Factsheet Evaluatie Programma Gezond & Zeker
Meting gedaan onder 763 abonnees van de Gezond & Zeker nieuwsbrief

Met het programma Gezond & Zeker wordt beoogd om via een platform voor kennisverspreiding een
bijdrage te leveren aan versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg en welzijn.

Aanbod
Producten/tools:

Activiteiten:







 De landelijke Innovatiedag
 De Regiodagen

E-learning modules
PreGo! Tips
Tools die binnen de organisatie gebruikt kunnen worden
Online BeleidsSpiegel Fysieke Belasting
Posters over Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting

Nieuwsbrief:
 Digitale nieuwsbrief Gezond & Zeker

Effecten
100%

van de gebruikers ervaart één of meerdere
effecten naar aanleiding van hun gebruik
van en/of deelname aan Gezond & Zeker

Effecten voor individuele medewerker:

61%

van de gebruikers in uitvoerende functie
geeft aan door Gezond & Zeker beter in
staat te zijn rol te vervullen

van de gebruikers in beleidsmatige functie
geeft aan door Gezond & Zeker beter in
staat te zijn rol te vervullen

 Nieuwe kennis opgedaan (59%)
 Bestaande kennis verdiept (56%)
 Inzicht gekregen in actuele ontwikkelingen (52%)

63%

 Meer bewustzijn over gezond en veilig werken (68%)
 Meer kennis over gezond en veilig werken (64%)
 Meer aandacht voor bestrijden fysieke belasting (61%)

Respondenten noemen in de verdiepende telefonische
interviews dat zij via het programma Gezond & Zeker
informatie aangereikt krijgen die voor hen niet
eenvoudig via andere kanalen toegankelijk is

Waardering

Belang

Effecten voor organisatie:

De verschillende programmaonderdelen worden door
respondenten (zeer) positief beoordeeld

% gebruikers dat de verschillende programmaonderdelen (zeer)
belangrijk vindt voor nieuwe kennis gezond en veilig werken

Legenda: 1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend

E-learning
PreGo! Tips
Posters
Tools
BeleidsSpiegel
Landelijke Innovatiedag
De Regiodagen
Nieuwsbrief

8
8
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E-learning
PreGo! Tips
Posters
Tools
BeleidsSpiegel
Landelijke Innovatiedag
De Regiodagen
Nieuwsbrief

90%
91%
85%
86%
82%
81%
80%
75%

Gebruik
80%

heeft gebruik gemaakt van één of
meer producten/tools

65%

Belangrijkste redenen gebruik/deelname:
 Gezond & Zeker is informatief en dient als kennisbron
 Aanbod bevat praktische tips die goed toepasbaar zijn op de werkvloer

heeft deelgenomen aan één of
meer activiteiten

