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De gouden combinatie tussen inkomen, 
zorg en arbodienstverlening: de X-factor 
voor iedere organisatie 

V itale, productieve en gemotiveerde 
medewerkers zijn de drijvende kracht 
achter je organisatie. Duurzame 

inzetbaarheid staat al zeker een decennium in de 
top-tien van HR. Toch zien wij in de praktijk dat veel 
werkgevers nog steeds met hagel schieten als het 
gaat om duurzame inzetbaarheid. Het gevolg: veel 
kosten en weinig inzicht in wat maatregelen echt 
kunnen opleveren.  
 
Maar liefst 75% van het verzuim is niet-medisch van 
aard. Dit betekent dat ziekteverzuim onder andere 
wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de 
privésfeer: stress door echtscheiding, schulden en 
andersoortige problematiek. Een enkele 
verzuimdag kost een werkgever gemiddeld tussen 
€ 250 en € 450 per persoon. Een snelle rekensom 
leert dat investeren in duurzame inzetbaarheid flink 
wat kan opleveren. 

De juiste fit 

Investeren in duurzame inzetbaarheid van je 
mensen is een must. We leven langer, werken 
langer door en onder invloed van 

technologische ontwikkelingen veranderen de aard 
en de inhoud van ons werk continu. Maar ook 
onzekerheden en de toenemende druk door een 
crisissituatie, zoals de corona-pandemie, hebben 
grote invloed op het werkgeluk van werknemers.  

Aan jou als werkgever de taak om een 
werkomgeving te creëren waarin je mensen gezond 
van lichaam en geest deelnemen aan (betaalde) arbeid. Maar hier is ook een taak weggelegd 
voor de werknemers zelf: op een bevlogen en betrokken manier deelnemen aan het 
arbeidsproces. Oftewel, zorgen dat zij de juiste ‘fit’ hebben met hun organisatie. Het liefst tot 
aan hun pensioengerechtigde leeftijd. 



In vier stappen naar een integraal beleid  

be-insured neemt je in vier stappen mee naar 
een integraal beleid op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. Onze tools verbeteren 

de motivatie en gezondheid van medewerkers en 
zorgen voor een betere balans tussen hun werk en 
privé.  

Onze specialisten denken buiten de geijkte kaders en 
zoeken samen met jou naar passende oplossingen en 
interventies op maat. Met als vast uitgangspunt: de 
samenhang tussen duurzame inzetbaarheid, 
bestaande (collectieve) zorg- en 
inkomensverzekeringen en arbodienstverlening. 
 
Wat dit alles voor je betekent? Productieve 
werknemers, minder verzuim, meer omzet en een 
forse kostenbesparing op je premies 
inkomensverzekering en budgetten vanuit de 
collectieve zorgverzekeraars. Zo run je nu én in de 
toekomst letterlijk en figuurlijk een gezond bedrijf.  

Stap 1 - Beleid & Strategie  

Een beleid op duurzame inzetbaarheid is een 
continu proces; het is immers onderhevig aan 
veranderingen. De wereld verandert snel, ook 
op het gebied van gezondheid. Goed 

werkgeverschap is oog hebben voor het fysieke en 
mentale welzijn van de werknemers. Dit vertaalt zich 
terug in bijvoorbeeld cao’s en arbeidsvoorwaarden. 
Investeren is de sleutel. 
 
Hoewel werkgevers zich steeds meer bewust zijn dat 
duurzame inzetbaarheid een organisatie veel kan 
brengen, grijpen ze beschikbare tools beperkt aan. 
Waarom? Soms omdat ze simpelweg niet weten waar 
te beginnen; voor anderen ontbreekt de noodzaak. 

Een andere veel gehoorde reden voor terughoudendheid is de tijds- en kosteninvestering 
van een onderzoek. Toch loont het altijd om te investeren in duurzame inzetbaarheid, zowel 
bij krimp als bij groei. Het is zelfs wettelijk verplicht om eens per drie jaar een Preventief 
Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. 
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Vergoeding verzekeraar 

W ist je dat sommige verzekeraars een tool als 
een PMO grotendeels vergoeden? 
Vanzelfsprekend adviseren wij je hierin en 

denken wij samen met de verzekeraar mee in de beste 
interventieoplossing voor je medewerkers. Het kan voor 
een organisatie de perfecte nulmeting zijn. 
 
De beste reden om een DI-tool te kiezen, is dat je 
voorkomt dat je kosten maakt voor interventies die 
niets opleveren. Bovendien vermijd je een bekende 
valkuil: de implementatie van duurzame inzetbaarheid 
en maatregelen enkel op basis van aannames. Zo 
impliceert werkstress misschien een hoge werkdruk, 
maar is dit daadwerkelijk de oorzaak van uitval of 
verzuim? Een PMO of een Bedrijfsscan met aparte 
vragenlijsten (zie Stap 2. Tools & onderzoek) kan 
compleet andere pijnpunten blootleggen. En precies 
op die uitkomsten kan interventie plaatsvinden, zodat 
heel gericht de problematiek wordt aangepakt en 
opgelost.

75% verzuim niet-medisch van aard 

De praktijk laat zien dat er een onderverdeling in 
werknemers te maken is (zie afbeelding 1). De 
grootste winst is te behalen in de risicogroep: 

medewerkers die de meeste kans lopen om vanwege 
uiteenlopende niet-medische redenen uit te vallen 
(bijna 75%). Deze werknemers zijn nog aan het werk, 
maar ervaren een enorme druk vanwege een 
echtscheiding, financiële problemen, een verslaving of 
andersoortige problematiek. Ze verzwijgen hun 
problemen op de werkvloer, maar hebben daardoor 
zoveel stress en klachten dat verzuim en uitval op de 
loer liggen.  
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be-insured zet hiervoor verschillende, passende tools in en gaat als tussenpersoon vroegtijdig in 
gesprek met de betrokken partijen: werkgevers, werknemers, arbodiensten en verzekeraars. Zo 
helpen we in een vroeg stadium verzuim en uitval te voorkomen.

Stap 2. Tools & onderzoek 

Gezonde werknemers die goed in hun vel zitten. Welke werkgever wil dit niet? Een goed 
DI-beleid is daarom onmisbaar en vraagt om het inzichtelijk maken van vraagstukken, 
knelpunten en uitdagingen bij zowel werknemer als werkgever. Zoals eerder 

aangegeven zijn een PMO of Bedrijfsscan tools om werkomstandigheden en de vitaliteit van je 
werknemers te onderzoeken en tot concrete acties en oplossingen te komen. Vervolgens wordt 
bepaald welke interventies voor welke groepen ingezet kunnen worden. 

Preventief Medisch Onderzoek

Een PMO brengt in kaart hoe gezond en vitaal je organisatie is: wat geeft je werknemers 
energie of juist stress? Zo ontstaat een goed beeld van alle factoren die het werk 
beïnvloeden. Je werknemer krijgt inzicht ‘hoe hij/zij ervoor staat’. Nadat het PMO is 

uitgevoerd, ontvang je van ons een groepsrapportage en een advies over een gerichte aanpak. 
Zo werk je actief aan de gezondheid en vitaliteit van je werknemers en organisatie. 

Individuele resultaten koppelen we - in verband met de privacy - niet terug naar jou als 
werkgever. Belangrijk is daarom dat je de dialoog aangaat met je medewerkers. Creëer een 
open cultuur waarin de medewerker zich gezien en gehoord voelt. Een betrokken werknemer is 
eerder geneigd om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en op individueel niveau de 
interventie aan te gaan.
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Afbeelding 1- Onderverdeling medewerkers



Bedrijfsscan

Een bedrijfsscan en bijhorende vragenlijsten (bijvoorbeeld van TNO) nemen met name de 
organisatie zelf onder de loep. Hoe kijken verschillende afdelingen aan tegen het 
personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, beschikbare middelen en faciliteiten, cultuur, 

de rol van het management en afdelingen als HR en communicatie? Organisatiebreed brengen 
we in kaart hoe de ervaringen zijn en of er verschillen zijn in denken en beleving binnen de 
organisatie.  

Stap 3. Persoonlijke aanpak & handvatten

be-insured adviseert vanuit het DISC (Duurzame Inzetbaarheid Score Card) model. Als na 
onderzoek eenmaal duidelijk is welke factoren het werk negatief beïnvloeden en verzuim 
in de hand spelen, kan vanuit werknemersperspectief gericht worden gestuurd op 

elementen als gezondheid & vitaliteit en flexibiliteit.

Ook is er – vanuit 
werkgeversperspectief – 
interventie mogelijk op 
aspecten als cultuur & 
leiderschap en mobiliteit. 
Bovendien geeft het de 
werkgever handvatten om 
intern kennis te vergroten en 
maakt het rollen en 
verwachtingen duidelijk. Zo 
kan voor oudere werknemers 
het toekennen van een 
mentorrol een motivator zijn. 
Verschillende generaties 
raken door elkaar 
geïnspireerd en kennis in een 
organisatie wordt uitgewisseld 
en geborgd. 
 
Samen met jou bekijken we 
‘aan welke knoppen er 
gedraaid moet worden’. 
Oftewel, op welke elementen is met concrete aanpassingen de meeste winst te behalen. Dit 
brengt automatisch het verzuim naar beneden en je draagt actief bij aan iedereen aan het werk 
hebben én houden. Een bevlogen en betrokken medewerker zal immers niet snel verzuimen.
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Afbeelding 2- DISC Model (bron Peter Dona)



Stap 4. Actieplan 

De resultaten en uitkomsten van ons onderzoek, 
inclusief alle pijn- en verbeterpunten, vormen de 
basis van een organisatiebreed actieplan. 

Natuurlijk kun je ook tijdens het vervolgtraject rekenen 
op advies en begeleiding van onze specialisten.  
 
Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers op zowel 
persoonlijk als collectiviteitsniveau? be-insured gaat in 
gesprek met je zorgverzekeraar, de WGA-verzekeraar 
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en 
andere betrokken partijen voor een mogelijke out-of-the 
box oplossing op maat. Dit kan variëren van het inzetten 
van een budgetcoach of tot grootschalige inkoop van 
een specifieke interventie door de zorgverzekeraar.  
 
Schiet dus niet langer met hagel, maar werk op 
constructieve wijze toe naar die stip op de horizon: 
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van zowel 
medewerkers als de organisatie.

Een voorbeeld: Een organisatie heeft te maken met 
medewerkers die last hebben van overgewicht. In 
samenwerking met de collectieve zorgverzekeraar kan 
er een 12 weken programma gevolgd worden via 
meerdere fitness organisaties om deze medewerkers 
gezond en vitaal te krijgen. Resultaat; energieke 
medewerkers en minder uitval.

Als werknemers in de schulden zitten en daardoor niet 
goed meer functioneren en uitvallen, lopen de kosten 
voor een werkgever hoog op. Zeker als de werkgever te 
maken krijgt met meerdere loonbeslagen per jaar. De 
kosten per loonbeslag kunnen aardig oplopen. Dit heeft 
ook weer te maken met een verminderd werkvermogen, 
hoger kans op verzuim etc.
Een oplossing kan zijn dat de verzekeraar op 
collectiviteitsniveau een budgetcoach inkoopt om die als 
interventie in te zetten.
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Een ander voorbeeld: Een werkgever die zijn dienstverlening heeft in de zorg ervaart een hoog 
verzuim. Hij heeft zowel een inkomensverzekeraar voor de WGA als ook een collectieve 
zorgverzekering. Vanuit een plan van aanpak waar leidinggevenden, medewerkers en OR bij 
betrokken waren hebben we een top 5 van interventies geadviseerd. Een daarvan was een 
interventie die te maken had met gedragsverandering. Deze werd niet vergoed conform de 
polisvoorwaarden van beide verzekeraars. Na de verzekeraars betrokken te hebben bij het plan 
van aanpak hebben zij toch een budget ter beschikking gesteld. Jaarlijks wordt er bekeken wat 
dit voor alle partijen heeft opgebracht. Een duidelijke win- win- win- situatie.  

Voorbeeld besparing kosten

Binnen een organisatie  bleek een van de afdelingen met 7,2% een behoorlijk hoog 
verzuimpercentage te hebben. Door verschillende interventies kon in één jaar tijd een verlaging 
van 1,7% worden gerealiseerd en dus koos deze organisatie ervoor om tools in te zetten als 
casemanagement, verzuimtraining leidinggevenden en gedragsveranderingsmethodieken: 
totaalkosten € 150.000,-. De verlaging van 1,7% verzuim bespaarde op basis van de totale 
loonsom iets meer dan € 200.000,- op kosten die werden gemaakt voor onder andere 
vervanging, productieverlies, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Daar bovenop ontving 
de organisatie een subsidie van € 12.500,- vanuit het Europees Sociaal Fonds. De 
verzuimaanpak leverde uiteindelijk dus een kostenbesparing op van € 63.524,-.  Deze 
organisatie streeft nu voor het komende jaar naar verdere verzuimverlaging (niveau 
branchegemiddelde 4,4%), wat nog eens een extra besparing van € 132.334 zou betekenen.  
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Voordelen op een rij

Doelgericht aan de slag om een echte vitaliteitscultuur te creëren? Dit vraagt om het goed 
managen van het gezamenlijke belang; van de gedeelde verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer. En daarbij zijn de juiste tools onmisbaar. Bovendien zal een 

open dialoog tussen werkgever en werknemer tot meer betrokkenheid en bevlogenheid leiden. 
Zo kun je ook binnen je organisatie duurzame inzetbaarheid realiseren.

Een goed DI-beleid betekent voor jou als werkgever:

Daling van het verzuim;

Minder verloop en daarmee meer rendement uit de investering;

Fitte, bevlogen medewerkers die beter presteren;

Betere prestaties zorgen voor minder kwaliteitsgebreken en veiligheidsincidenten;

Hogere productiviteit leidt tot hogere omzet;

Wederzijdse inspiratie en kennisuitwisseling en -borging door het organisatiebreed 
toekennen van verantwoordelijkheid en rollen;

Kostenbesparing: investeren in duurzame inzetbaarheid levert harde euro’s op.

be-insured gaat als intermediair verder dan alleen werkgevers en werknemers verzekeren tegen 
de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij reiken je op basis van gedegen 
onderzoek werkbare interventies en oplossingen aan en denken hierbij buiten de geijkte kaders. 
Samen met jou maken wij de gouden combinatie tussen inkomen, zorg en arbodienstverlening 
op het gebied van duurzame inzetbaarheid: de X-factor voor iedere organisatie.

Vragen?
Heb je na het lezen vragen? Of wil je duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie (nog) verder 
aanjagen? Wij denken graag met je mee over out-of-the-box, maatwerk interventie! 

be-insured - Linie 516 - 7325 DZ Apeldoorn – T: 055-3600102 – E: info@be-insured.info
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