
BIJEENKOMST 
POSITIEVE 
GEZONDHEID 
OP DE 
WERKVLOER

ARBEIDSMARKTPLATFORM SOCIAAL WERK

9 MAART 2020



Hoe nu verder?

• Het IPH ontwikkelt door…….



Actuele ontwikkelingen van Positieve 
Gezondheid op de werkvloer

Pilotbijeenkomst Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk

Ellen van Steekelenburg, 9 maart 2020 



Trends 

• Interesse van bedrijven en organisaties: duurzame inzetbaarheid en 
krapte op de arbeidsmarkt

• Signalen door RIVM en WRR



Advertorial FD ism Centraal Beheer

• ‘Spreek mensen aan op hun kracht’, quote Machteld

• Werkgevers kunnen duurzame inzetbaarheid vergroten door anders te 
kijken naar gezondheid

• Kernboodschap:

- Gezondheid gaat over veerkracht

- Regie bij medewerker

- Fijne werkomgeving helpt

• Eigen regiemodel met vier pijlers: vermogen, houding, faciliteiten en 
cultuur (Zilveren Kruis)



Voorbeeld l

• Week van Aandacht zorgt, PG in Nij Smellinge

• Activiteiten:

- Babbelbox ‘Hoe vind jij Positieve Gezondheid terug in je (dagelijks) 
werk?’

- Samen gezond markt

- Groeiend hart met reageerbuisjes



Voorbeeld ll

• Organisatie Sante Partners

• 12 tips voor implementatie, een greep:

- Zet aandachtsvelders in

- Pas het in in werkprocessen, hou het eenvoudig

- Betrek managers en middenkader

- Neem je samenwerkingspartners mee

- Werk samen met superusers

- Maak een realistische begroting 



Voorbeeld lll

• Gemiva-SVG groep

• Aanleiding: personeelsverloop en ziekteverzuim

• Enkele ervaringen:

- Persoonlijke keuzes begrijpen

- Meer bewustzijn goed voor alle partijen

- Wees congruent

- Maak het niet te zweverig



Voorbeeld llll

• GGD Hollands Midden

• ‘Practice what you preach’

• Inzet van 4e jaars studenten Toegepaste psychologie, HS Leiden, 
afstudeeropdracht, 5 mnd

• 2019: inventarisatie met conclusies

• 2020: gelegenheid om in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid 
(voorwaarde: student volgt basismodule)



Samenwerking met Berenschot

• iPH ism met Berenschot

• Organisatiescan, oa cultuur en leiderschap

• Liefst uitproberen met een organisatie

• Keuze in overleg met Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk 



Het vervolg van de pilot

- Minimaal 6 maanden pilot op de werkvloer in de eigen organisatie.

- Samen met groep die in december bijeenkomst heeft gehad.

- Hoe begin je? Is afhankelijk van veel factoren: bekendheid organisatie met 
PG, cultuur, groot, klein, directeur, bestuur, veilig werkklimaat.

- We gaan uiteen in twee-, drie- viertallen: bespreek vragen, antwoorden, 
wensen onderling. Koppel het plenair kort terug.



Het vervolg van de pilot; vragen

• Welke mogelijkheden zie je om met dit onderwerp binnen de organisatie 
aan de slag te gaan? 

• Wat zijn de eerste stappen die je denkt te gaan nemen?

• Wat heb je daarvoor nodig en wat zou je verder brengen om dit in de 
organisatie op te pakken? 

• Wat werkt waarschijnlijk wel en wat werkt niet? Bij wie werkt het wel en 
bij wie niet? 

• Hoe kan je hierin samen optrekken met de andere organisaties in de pilot?



Ten slotte:

• Powerpoints van de bijeenkomst

• Conclusies en vervolg 

• Mailadressen delen?

• Groep opzetten?

• Vragen? Mail of bel: krop@sociaalwerk.nl of 030 721 0721
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