
MAAK WERK VAN PREVENTIE IN HET MKB

AANBEVOLEN!

Onderzoek naar het gebruik van

PREVENTIEVE MAATREGELEN IN HET MKB

ACHTERGROND

Klachten aan het bewegingsapparaat zoals

rug- en nekklachten en psychische klachten

veroorzaken een groot deel van het verzuim

(respectievelijk 13,1% en 5,8%).

Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw

en transport zijn hierdoor getroffen. Dit

veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en

beïnvloedt de continuïteit van het werk.

Daarom is aandacht voor vitale medewerkers

van belang.

In de praktijk is het echter vooral voor het

MKB (tot 250 medewerkers) een uitdaging

om hiermee aan de slag te gaan.

WAT LEVERT HET ONDERZOEK OP?

In dit onderzoek brengen we in kaart wat

succesfactoren en belemmerende factoren

zijn voor het gebruik van preventieve

maatregelen in het MKB.

Met deze kennis zullen strategieën ont-

wikkeld worden om preventieve maatregelen

beter toe te passen.

Zo zorgen we er samen voor dat uw mede-

werkers gezond en inzetbaar zijn en blijven.

Bent u werkgever in het MKB?

Ziet u graag gezonde medewerkers die duurzaam

inzetbaar zijn?

Dan zijn we op zoek naar u!

We vragen u om de volgende

enquête in te vullen (10 min):

https://www.formdesk.com/rivm/

werkgeversenquete

We willen u ook graag uitnodigen voor een interview over dit onderwerp. Bent u

geïnteresseerd? Stuur dan uw email en telefoonnummer op naar

friederike.benning@rivm.nl

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met 
subsidie van het instituut GAK. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: www.instituutgak.nl

WAT WILLEN WE WETEN?

Welke preventieve maatregelen en instru-

menten zijn in uw organisatie succesvol en

welke juist niet? Waar loopt u tegen aan?

Op welke manier kan de toepassing van

preventieve maatregelen in uw organisatie

bevorderd worden?

Wij willen leren van uw ervaringen bij het

in de praktijk brengen van preventieve

maatregelen. Denk hierbij onder andere

aan de uitvoering van de RI&E, PAGO, maar

ook werkplekaanpassingen of een beweeg-

programma.

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt.

https://www.formdesk.com/rivm/werkgeversenquete
https://www.instituutgak.nl/onderzoek/onderzoeken/aanbevolen-een-succesvolle-implementatiestrategie-voor-de-bevordering-van-gezondheid-bij-mkb-werknemers/

