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‘Bedrijfszorg 
helpt mijn 
medewerkers 
gezond te 
houden’



Uw werkgever maakt gebruik van IZA Bedrijfszorg van IZA Zorgver-
zekeraar. Dit is het hulpmiddel voor leidinggevenden om een goede 
invulling te geven aan hun rol als verzuimverantwoordelijke. IZA 
Bedrijfszorg helpt uw medewerkers gezond te blijven, verzuim bij 
klachten te voorkomen en direct werk te maken van snel herstel.  
De producten en diensten uit IZA Bedrijfszorg zijn gericht op de 
meest voorkomende verzuimoorzaken zoals stress en overbelasting, 
fysieke klachten en wachtlijsten in de zorg.

IZA Bedrijfszorg: preventie 
en verzuimbeheersing

Uw rol bij de aanpak van verzuim
U werkt nauw samen met uw medewerkers. Als zij 
klachten of problemen hebben, signaleert u deze waar-
schijnlijk snel. U kunt uw medewerker dan direct helpen, 
nog voordat hij zich ziek heeft gemeld. Praat met hem, 
probeer te ontdekken om welke klachten het gaat en of 
producten uit IZA Bedrijfszorg een oplossing kunnen 
bieden. Als uw medewerker akkoord gaat met onder - 
steu ning vanuit IZA Bedrijfszorg, kunt u contact opnemen 
met de P&O-contactpersoon of bedrijfsarts binnen uw 
organisatie. Deze kan de medewerker vervolgens aan-
melden.

IZA Bedrijfszorg Zelfmanagement
Met IZA Bedrijfszorg Zelfmanagement kan uw mede werker 
altijd en overal zelfstandig aan de slag met zijn gezondheid. 
Er zijn programma’s om te werken aan leef stijl, mentale 
conditie en leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen. Zo 
levert Zelfmanagement een belang rijke bijdrage in het 
voorkomen van verzuim.

Privacy
De privacy van uw medewerker is altijd gewaarborgd. IZA 
verstrekt alleen medische informatie als de medewerker 
hiervoor toestemming heeft gegeven. Voordat het Bedrijfs-
zorgtraject begint, bespreekt de medewerker met de 
zorgaanbieder wie wanneer welke rapportage ontvangt.  
Bij aanmelding ondertekent de medewerker vervolgens 
een toestemmingsformulier. Hierin leggen we uit welke 
(persoons)gegevens worden gebruikt en wat de voor-
waarden van Bedrijfszorg zijn. Door te ondertekenen, stemt 
de medewerker in met het gebruik van deze gegevens en 
met de inzet van Bedrijfszorg. In de mede werkersbrochure 
vertellen we meer hierover.

Enquêteformulier
Na afronding van de interventie ontvangt de medewerker 
een enquêteformulier. Daarin vragen we naar zijn  
ervaringen met de inzet van IZA Bedrijfszorg.

IZA Bedrijfszorg Symposium voor leidinggevenden
Specifiek voor de ondersteuning van leidinggevenden is  
er het IZA Bedrijfszorg Symposium. Om een goede rol te 
kunnen spelen in het voorkomen en beperken van ver-
zuim, ondersteunt IZA u met een symposium waar een 
aantal trainingen wordt gegeven. Bijvoorbeeld Leiding-
geven aan Het Nieuwe Werken, Conflicthantering op de 
werkvloer of Hoe ga ik als leidinggevende om met reorga-
nisaties? Het symposium wordt twee keer per jaar op een 
centrale locatie in Nederland gehouden. Leiding gevenden 
bij werkgevers die een verzekeringsvariant van IZA Bedrijfs-
zorg hebben afgesloten, kunnen hieraan deel nemen.

Hoe meldt u zich aan?

• Geruime tijd vóór de start van het symposium 
ontvangt u via de contactpersoon Bedrijfszorg 
binnen uw organisatie een uitnodiging.

• Hebt u geen uitnodiging ontvangen of wilt u 
informatie over wanneer en op welke locatie het 
symposium plaatsvindt? Neem contact op met 
de IZA Werkgeversdesk via telefoonnummer  
088 - 131 31 50 of via iza.werkgeversdesk@iza.nl. 
Onze medewerkers vertellen u graag wanneer 
en op welke locatie het symposium wordt 
gehouden. Zij kunnen u ook inschrijven voor het 
symposium.



Modules IZA Bedrijfszorg

* 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.

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 • • •

Werkplekonderzoek Compact •

Werkplek Herstelinstructie Fysiek • • •

Belastbaarheids Training Fysiek • • •

Voeding en Beweging • • •

Preventie

Vitaliteitsgesprek • •

Vitaliteitscoaching •

Excercise Counseling • •

RSI/CANS Preventie • • •

Preventie Fysieke Belasting • • •

WerkVermogensMonitor • • •

Zorgservice

Zorgbemiddeling • • •

Expertise • • •

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie • • • •

Inzetbaarheidsbudget

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 • • • •



Voor meer informatie over IZA Bedrijfszorg kunt u terecht bij uw P&O-contactpersoon of 
bedrijfsarts. Of neem contact op met de IZA Werkgeversdesk, telefoonnummer 088 - 131 31 50 
of e-mail iza.werkgeversdesk@iza.nl.

www.izagezondsamen.nl/werkgevers

De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. Toch kunt u aan deze brochure geen rechten ontlenen.  
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