Gezonde zorgmedewerkers
en gezonde zorgorganisaties
Daar werken we samen aan
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Meer impact
op gezond werken
Door de combinatie van (kennis uit) de IZZ Zorgverzekering en projecten, onderzoek,
analyses en activiteiten bevorderen we de gezondheid en inzetbaarheid in de zorg.
2019 staat in het teken van het versterken van onze positie als collectief en het
zichtbaar maken van onze impact in de zorgsector. We willen gezond werken hoger
op de agenda krijgen van zorgorganisaties, zorgmedewerkers en andere belanghebbenden. Voor een gezonde interne arbeidsmarkt.

IZZ
Zorgverzekering

We gaan voor meer leden,
door meer keuze en maatwerk
Samenwerking twee zorgverzekeraars verder uitwerken • Meer onderscheidend
vermogen in de basis- en aanvullende verzekeringen • Bredere beschikbaarheid van
arbeidsfysiotherapie • Ons sterk maken voor een behoud van de collectiviteitskorting
en werkgeversbijdrage

Kennis van
zorgmedewerkers

Voorlichting,
activiteiten
& middelen

Ledenpanel met een goede afspiegeling van IZZ-deelnemers • Respons ledenpanel en
community verhogen en kwaliteit van de onderzoeksuitkomsten verbeteren • Aanpassen
werkwijze ledenpanel • Groter bereik zorgmedewerkers bij projecten • Thema’s Monitor 2019:
leiderschap, werkdruk, roosteren en samenwerking in teams

We versterken de binding met onze leden
• Versterken van preventie via (online) zelfhulp • Actievere bijdrage op grote zorgevents
• Verbeteren vacaturesite

Kennis
van branches &
zorgorganisaties

Beleid,
oplossingen &
activiteiten

We verdiepen onze kennis
over de meningen van onze leden

We verhogen de impact van
onze projecten en onderzoeken
Uitbreiding van projecten • Meer organisaties deel laten nemen
aan projecten • Onderzoek naar samenhang zorggebruik en
kwaliteit van zorg • Start promotieonderzoek ‘Leiderschap en
gezond werken in zorgteams’ i.s.m. Universiteit Utrecht

We vergroten onze zichtbaarheid
als kennispartner
Samenhang zorgverzekering en Gezond Werken in de Zorg-activiteiten sterker uitdragen
• Vereenvoudigen en breder uitrollen Aanpak Organisatieklimaat • Delen resultaten SEH-onderzoek
• Magazine ‘Inzicht’ • Optimalisatie van IZZ.nl voor zorgorganisaties • Vergroten contactfrequentie
met zorgorganisaties

Jaarplan 2019

IZZ
Zorgverzekering

Als ledencollectief van 417.000 leden weten wij wat er in de zorg speelt. We monitoren, doen onderzoek en vertalen data en analyses naar Gezond Werken-programma’s en een passende zorgverzekering. Onze kennis delen we actief; met werknemers, werkgevers, samenwerkingspartners en kennispartners binnen en buiten de branche. Stichting IZZ is opgericht door werkgevers en werknemers
in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland.

Positie versterken als
samenwerkings- en kennispartner
Uitbouwen netwerk van inhoudelijke collectiviteiten • Meerwaarde IZZ beter zichtbaar maken bij politiek
en stakeholders • Intensievere samenwerking met sociale partners voor het uitvoeren van projecten
• Samenhang tussen zorgverzekering en Gezond Werken in de Zorg-activiteiten sterker uitdragen
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Meer weten?
Kijk op www.izz.nl of bel met IZZ via 055-7506500.

