Overzicht diensten Bewegen Werkt voor leden van ZorgZijn Werkt

ZorgZijn Werkt heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bewegen Werkt afgesloten.
Voor de exacte afspraken en inkoopvoordelen kunt u contact opnemen met ZorgZijn Werkt

Dienstverlening

Omschrijving

Prijs 2018* excl. BTW en reiskosten

Advies gericht op een integrale aanpak van gezondheid en inzetbaarheid
Advies en training door een adviseur
duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgt
steeds meer aandacht van werkgevers. Bewegen Werkt
ondersteunt werkgevers bij het implementeren van
gezondheidsmanagement en duurzaam
inzetbaarheidsbeleid. Hiervoor heeft Bewegen Werkt
veel verschillende werkvormen en trainingen
ontwikkeld, zodat u zelf in beweging blijft naar
duurzame inzetbaarheid.

Er wordt een maatwerkofferte gemaakt voor de
klant. Hierbij geldt een dagdeeltarief van € 520,00
voor de inzet van een gezondheidscoach/adviseur.
Voor leden van ZorgZijn Werkt geldt een korting van
10%.
Op materiaalkosten geldt geen korting.

Monitor Duurzame Inzetbaarheid®
(MODI)

Met de MODI wordt het risico op uitval gemeten en
krijgt u inzicht in de mogelijkheden van verbetering
van werkvermogen, productiviteit en inzetbaarheid
van uw medewerkers en voor uw organisatie.

Er zijn afspraken gemaakt over de tariefstelling
voor de inzet van de MODI (WVM). Bewegen Werkt
biedt 25% korting op de folderprijs en een korting
op de aanvullende vragenlijsten.

Preventief Medisch Onderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek kan er meer
inzicht verkregen worden in het werkvermogen en
gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast kunt u het
ook inzetten wanneer er bijvoorbeeld in een Risico
Inventarisatie en Evaluatie extra risico’s zijn
vastgesteld.
en Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit:
•de MODI®;
•gezondheid- en/of fitheidtesten (Health Check);
•speciaal aanvullende testen, gericht op risico’s in het
werk.

Kosten MODI® i.c.m. Health Check. Prijs is
afhankelijk van de invulling van het onderzoek. Als
indicatie kan ca € 80,00 per medewerker
aangehouden worden bij een standaard PMO

Health Check

Een health check meet de gezondheid en fitheid van
uw van medewerkers. Een basis Health Check meet de
Body Mass Index, buikomvang, bloeddruk, glucose- en
cholesterolgehalte en het uithoudingsvermogen
(fietstest). Desgewenst is het mogelijk de meting uit te
breiden met diverse testen van fitheid, gezondheid of
fysieke functionele capaciteiten. Het is echter ook
mogelijk om testen weg te laten.

€ 59,50 voor een basis Health Check. Voor leden
van WGV € 53,55 voor een basis Health Check
(korting 10%). Indien u een ander onderzoek wenst
dan een basis Health Check, kunt u een offerte
opvragen. Ook dan geldt de korting van 10%.

Meten van gezondheid en inzetbaarheid

* Eventuele prijswijzigingen worden elk jaar vóór 1 december doorgegeven door Bewegen werkt
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