappenplan (OOMT) https://www.oomt.nl/verzuimstappenplan/verzuim-voorkomen

• De Arbowet (pro-actieve rol van de werkgever, richting gezondheid/vitaliteit (creëer een veilige
en gezonde werkomgeving))

• Goed werkgeverschap (BW art 7:611)

• Tip, zorg voor goede verzekering (ongeval / WIA), DI stimuleren, veilige werkomgeving

• PMO (verplicht aanbieden)

• Tip, verander de bedrijfscultuur (informeer wat wel/niet gedeeld wordt)

• De RI&E (brengt de risico’s in kaart / arbodienst helpt), boete 450,-- / 4500,--

• Sociaal contract (afspraken over wat werkgever/werknemer doet aan gezondheid)



Duurzame inzetbaarheid?
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De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid is groter doordat de ontwikkelingen elkaar 
versterken

Competentie-shift

Vergrijzing

Arbeidsmarkt-krapte



Hoofdthema’s fit en vitaal

• Beweging
• Tip: wandel, korting op sportschool, actify app (zilveren kruis) of smartwatch

• Gezonde voeding (meer energie, concentratie), als werkgever niet verplichten

• Tip: fruitmand, snoep automaat vervangen, feestjes (geen taart)

• Goed slapen (erg belangrijk!), 1/3 slaapt slecht

• Tip: maak het bespreekbaar, zorgverzekeraars programma’s

• Stressvrij leven (illusie), stress is ook positief

• Tip: voldoende autonomie, voorkom pesten / ongewenste intimiteiten



Duurzame inzetbaarheid?

• Hoe dit het beste te doen?
• Betreft eigenlijk altijd maatwerk 

• Begin klein en ga het gewoon doen!

• Maak een (meer) jaarplanning

• Maak tijd voor je personeel / voortgangsgesprekken

• Creeer een open cultuur en zorg voor meer bewustwording van eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker



Voorbeeld focus op het creëren van inzicht én het vergroten van bewustwording bij medewerkers

Kick off Preventie Medisch 

Onderzoek

Themakalender Communicatie

Elk kwartaal aandacht 

voor een thema dat 

past bij je organisatie.

- Content

- Oplossingen

- Inspiratie

- Activiteiten

• Communicatie

• Vitaliteitsweek 

(optioneel)

• Stoptober

• Afvallen met 

Afspraken

PMO uitslag creëert 

voor de individuele 

medewerkers en de 

organisatie inzicht én 

het vergroot de 

bewustwording over de 

gezondheidsrisico’s.

Continue 

communicatie als 

verbinding: over 

ambities, voortgang en 

successen aan alle 

stakeholders.



Urgentie voor preventie
Op maatschappelijk niveau



Urgentie voor preventie
Op maatschappelijk niveau



In gesprek

Heb je de 

afgelopen

twee jaar wel

eens je 

bloeddruk

gemeten?

Ben je preventief 

bezig 

met je 

gezondheid? 



In gesprek

Hoe vaak

sport je 

gemiddeld

per week?

Ben je preventief 

bezig 

met je 

gezondheid? 



Inzicht als vertrekpunt
op weg naar een gezonder Nederland

Uit data van de Persoonlijke Gezondheidscheck 

blijkt dat veel van de deelnemers die een ernstig 

verhoogd gezondheidsrisico heeft zich hier niet 

van bewust zijn.

Door het doen van de Persoonlijke 

Gezondheidscheck worden gezondheidsrisico’s 

inzichtelijk gemaakt en start het bewustzijn dat 

nodig is voor een andere leefstijl.

loopt ernstig 

verhoogd risico 

op burn-out

5%

is zich niet bewust 

van dit risico

77%
is zich niet bewust 

van dit risico

34%

loopt ernstig 

verhoogd risico 

op hart- en 

vaatziekten

13%

is zich niet bewust 

van dit risico

76%

vormen de cholesterol-

waardes een ernstig 

gezondheids-

risico

3%
Voor



Persoonlijke Gezondheidscheck
Resultaten (gemeten na 6 maanden)

Van de medewerkers 

doet mee
Gaat actief 

aan de slag
Gemotiveerd tot 

gezonder gedrag
Verbeterde voeding Beweegt meer

Drinkt minder alcohol Stopt met roken Tot 10% meer 

productiviteit
Tot 20% minder verzuim

PG C

60% 62% 64% 76% 59%

19% 9% 10% 20%



Werken aan je gezondheid, dat doe je 

natuurlijk in de eerste plaats voor jezelf. Door 

vanuit inzicht en in kleine stappen aan een 

gezonder leven te werken, kun je ziektes 

voorkomen. 

Als we allemaal die eerste stap zetten en 

anderen inspireren dit te doen, dan zorgen 

we samen voor een gezonder leven voor 

iedereen. Zo dalen de zorgkosten en kunnen 

mensen langer en gezonder werken. Dát 

laagdrempelig en toegankelijk maken is de 

missie van &niped.



In gesprek

Hoe vaak stap 

je je auto uit 

tussen de 

rijlessen door?

Wat verwacht je 

van je werkgever 

als het gaat om 

jouw gezondheid?



Over &niped

• Wij geven inzicht in gezondheid met ons betrouwbare en onafhankelijke e-healthplatform (vragenlijsten, logistiek voor thuistesten) op 

niveau van individu of groepen (bedrijven, bevolking, etc.). Het platform is toegankelijk, zeer schaalbaar en plaats en tijd onafhankelijk.

• Al in 2005 opgericht door twee artsen met sterkte maatschappelijke ambitie (‘niet wachten op klachten’). 

• Wij hebben ruime ervaring en de logistiek om op grote schaal thuistests uit te kunnen voeren én beoordelen op individueel en 

groepsniveau.

• Meer dan 380.000 deelnemers hebben de check gedaan. Aangeboden door 18 verzekeraars en meer dan 750 organisaties

• De geanonimiseerde data wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om risicofactoren sneller op te sporen.

• De landelijke standaard en autoriteit voor preventief onderzoek.

• En de enige partij die online screening en thuistests met volledige steun en aanbeveling van de volgende kwaliteitspartners:  

• &niped is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd



Inhoud platform 
Wat kunnen we meten?

PG C

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Vragenlijst Gezondheid, Vitaliteit & Leefstijl

• Algemene gezondheidsrisico's

• Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Stress 

(o.a. financieel)

• Motivatie & Persoonskenmerken

• Risico op COPD, hart- en vaatziekten, diabetes 

en nierfalen

Meting van BMI en buikomvang

Meting van bloeddruk en hartslag

Labtest voor cholesterol- en diabetesprofiel

Basis gezondheidscheck*

*Ook mogelijk zonder meting van bloeddruk en labtest, waardoor 
volledig online uit te voeren.

Online vragenlijsten

Vragenlijst Mentale gezondheid: risico 

op burn-out, depressie en angststoornis 

Vragenlijst Gezond aan het werk:

• Workability Index (WAI)

• PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA): 

o.a. mentale veerkracht en ongewenst 

gedrag

• Bevlogenheid

• Fysieke werkbalans: bewegingsapparaat

Vragenlijst Inzetbaarheid & Werkplezier: 

in te zetten als MTO

• Betrokkenheid, tevredenheid en 

motivatie van jouw medewerkers

Vragenlijst Gehoor

Vragenlijst Beeldschermwerk

Vragenlijst Huid

Vragenlijst Slaap (ook onregelmatig 

werk & nachtdienst)

Labtesten

Labtest voor nierfunctie

Labtest voor vitamine D profiel

Optionele uitbreidingen

Het platform verwerkt de meest voorkomende arbeidsrisico’s en biedt de mogelijkheid overige onderzoeken te verwerken via de p rofessional portal.

Extra modules kunnen ontwikkeld worden.



Persoonlijke Gezondheidscheck
Inzicht

Alles afgerond? Dan ontvang je jouw persoonlijke 

Gezondheidsrapport. Er wordt gekeken hoe jouw gezondheid 

ervoor staat en waar je misschien nog kunt verbeteren. Ook 

zie je jouw risico op veelvoorkomende ziekten zoals hart- en 

vaatziekten en je cholesterol uitslagen terug.



Persoonlijke adviezen ter opvolging van de 

resultaten

Persoonlijke Gezondheidscheck
Advies

&niped volgt

richtlijnen 

van de huisarts 

(NHG)



In gesprek

Maak jij 

gezondheid 

een gespreks-

onderwerp

binnen je 

omgeving?

Hoe zie jij jouw 

rol t.a.v. de 

gezondheid 

van jouw 

collega’s?



De werkgever ontvangt na afloop een 

macrorapport. Dit is een anoniem overzicht met 

daarin de belangrijkste risicofactoren voor de 

organisatie. Dit is niet terug ter herleiden naar 

individuen (terugkoppeling vanaf 30 uitslagen).

Persoonlijke Gezondheidscheck
Macrorapportage



Productiviteit & Verzuim analyse

Uit onze data blijkt dat de meest impactvolle invloeden op productiviteitsverlies en verzuim zijn:

1. Stress (werk en thuis)

2. Angstklachten / risico op burn-out

3. Vitaliteit

4. Ontwikkelmogelijkheden

5. Ongewenst gedrag



Je eigen rol

• Mogelijkheid tot deelname vanuit Bovemij

Gesprek 

van de dag

Goed 

voorbeeld

Faciliteer 

deelname



In gesprek

Wat is voor jou

een reden om 

deel te nemen

aan een

gezondheids-

check?

Doe jij mee?



Persoonlijke Gezondheidscheck
Beveiliging

Persoonlijk account, alleen toegankelijk voor de deelnemer.

Geen inzicht in persoonlijke & medische gegevens door de werkgever en/of (zorg)verzekeraar.

Voldoet aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

&niped is NEN – 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

Verwerkersovereenkomst gesloten met elke klant voor uitwisselingen e-mailadressen

Informatiebeveiliging en onafhankelijk onderzocht door Consumentenbond (januari 2017).

Jaarlijkse PEN-testen op het systeem.

Onafhankelijke data-raad als onderdeel van Kwaliteitsraad



Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Ruim 40.000 deelnemers in BOVAG zorgcollectief

• BOVAG voordelen
• 5% korting op de Basisverzekering

• Tot 20% korting op de aanvullende verzekeringen

• extra fysio

• Gratis health check

• Extra hoge vergoedingen bovenop de standaard vergoedingen

• Medewerkers van Bovag bedrijven
• 20% korting op prive verzekeringen (auto/woonhuis/inboedel)



• Als werkgever veel verplichtingen

• Wettelijke verplichtingen

• Zorgplicht

• Fysieke en mentale gezondheid super belangrijk

• Check uw financiële situatie en geef goede 

voorbeeld

• secundaire arbeidsvoorwaarden / BOVAG voordeel!

• Begin klein en maak een (meerjaren) plan

• Advies, vertrekpunt een gezondheidscheck / PMO 

woensdag 20 april 2022

Samenvatting
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