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Goed voor elkaar

Digitaal 
gezondheid s
manag ement 
voor uw hele 
organisatie

IZA Bedrijfszorg
Voor werkgevers



Overheid roept op tot meer 
preventie

De	zorgkosten	blijven	stijgen.	De	overheid	is	er	
van overtuigd meer grip te kunnen krijgen op 
deze	kosten	met	behulp	van	preventie.	Daarom	is	
onder andere het Nationaal Programma Preventie 
gestart.	De	overheid	stuurt	hierbij	op	een	belang-
rijke rol voor gemeenten, werkgevers én zorg-
verzekeraars. Samen met u gaat IZA graag aan de 
slag om ook door middel van digitaal gezond-
heidsmanagement de gezondheid en inzetbaar-
heid van uw medewerkers te verbeteren.

Ook voor gezondheidsmanagement biedt internet  
nieuwe mogelijkheden. IZA brengt deze nu binnen hand-
bereik van uw organisatie met twee nieuwe varianten van 
IZA Bedrijfszorg:
•	 IZA Bedrijfszorg iChange 

digitaal gezondheidsmanagement voor werknemers
•	 IZA Bedrijfszorg @Work  

een variant op het bestaande Bedrijfszorg die optimaal 
aansluit op IZA Bedrijfszorg iChange

U kunt het nieuwe IZA Bedrijfszorg iChange ook combineren 
met de bestaande modules van IZA Bedrijfszorg. Zo stelt u 
voor uw eigen organisatie de meest passende combinatie 
samen.

Voordelen voor uw organisatie
•	U	bereikt	100%	van	uw	medewerkers,	in	plaats	van	

alleen medewerkers met klachten of verzuim
•	Uw	medewerker	krijgt	meer	zelfinzicht,	kan	persoonlijke	

doelen stellen en wordt gecoacht om deze doelen 
daadwerkelijk te bereiken

•	U	helpt	uw	medewerker	om	meer	eigen	verantwoor
delijkheid te nemen en aan zijn eigen gezondheid en 
inzetbaarheid te werken

•	U	ondersteunt	uw	leidinggevenden	in	hun	rol	bij	
 verzuimbeheersing

•	U	brengt	in	uw	organisatie	integraal	gezondheids
management tot stand, vanaf preventie, via interventies 
tot en met terugvalpreventie

Het resultaat hiervan is: lager absenteïsme en presenteïsme 
(aanwezig maar niet productief) en dus een hogere 
productiviteit. 

IZA Bedrijfszorg  
gaat digitaal!

‘Met als resultaat  
lager  absenteïsme en  
presenteïsme en dus  
een hogere productiviteit’



Wetenschappelijke evidentie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat  
IZA Bedrijfszorg iChange een doeltreffende manier 
kan zijn om mensen aan te zetten tot gezonder 
gedrag.	Deze	werkt	preventief,	doordat	gezond-
heidsproblemen vroegtijdig onderkend en 
aangepakt worden. 

Uw medewerkers al gewend

80% van de volwassen Nederlanders gebruikt 
nieuwe technologische mogelijkheden en zoekt op 
internet naar informatie op het gebied van gezond-
heid. Zij zijn eigenlijk al gewend aan digitaal 
gezondheids management. Uit onderzoek blijkt dat 
75% van de werkenden het logisch vindt dat hun 
werkgever aandacht besteedt  aan hun gezondheid. 

Digitaal gezondheidsmanagement is breed inzetbaar en daar-
mee is de gezondheidsimpact in uw organisatie groot. Door de 
juiste aanpak bereikt u met digitaal gezondheidsmanagement 
ook minder hoog opgeleide en oudere medewerkers. 

IZA Bedrijfszorg iChange in het kort:
•	Persoonlijk	login	account	voor	elke	medewerker
•	Digitale	risicoanalyse	op	het	vlak	van	gezondheids

gedrag en organisatiefactoren, die tevens de basis legt 
voor een preventief medisch onderzoek

•	Ecoaching	op	8	thema’s:	slapen,	stress,	gewicht,	roken,	
drinken, voeding, beweging en stemming

•	Maandelijkse,	anonieme	managementrapportage	over	
het gebruik

•	Actieve	en	systematische	communicatieondersteuning,	
zodat mede werkers geënthousiasmeerd worden om 
deel te nemen

Belangrijk: de privacy van uw medewerkers is gegaran-
deerd. De rapportages zijn nooit terug te herleiden naar 
een individuele medewerker. De werkgever ontvangt wel 
een managementrapportage. Daarmee kun u uw beleid 
optimaliseren.

Nieuw!  
IZA Bedrijfszorg iChange

'Legt vooral het accent  
op  gedragsverandering,  
om toekomstige klachten  
te voorkomen'

Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij IZA gebruik maken van IZA 
Bedrijfszorg iChange. Dit bestaat uit een interactief platform, waarop 
uw medewerkers na een gezondheidsmeting actief worden begeleid, 
op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheids-
psychologie. Het accent ligt hierbij op duurzame gedragsverandering.



IZA Bedrijfszorg @Work 
Met IZA Bedrijfszorg iChange introduceert IZA ook een nieuwe 
variant van het bestaande IZA Bedrijfszorg, die hier optimaal  
op aansluit: IZA Bedrijfszorg @Work.

Bijzonderheden van de IZA bedrijfzorg @Work
•	Uw	medewerkers	maken	zoveel	mogelijk	gebruik	van	

digitaal gezondheidsmanagement. Dit zorgt voor kosten-
effectieve inzet van bedrijfszorg: digitaal wat kan,  
face- to-face wat nodig is. Natuurlijk blijft directe inzet  
van interventies mogelijk

•	De	nieuwe	variant	bevat	vooral	arbeidsrelevante	zorg.	 
Voor andere zorg hebben medewerkers immers hun eigen 
zorgverzekering. Wel bemiddelt IZA vanuit Bedrijfszorg zo 
nodig graag bij reguliere zorg. Zo benutten we elke vorm 
van zorg het meest doelmatig en kostenefficiënt: digitaal 
gezondheidsmanagement, reguliere zorg en bedrijfszorg

•	Ook	in	IZA	Bedrijfszorg	@Work	staat	gedrags	verandering	
centraal, bijvoorbeeld met een  Vitaliteitsgesprek en 
Werkplek Screening en Coaching

•	Met	de	nieuwe	variant	van	IZA	Bedrijfszorg	verwacht	 
IZA ook te voldoen aan de criteria voor een nihil-
waardering binnen de werkkostenregeling die per  
1 januari 2015 ingevoerd wordt. Als dat zo is vallen de 
kosten	van	IZA	Bedrijfszorg	buiten	het	forfait	van	1,5%	
van de loonsom

Inhoud van IZA Bedrijfszorg @Work
•	Werkplek	Screening	en	Coaching	 

(basis- en vervolginstructies)
•	Vitaliteitsgesprek
•	Korte	Psychologische	Zorg,	 
inclusief	Korte	Psychologische	Zorg	Online

•	Bedrijfsmaatschappelijk	Werk
•	Trauma	Opvang	en	Nazorgadvies
•	Vitaliteitscoaching
•	Zorgadvies	en	bemiddeling

'Uw medewerker  
krijgt meer zelfinzicht,  
kan persoonlijke  doelen 
 stellen en wordt  gecoacht'



U combineert
Zo zien de nieuwe mogelijkheden van IZA Bedrijfszorg eruit. 
U kunt het nieuwe IZA Bedrijfszorg iChange combineren 
met elke andere module van IZA Bedrijfszorg. Ook met  
IZA Bedrijfszorg Select, de variant waarbij u per verrichting 
betaalt. Het nieuwe IZA Bedrijfszorg @Work kunt u alleen 
afsluiten in combinatie met IZA Bedrijfszorg iChange, 
omdat dit speciaal hierop is afgestemd.

Uitbreiding van zelfmanagement
Wat u naast IZA Bedrijfszorg iChange kunt blijven benutten, 
is het zelfmanagement dat beschikbaar is via de bestaande 
modules van IZA Bedrijfszorg. De nieuwe module voor 
digitaal gezondheidsmanagement is een alternatief en 
uitbreiding waarbij u als werkgever medewerkers faciliteert 
in het maken van een gezondheidsrisico-analyse en 
adequate follow up. Daardoor kunnen medewerkers hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen zodat zij optimaal 
inzetbaar blijven, thuis en op het werk. 

Doelmatig en kostenefficiënt
De combinatie van digitaal gezondheidsmanagement, 
reguliere zorg uit de zorgverzekering van uw medewerkers 
en bedrijfszorginterventies stelt u in staat om een ‘bedrijfs-
zorgketen’ te vormen vanaf preventie, via interventies tot 
en met terugvalpreventie. Doelmatig en kostenefficiënt:  
de juiste maatregel, op het juiste moment, voor het juiste 
doel. Dit voorkomt onnodige kosten en geeft het beste 
resultaat.

Scan deze QR code voor een informatief filmpje over iChange.

IZA Bedrijfszorg Select Module 3
NIEUW! 
IZA Bedrijfszorg @Work

IZA Bedrijfszorg Select is een verrichtingen variant.  
U betaalt vooraf een klein aansluitbedrag per 
mede werker voor het zorgnetwerk. IZA Bedrijfszorg 
Select is vooral geschikt voor grotere organisaties.

Het aantal behandelingen is in deze module 
uitgebreider en het aantal trajecten verdubbeld 
(psychosociaal) of zelfs onbeperkt (fysiek). 

Biedt interventies als follow up op de individuele 
risico-analyse binnen het digitale gezondheids-
management platform. 

Belangrijk: de interventies uit IZA Bedrijfszorg @Work 
zijn ook bij acute klachten direct inzetbaar.   

NIEUW! 
IZA Bedrijfszorg iChange

IZA zorgnetwerk, IZA Bedrijfszorg Zelfmanagement (basis) en Integraal Gezondheidsmanagement

Module 2

Bevat de basisvergoedingen van  
Module 1, maar het aantal behandelingen is 
uitgebreider. 

•	 Uitgebreid	aanbod	van	interventies
•	 Extra	vergoe	dingen	voor	psychische	en	

fysieke klachten

Module 1

Sterk basis pakket bedrijfszorg. Met de 
belangrijkste en meest gebruikte 
vergoedingen.

•	 Doeltreffende	interventies
•	 Eigen	zorg	netwerk
•	 Ontdubbeling	op	zorgverzekering
•	 Gebruik	van	IZA	Bedrijfszorg	

Zelfmanagement

Symposium voor Leidinggevenden



Hoofdkantoor  
Coöperatie VGZ U.A.
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS Arnhem

Correspondentieadres
IZA Zorgverzekeraar
Postbus 5040
6802	EA	Arnhem

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Wij adviseren u graag wat voor uw situatie  
de best passende aanpak is. Neem contact op met de IZA Werkgeversdesk via 
telefoonnummer 088 - 131 31 50 of via e-mail: iza.werkgeversdesk@iza.nl.
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