
Gezond & Zeker jaarverslag 2019 

In actie voor 
veilig, energiek en 
gezond werken



Gezond & Zeker
Sinds 2005 coördineert RegioPlus 

samen met de regionale 

werkgeversorganisaties Gezond 

& Zeker. Gezond & Zeker is een 

actief programma met als doel 

het verspreiden van kennis naar 

werknemers in zorg en welzijn 

om agressie en fysieke belasting 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Naast fysieke belasting en agressie 

zijn belangrijke thema’s van het 

Gezond & Zeker programma de 

balans tussen werk en privé, 

psychosociale arbeidsbelasting en 

zelfredzaamheid van cliënten.

In 2019 heeft 
Gezond & Zeker…

1.155 bezoekers 
op de Innovatiedag verwelkomd

77.053 unieke bezoekers  
op de website ontvangen

• de Leerstand Fysieke Belasting 
voor ondersteunende diensten 
gelanceerd

• de eerste Regiodagen 
georganiseerd (nieuw!)
 

• het Gebruiksboekje vernieuwd

1.430 Facebook volgers



Een druk jaar!  2019 was een innovatief en actief jaar voor Gezond & Zeker. We startten met een aantal nieuwe activiteiten: we 

organiseerden voor het eerst Gezond & Zeker Regiodagen, vernieuwden het Gebruiksboekje, brachten een Praktijkrichtlijnen flyer uit, 

deden uitgebreid onderzoek onder de doelgroep en lanceerden de Leerstand Fysieke Belasting voor ondersteunende diensten. 

Daarnaast liepen ook onze bestaande activiteiten door; een uitgebreide website, de e-learningmodules, het aanbieden van gratis downloads zoals 

brochures, posters en paspoorten, de landelijke Innovatiedag en de maandelijkse nieuwsbrief met alle laatste inzichten. 



Elkaar ontmoeten op 
de Innovatiedag
Het hoogtepunt van het Gezond & Zeker-jaar is de landelijke 
Innovatiedag. Op maandag 28 oktober vond de 16e editie 
van de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats bij het 
NBC in Nieuwegein. 1.155 ergo- en veiligheidscoaches 
bezochten deze editie. Dit bezoekersaantal is een lichte 
daling ten opzichte van 2018, toen er 1.285 bezoekers 
aanwezig waren. Deze daling is een trend die bewust is 
ingezet door de organisatie. Gezond & Zeker wil de kwaliteit 
van de Innovatiedag garanderen voor de bezoekers. Dit kan 
alleen als er veel mogelijkheden zijn tot het oefenen van 
praktijksituaties, waarvoor kleine groepen in de workshops 
belangrijk zijn. 

Door ook Gezond & Zeker Regiodagen te organiseren door 
het hele land, is geprobeerd om de bezoekersaantallen te 
verspreiden over meerdere evenementen. Deze aanpak is 
succesvol gebleken. Wanneer je alle bezoekersaantallen 
van de landelijke Innovatiedag en de Regiodagen bij elkaar 
optelt, heeft Gezond & Zeker in 2019 veel meer bezoekers 
weten te trekken dan in 2018, maar wel verspreid.



Workshopprogramma
Een belangrijk onderdeel van de Gezond & Zeker Innovatiedag is het uitgebreide workshopprogramma. Gepassioneerde 

en ervaren workshopleiders gaven diverse inhoudelijke en praktische workshops over mentale en fysieke belasting, 

ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer. Het programma bestond dit jaar uit 

68 verschillende workshops, een aantal van deze workshops werden meerdere keren per dag gegeven. 

In totaal waren er 83 sessies van een half uur, een uur of anderhalf uur. Bezoekers konden door middel van de NetwerkApp 

een eigen programma samenstellen. Zo konden ze precies de voor hen juiste en nuttige kennis ophalen. 



Een goed gevulde 
Praktijkmarkt
Het bruisende middelpunt van de Gezond & Zeker Innovatiedag 

was de Praktijkmarkt. Net zoals eerdere jaren was deze 

Praktijkmarkt goed gevuld met stands van bedrijven. O.a. 

trainingsbureaus, hulpmiddelenleveranciers en stakeholders 

van Gezond & Zeker en RegioPlus waren aanwezig. Dit jaar 

bestond de Praktijkmarkt uit 31 verschillende stands (in 2018 

waren er 35 stands, in 2017 38). 

Bezoekers konden op de Praktijkmarkt, onder leiding van 

onafhankelijke experts, de ZelfredzaamheidsRadar 

invullen. Met behulp van dit instrument kan snel en 

gemakkelijk bekeken worden op welke gebieden een 

cliënt hulp kan gebruiken om meer zelfredzaam te worden. 

Samen met de onafhankelijke experts konden de bezoekers 

vervolgens op de Praktijkmarkt op zoek gaan naar oplossingen 

om dit te realiseren. 

Meer weten over de ZelfredzaamheidsRadar? 
Check blijfinzetbaar.nl >>

https://www.blijfinzetbaar.nl/zelfredzaamheidsradar/


Smile!
De Gezond & Zeker Innovatiedag is naast een hele leerzame dag, ook een hele leuke dag voor de bezoekers. Daarom waren er ook dit 

jaar veel leuke dingen om te doen, alleen of met je collega’s. Bij één van de vier sneltekenaars kon een mooi portret gemaakt worden 

en in de Fotocaravan werden alle attributen uit de kast getrokken om een leuke fotostrip te maken. 



Regionale inbreng  De regionale werkgeversorganisaties zijn zoals elk jaar nauw betrokken bij de organisatie van de landelijke 

Innovatiedag. Door deze opzet kunnen thema’s worden opgehaald die regionaal in het veld spelen. Hier wordt vervolgens het workshopprogramma 

van de landelijke Innovatiedag en de inhoud van de digitale nieuwsbrieven op afgestemd. De regionale werkgeversorganisaties waren 

ook aanwezig tijdens de landelijke Innovatiedag. Op de Praktijkmarkt werkten zij samen bij het presenteren van het programma ‘Sterk in je Werk’. 
Rondom dit programma was ook een workshop opgenomen in het workshopprogramma die twee keer gegeven werd. Daarnaast waren de regionale 

werkgeversorganisaties aanwezig op de stand van Gezond & Zeker, waar ze relevante thema’s ophaalden bij de bezoekers. 

Meer weten over Sterk in je Werk? 
Check de website >>

https://www.sterkinjewerk.nl/
https://www.sterkinjewerk.nl/


Evaluatie 
Ieder jaar wordt de 

Innovatiedag geëvalueerd. 

We passen het programma 

hierop aan. Wat zijn de 

belangrijkste behoeften 

van de doelgroep? We 

willen zo de kwaliteit en de 

thema’s van de workshops 

zo goed mogelijk laten 

aansluiten op de vraag 

van de medewerkers. 

De workshops werden 

gemiddeld met een 7,7 
beoordeeld voor zowel de 

inhoud als de presentatie. 

Deze beoordeling is 

ongeveer gelijk gebleven 

ten opzichte van 2018.



Gezond & Zeker 
Regiodagen
Nieuw in 2019 zijn de Gezond & Zeker 

Regiodagen. Deze zijn ontwikkeld 

vanuit de vraag van de regionale 

werkgeversorganisaties om een Gezond & 

Zeker evenement regionaal in te vullen en zo 

geheel aan te laten sluiten bij de behoefte van 

de doelgroep in de regio. Zo is een wens van 

de doelgroep informatie uit te wisselen met 

andere collega’s en zorginstellingen in hun 

regio. 

Daarnaast zorgden deze Regiodagen voor 

een verspreid aantal bezoekers, waardoor de 

bezoekersdruk op de landelijke Innovatiedag 

minder groot werd. Dit is een bewust streven 

geweest. Er zijn Regiodagen georganiseerd in 

Leiden, Eindhoven en Heerenveen 

met in totaal ongeveer 350 bezoekers. 

Iedere Regiodag is in nauwe samenwerking 

met de regionale werkgeversorganisaties 

georganiseerd. Hierdoor werd per dag 

ingegaan op specifieke thema’s die leven in 

de betreffende regio. 

Eindhoven
In Eindhoven vond op 27 juni 2019 de allereerste 
Gezond & Zeker Regiodag plaats, in samenwerking 

met Zorg aan Zet en Transvorm. Het programma bestond 
uit een workshopprogramma van acht verschillende 
workshops en een bezoek aan de hulpmiddelenmarkt 

met 13 standhouders uit het veld. In het workshopprogramma lag 
de focus op de thema’s agressie, veilig op huisbezoek, mantelzorg, 

fysieke belasting en haptonomie. Bezoekers konden met hun 
deelname aan deze Regiodag vier accreditatiepunten verdienen 

voor het Kwaliteitsregister V&V. De dag werd gezamenlijk 
afgesloten met een interactief theaterstuk over 

werkgeluk. Uit de evaluatie bleek dat de bezoekers 
het meest enthousiast waren over dit afsluitende 
theaterstuk en de inhoud van de workshops. De 

workshops werden gemiddeld met een 
8,1 beoordeeld. 



Gezond & Zeker komt naar jouw regio!

REGIODAG 

Regiodag LeidenMaandag 11 november 2019

Werk jij in zorg en welzijn en houd je je bezig met fysieke belasting en 
agressie? Dan is de Gezond & Zeker Regiodag wat voor jou! Op maandag 
11 november vindt de Gezond & Zeker Regiodag voor de regio Leiden plaats, 
waarop het beste van de landelijke Innovatiedag naar jouw regio wordt 
gebracht. 

Deze Regiodag is speciaal bedoeld voor alle ergocoaches, veiligheidscoaches 
en Arbo professionals uit de regio Midden Holland en Holland-Rijnland. 

Keuze uit 6 workshops

Deze dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het 

terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers. 

Als bezoeker van de Gezond & Zeker Regiodag kun je een keuze maken uit zes 

verschillende workshops die in twee rondes tijdens het programma worden 

gegeven. Tijdens deze workshops leer je meer over het tegengaan van fysieke 

belasting en agressie op de werkvloer. Thema’s die aan bod komen in de work-

shops zijn o.a. werkdruk, mentale en fysieke belasting, innovatie en mantelzorg. 

Hulpmiddelenmarkt
Op de speciaal ingerichte kleine Hulpmiddelenmarkt presenteren bedrijven en 

organisaties uit de regionale sector zich. Bezoekers kunnen hier informatie uit-

winnen en producten uitproberen. We eindigen de dag gezamenlijk met theater, 

muziek en humor: een optreden van Arianda Schepens met Hebbes Theater 

rondom werkgeluk. 

Meld je aan!Kijk op www.gezondenzekerregiodag.nl 

voor het volledige workshopprogramma, alle 

informatie en het inschrijfformulier. 

In actie voor veilig, gezond en energiek werken 

Gezond & Zeker is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus.

REGIODAG 

Gezond & Zeker 

Regiodag Leiden
Maandag 11 november

van 12:00 tot 17:45 uur

Scheltema Leiden

Heerenveen
De laatste Gezond & Zeker Regiodag van 2019 

vond op 21 november plaats in Thialf Heerenveen, in 
samenwerking met ZorgpleinNoord. De hulpmiddelenmarkt 
was hier wat uitgebreider, met in totaal 17 standhouders. 
De thema’s die aan bod kwamen in de workshops waren 

onder andere veilig op huisbezoek, omgaan met agressie en het 
combineren van mantelzorg en het werk als zorgverlener. 

Daarnaast was er een speciale workshop over de invloeden 
van buitenaf op je hart en hoe je dit kan gebruiken om gezond 
te leven. De Regiodag werd muzikaal afgesloten met een lied 

over Gezond & Zeker thema’s. Uit de evaluatie bleek dat 
de regionale doelgroep het erg waardeerde dat er een 

Regiodag in het noorden was georganiseerd, 
maar liefst 78,4% gaf aan een volgende 

keer opnieuw te komen. 

Leiden
Op 11 november 2019 kwamen ergo- en 

veiligheidscoaches uit de regio naar Leiden voor 
de tweede Gezond & Zeker Regiodag. Deze Regiodag 

is georganiseerd in samenwerking met Care2Care en had, 
naast kennisoverdracht, ook als doel om de doelgroep in de 

regio met elkaar in contact te brengen. In de evaluatie kwam dit 
als één van de voornaamste punten terug: ongeveer een kwart 

van de bezoekers gaf aan dat het ontmoeten van anderen één van 
de voornaamste redenen was om te komen. Netwerken was 

dus een belangrijk onderdeel van het programma, daarnaast 
waren er workshops over het omgaan met lastig en 

dwingend gedrag, fysieke belasting en haptonomie. 
Bezoekers konden hier drie accreditatiepunten 
verdienen en ook deze dag werd gezamenlijk 

afgesloten met het theaterstuk 
rondom werkgeluk. 



Blijfinzetbaar.nl
Gezond & Zeker biedt via de website 

www.blijfinzetbaar.nl
uitgebreide informatie voor ergo- en 

veiligheidscoaches. Zij vinden daar onder 

andere de e-learning modules van 

Gezond & Zeker en iedere maand nieuwe 

uitgebreide PreGo! tips rondom fysieke 

belasting en agressie. Daarnaast kunnen 

ze hier allerlei hulpmiddelen downloaden 

zoals het Ergocoach paspoort, de posters 

Praktijkrichtlijnen en de mobiliteitsklassen 

stickers. 

In 2019 bezochten 77.053 gebruikers 

de website, in 109.677 verschillende 

sessies. Dit is een flinke stijging ten 

opzichte van 2018, waarin 63.855 

gebruikers de website bezochten in 99.497 

verschillende sessies. De pagina’s die 

het meest bezocht werden zijn, gelijk aan 

eerdere jaren, de e-learning module over 

steunkousen en de e-learning module over 

actieve en passieve tilliften.

https://www.blijfinzetbaar.nl


Nieuwsbrieven
In 2018 is gestart met het maandelijks 

verzenden van een digitale Gezond & Zeker 

nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt op 

iedere derde donderdag van de maand 

verzonden en heeft steeds een ander thema. 

De thema’s zijn gebaseerd op de vraag van 

de medewerkers. Ook hier zijn de regionale 

werkgeversorganisaties bij betrokken. Aan 

welke thema’s is het meeste behoefte? Wat 

zijn de meest urgente vragen? 

Thema’s die in 2019 aan bod zijn gekomen 

zijn onder andere: seksuele intimidatie, 

incontinentie, zelfontwikkeling en agressie 

vanuit familie of naasten. In 2019 hebben 

ongeveer 625 mensen zich aangemeld 

voor de Gezond & Zeker nieuwsbrief, maar 

er hebben zich ook een aantal personen 

afgemeld. In 2019 daalde de Gezond & 

Zeker nieuwsbrief verzendlijst daarom 

met ongeveer 400. De Gezond & Zeker 

nieuwsbrief wordt maandelijks naar bijna 

13.000 adressen verzonden. 



Identificeren 
van doelgroep
In 2019 heeft Gezond & Zeker een 

uitgebreid onderzoek uitgevoerd 

om actueel inzicht te krijgen in de 

doelgroep van Gezond & Zeker om 

zo uiteindelijk beter aan te kunnen 

sluiten bij de wensen en behoeften. 

Het onderzoek bestond uit een 

quickscan via de Gezond & Zeker 

nieuwsbrief (586 respondenten) 

en telefonische interviews met 

ongeveer 130 respondenten. 

29% van de respondenten 

noemt spontaan Gezond & 

Zeker als voornaamste 
informatiebron voor het 

ontwikkelen en het invullen van 

beleid. Daarnaast wordt Gezond 

& Zeker met name gezien als een 

informatiebron voor fysieke 
belasting (78%) en in mindere 

mate voor agressie (38%) en 

werkdruk (12%). 



Gebruiksboekje
Vaardigheden zijn en blijven van groot belang voor iedereen die met fysieke belasting in de zorg bezig is. Vaardigheden om de cliënt te 

ondersteunen bij zelfredzaamheid, vaardigheden om hulpmiddelen optimaal te gebruiken en vaardigheden om zelf optimaal te bewegen. 

Technieken rondom deze vaardigheden worden in het Gebruiksboekje duidelijk in 3 stappen uitgelegd. Het originele Gebruiksboekje was 

alweer 8 jaar oud en daarom was het tijd voor een vernieuwing. Gezond & Zeker heeft deze vernieuwing gefinancierd. 

In het vernieuwde Gebruiksboekje zijn nieuwe hulpmiddelen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en slimme ideeën uit de praktijk 

meegenomen. Iedere deelnemer van de Gezond & Zeker Innovatiedag en de Regiodagen heeft in 2019 gratis het Gebruiksboekje ontvangen en 

ook via de regionale werkgeversverenigingen is het boekje gratis te verkrijgen.   



Leerstand ondersteunende diensten
Er bestond al een Leerstand Fysieke Belasting, ontwikkeld door onder andere WGV Zorg en Welzijn en Transvorm. In 2019 is door Gezond & Zeker hier de 

Leerstand voor ondersteunende diensten aan toegevoegd. De Leerstand is bedoeld om letterlijk in de leerstand te komen en het leren over 

fysieke belasting in de eigen organisatie efficiënter en effectiever te maken. Door het beantwoorden van 15 vragen krijgt de deelnemer een individueel 
leeradvies: op maat en online. In het leeradvies zijn linkjes naar relevante artikelen, e-learning modules en films te vinden.

Meer weten over deze leerstand? 
Check blijfinzetbaar.nl >>

https://www.blijfinzetbaar.nl/prego-tip-leerstand-fysieke-belasting-ondersteunende-diensten/


Social media
Naast Facebook en Twitter, is Gezond 

& Zeker sinds eind 2019 ook actief op 

LinkedIn. Via deze social media worden 

nieuwsberichten gedeeld, activiteiten 

van Gezond & Zeker en de regionale 

werkgeversorganisaties onder de aandacht 

gebracht en praktische tips gedeeld. In 2019 

is meer gefocust op Facebook en LinkedIn, 

in tegenstelling tot Twitter. Dit, omdat de 

doelgroep van Gezond & Zeker hier het 

meest te vinden is. Dit is ook terug te zien in 

het aantal volgers van de pagina’s. 

2015   2018   2019
Volgers Twitter            783          856         849 

Volgers Facebook      855         1.308      1.430

Volgers Linkedin           -               -            71





Vooruitblik naar 2020
Gezond & Zeker heeft een succesvol en actief jaar achter 

de rug met veel innovaties en vernieuwingen. Het jaar 

2020 is het eerste jaar van de nieuwe planperiode ‘Samen 

Regionaal Sterk’. In dit eerste jaar staan een aantal nieuwe 

initiatieven op de planning. 

Breng Gezond & Zeker dichter bij de doelgroep door 
regionalisering van Gezond & Zeker
In 2020 wordt de regionalisering van Gezond & Zeker verder 
uitgebreid. Na het succes van de Regiodagen in 2019 worden in 2020 
maar liefst vier nieuwe Gezond & Zeker Regiodagen georganiseerd 
in samenwerking met de regionale werkgeversverenigingen WZW, 
Utrechtzorg, ZorgpleinNoord, WGV Zorg en Welzijn, Transvorm en 
Zorg aan Zet. 

Lancering van de BeleidsSpiegel
De BeleidsSpiegel is een digitale checklist om het beleid fysieke 
belasting binnen een organisatie in kaart te brengen en te ‘spiegelen’ 
aan de landelijke richtlijnen. Deelnemers krijgen na het invullen van de 
checklist een persoonlijk rapport over hun organisatie, met daarbij tips 
over hoe de situatie te verbeteren is. Deze BeleidsSpiegel wordt op dit 
moment vernieuwd met ondersteuning van Gezond & Zeker en wordt 
in juni 2020 verwacht. 

Onderzoek naar de Gezond & Zeker doelgroep
Om de ondersteuning vanuit Gezond & Zeker zo goed mogelijk aan te 
laten sluiten bij de behoeften van de doelgroep is in 2019 gestart met 
een onderzoek naar de kenmerken van deze (potentiële) doelgroep. 
De eerste fase van dit onderzoek is eind 2019 afgerond, in 2020 wordt 
fase 2 opgestart. 

Onderzoek doen naar Plafondsystemen als middel  
om fysieke belasting te verminderen
Plafondsystemen kunnen een innovatieve uitkomst zijn om fysieke 
belasting te reduceren en zo uitval te voorkomen en de duurzame 
inzetbaarheid te vergroten. Gezond & Zeker doet onderzoek naar de 
mogelijkheden hiervan en geeft advies over de resultaten. Doelstelling 
van dit onderzoekstraject is verzuimreductie en stimuleren van 
duurzame inzetbaarheid. Dit traject is in 2019 opgestart en wordt in 
2020 afgerond.



Gezond &
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Gezond & Zeker is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties  
zorg en welzijn verenigd in RegioPlus


