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IZA Bedrijfszorg:
beste aanpak van preventie
en verzuimbeheersing
Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werkgevers een
belangrijk aandachtspunt. IZA Bedrijfszorg helpt uw medewerkers
gezond te houden, verzuim bij klachten te voorkomen en direct werk
te maken van snel herstel. De producten en diensten uit IZA
Bedrijfszorg bieden oplossingen voor de meest voorkomende
arbeidsgerelateerde klachten op psychisch en fysiek gebied.
Met IZA Bedrijfszorg bent u dankzij een vast zorgnetwerk verzekerd
van een snelle interventie en efficiënte zorg.
Uw eigen zorgnetwerk
Met IZA Bedrijfszorg krijgt u een eigen zorgnetwerk rond
uw organisatie, dat u direct kunt inzetten bij dreigende
uitval of verzuim. Dit netwerk bestaat uit zorgvuldig
geselecteerde en gespecialiseerde zorgaanbieders.
Onze aanpak is erop gericht uw medewerkers inzetbaar
te houden of zo snel mogelijk weer inzetbaar te krijgen.
Kortom, u hebt de zekerheid van de juiste interventies op
het juiste moment. Wilt u toch liever met een zorgaan
bieder van eigen keus samenwerken? Dan begrijpen wij
dat en kijken we met u naar de mogelijkheden. Zo bent u
maximaal flexibel in uw keuze.

Zekerheid!
IZA Bedrijfszorg geeft u in alle opzichten zekerheid:
• Directe beschikbaarheid van hulp en zorg bij
klachten en verzuim.
• De beste en meest doeltreffende interventies.
• Beperken van risico’s op verzuim en arbeidsongeschiktheid tot een minimum.
• Vooraf duidelijkheid over de kosten.

‘Een team van specialisten
staat altijd klaar voor de
gezondheidsklachten van
medewerkers’

Ruim aanbod
Op allerlei manieren kan IZA Bedrijfszorg u van dienst zijn. Verderop
in deze brochure vindt u een overzicht van de modules die we u
bieden. Een aantal voorbeelden uit dit aanbod:
Preventie
IZA Bedrijfszorg heeft een aantal preventieve vergoedingen die bijdragen aan een verbetering van leefstijl en het
voorkomen van RSI en overbelasting op de werkvloer.
Deze vergoedingen zijn direct gericht op het voorkomen
van gezondheidsproblemen en houden uw medewerkers
actief op de werkvloer.
Inzetbaarheidsbudget
Het Inzetbaarheidsbudget is een budget van € 10 per
IZA-verzekerde medewerker. Dit wordt ingezet voor
cursussen en trainingen die het functioneren bevorderen.
Voorbeelden zijn Energiek aan het werk, Mindfulness en
Workshop Stress. Het Inzetbaarheidsbudget is
beschikbaar voor alle medewerkers.

Symposium voor leidinggevenden
Om een goede rol te kunnen spelen in het voorkomen en
beperken van verzuim, ondersteunt IZA leidinggevenden

met een symposium waar een aantal trainingen wordt
gegeven. Bijvoorbeeld Leidinggeven aan Het Nieuwe
Werken, Conflicthantering op de werkvloer of Hoe ga ik
als leidinggevende om met reorganisaties? Het symposium wordt twee keer per jaar op een centrale locatie in
Nederland gehouden. Leidinggevenden bij werkgevers die
een verzekeringsvariant van IZA Bedrijfszorg hebben
afgesloten, kunnen hieraan deelnemen.
IZA Bedrijfszorg Zelfmanagement
IZA Bedrijfszorg Zelfmanagement biedt uw medewerkers
testen, informatie en e-consulten om zelf hun gezondheid
op peil te houden of zelfs te verbeteren. Met het digitale
gezondheidsmanagement spelen wij in op belangrijke
thema’s die in veel organisaties aan de orde zijn: levens
fasebewust personeelsbeleid, stress en leefstijl. Ook
ondersteunen we hiermee Het Nieuwe Werken, omdat de
digitale mogelijkheden van Zelfmanagement altijd en
overal beschikbaar zijn.

Financiële voordelen
Wat IZA Bedrijfszorg extra interessant maakt, is dat de zorgverzeke
ring van uw medewerkers meebetaalt. De interventies die u inzet,
worden zo veel mogelijk vanuit de zorgverzekering vergoed.
Wij regelen het
Bovendien regelen wij de vergoeding voor u. Na een
interventie krijgt u hierover vanzelf bericht. Als u achteraf
per verrichting betaalt, informeren wij u telkens over wat
er ten laste komt van de zorgverzekering.
Effectmetingen
Wij doen effectmetingen over de interventies uit IZA
Bedrijfszorg. Periodiek ontvangt u een rapportage. Deze
rapportage geeft u inzicht in de aard van de interventies.
Zo krijgt u stuurinformatie waarmee u het pakket nog
gerichter kunt inzetten en de effectiviteit hiervan vergroot.

Gunstige effecten
IZA Bedrijfszorg heeft belangrijke effecten in uw
organisatie. Dit zijn onder andere:
• Medewerkers en leidinggevenden trekken
sneller aan de bel bij beginnende klachten.
• De alertheid op verzuim neemt toe en het
bewustzijn dat dit kan worden voorkomen,
neemt toe. Gezondheid en welzijn van
medewerkers krijgen daardoor meer aandacht.
• Medewerkers ervaren dat u als werkgever
aandacht hebt voor hun gezondheid en
functioneren.

‘Nu behandelingen via Bedrijfszorg
worden vergoed, trekken
medewerkers eerder aan de bel’

Bewezen doeltreffend
Vele jaren praktijkervaring
IZA Bedrijfszorg bestaat ruim tien jaar. Op grond van
praktijkervaringen is het pakket verfijnd, uitgebreid en
geoptimaliseerd. Inmiddels is het in gebruik bij honderden
werkgevers. Daartoe behoren organisaties van sterk
uiteenlopende grootte en in allerlei sectoren; zowel profit
als non-profit en bij overheden zoals gemeenten,
provincies en waterschappen.
Ruim vier keer terugverdiend
Jaarlijks vinden effectmetingen plaats over de interventies
uit IZA Bedrijfszorg. Daaruit blijkt dat de werkgevers die
gebruikmaken van Bedrijfszorg, veel verzuimwinst be
halen. In de afgelopen jaren verdienden zij elke euro die
zij hierin investeerden, gemiddeld ruim vier keer terug.
Verzekering of verrichting
U kunt IZA Bedrijfszorg op twee manieren inzetten:
• Als verzekering, zodat u vooraf zekerheid hebt over de
kosten van de interventies. Bovendien hebt u hierbij de
keuze uit vier varianten die steeds iets uitgebreider zijn:
Module 1, 2, 3 en 4.
• Als verrichting, waarbij u een klein aansluitbedrag per
medewerker betaalt voor het zorgnetwerk. Verder
betaalt u achteraf per interventie. Deze variant heet
Select. Ook hierbij laten wij u steeds vooraf weten wat
de kosten zijn. Met IZA Bedrijfszorg hebt u altijd zekerheid over de kosten.
Ook voor gezondheidsmanagement biedt internet nieuwe
mogelijkheden. IZA brengt deze nu binnen handbereik van
uw organisatie met twee nieuwe varianten van IZA Bedrijfszorg: IZA Bedrijfszorg iChange en IZA Bedrijfszorg @Work.

U kunt het nieuwe IZA Bedrijfszorg iChange ook combineren met de bestaande modules van IZA Bedrijfszorg. Meer
informatie leest u op onze website en in de brochure
iChange en @Work
Let op: voor u als werkgever is de Werkkostenregeling
(WKR) van toepassing. Daarin worden sommige zaken
mogelijk extra belast. Daarom heeft IZA Bedrijfszorg
Module 4 samengesteld. Zo kunnen we hierbij zo optimaal
mogelijk ondersteunen. Onze accountmanagers kunnen u
hierover meer vertellen. Wilt u meer informatie over de
uitvoering van de WKR? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl
of op www.belastingdienst.nl.

Resultaten effectmetingen
• Het IZA Bedrijfszorgpakket wordt in 80% van de
gevallen preventief ingezet.
• Na 87% van de interventies is géén sprake meer
van verzuim.
• 91% van de medewerkers is tevreden tot zeer
tevreden over de inzet van de interventie.

Bron: Effectmeting Bedrijfszorg 2013.

Modules IZA Bedrijfszorg
Module 1

Module 2

Module 3*

Module 4

Psychosociaal
Korte Psychologische Zorg

•

•

•

•

Korte Psychologische Zorg Online

•

•

•

•

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

•

•

•

Management Coaching

•

•

•

Trauma Opvang en Nazorgadvies

•

•

•

Mediation

•

•

Exit-Mediation

•

•

Fysiek
Intake Fysiek

•

•

•

•

Korte Herstelbegeleiding Fysiek

•

•

•

•

Korte Online Herstelbegeleiding Fysiek

•

•

•

•

Lange Herstelbegeleiding Fysiek

•

•

•

Lange Online Herstelbegeleiding Fysiek

•

•

•

Werkplek Herstelinstructie Fysiek

•

•

•

Belastbaarheids Training Fysiek

•

•

•

Voeding en Beweging

•

•

•

•

•

Werkplekonderzoek Compact

•

Preventie
Vitaliteitsgesprek
Vitaliteitscoaching

•

Excercise Counseling

•

•

RSI/CANS Preventie

•

•

•

Preventie Fysieke Belasting

•

•

•

WerkVermogensMonitor

•

•

•

Zorgservice
Zorgbemiddeling

•

•

•

Expertise

•

•

•

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie

•

•

•

•

Energiek aan het werk

•

•

•

•

Mindfulness

•

•

•

•

Mini-workshop Heart Rate Variability (HRV)

•

•

•

•

Mini-workshop Stress en Ontspanning

•

•

•

•

Workshop Stress

•

•

•

•

Burn-outpreventietraining

•

•

•

•

Omgaan met weerstand bij klanten

•

•

•

•

Werk en privé in balans

•

•

•

•

Leeftijd en werk

•

•

•

•

Professioneel en klantvriendelijk communiceren

•

•

•

•

Training Verzuimbeleid uitvoeren

•

•

•

•

Omgaan met agressief gedrag

•

•

•

•

Omgaan met schokkende incidenten

•

•

•

•

Mini-workshop Ontspanningstechnieken

•

•

•

•

Mini-workshop Aikido

•

•

•

•

Mini-workshop Tai Chi

•

•

•

•

Mini-workshop Power Yoga

•

•

•

•

Mini-workshop Schermen

•

•

•

•

Mini-workshop Lekker eten en bewegen

•

•

•

•

Symposium leidinggevenden

•

•

•

•

Inzetbaarheidsbudget

* Module 3 is uitgebreider in de vergoeding van het aantal trajecten dan Module 2; het aantal trajecten dat wordt vergoed, is verdubbeld of onbeperkt.
Naast de verzekeringsvarianten biedt IZA Bedrijfszorg de verrichtingenvariant Select aan, waarin behandelingen achteraf worden betaald door de werkgever.

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? Informeer bij uw IZA accountmanager of kijk op
www.izagezondsamen.nl/werkgevers. U kunt ook contact opnemen met de IZA Werkgevers
desk via telefoonnummer 088 - 131 31 50 of via e-mail: iza.werkgeversdesk@iza.nl.

www.izagezondsamen.nl/werkgevers
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