Organisatiescan gezondheidsbeleid

Bewegen Werkt! ondersteunt werkgevers al bijna 25 jaar in het komen tot een goed en geïntegreerd gezondheidsbeleid.
Gezondheidsbeleid is daarbij meer dan het actief interveniëren op verzuim of het voorkomen van verzuim. U richt zich
juist op het versterken van de gehele organisatie. Dus ook de medewerkers die al fit en gezond zijn.

Effecten
Effecten van een geïntegreerd gezondheidsbeleid zijn:
• Gezondheidswinst onder werknemers
• Verhoogde productiviteit
• Verminderd verzuim
• Verbeterde leefstijl
• Toegenomen motivatie
Onderzoek naar integraal gezondheidsmanagement laat tevens een ROI (Return on Investment) zien van 1 op 3,5 (John
Griffiths, 2008).

Organisatiescan
Om werkgevers inzicht te geven in deze rendementen heeft Bewegen Werkt! een organisatiescan ontwikkeld. Met deze
organisatiescan krijgen werkgevers inzicht in de plaats die de werkterreinen gezondheidsmanagement, vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid innemen binnen de organisatie en de HRM-discipline. De volgende 6-tal sets van
vragen komen aan bod:
1. Algemene vragen over de organisatie
2. Inbedding van de drie hiervoor genoemde werkterreinen binnen de organisatie
3. Vitaliteit van de organisatie
4. Werkvermogen
5. Niveau van beleid
6. Open vragen over gezondheidsbeleid
Het doorspreken van de vragensets duurt 30 minuten tot een uur. Op basis van de antwoorden op de vragen en het
gesprek dat Bewegen Werkt! hierover voert, krijgt u inzicht in de aandachtspunten op het gebied van gezondheidsbeleid.

De gouden aanpak
Bewegen werkt heeft een visie op gezondheidsmanagement waarin 3 aanpakken worden onderscheiden.
1. De Bronzen aanpak: Er worden verschillende activiteiten die gezondheid bevorderend werken georganiseerd.
2. De Zilveren aanpak: Aan het inzetten van verschillende activiteiten kunnen metingen of testen worden gekoppeld. 		
Hierdoor kunnen accenten worden gelegd in de aangeboden activiteiten.
3. De Gouden aanpak: De gouden aanpak betreft een integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Gezondheidsmanagement is hierbij verweven met het beleid en de strategie van de organisatie.
Uiteraard is de “Gouden aanpak” de beste aanpak en leidt tot het meeste rendement. Met de organisatiescan wordt
bepaald in welke categorie uw organisatie valt. Jaarlijks krijgt de organisatie die volgens de scan de beste aanpak heeft
de prijs ‘Goud in Gezondheid!’ uitgereikt.

Aanmelden voor de organisatiescan
U kunt zich aanmelden via info@bewegenwerkt.nl of bij uw accountmanager van Bewegen Werkt! via telefoonnummer
053 477 66 04. Zij zullen een afspraak voor u maken voor het doornemen van de scan. Aan uw deelname zijn geen kosten
verbonden.

