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ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS

Conclusr Research | ZDV kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek

onderzoeksrapport

ARBODIENSTVERLENING, VITALITEIT & 
GEZONDHEIDManagementmonitor 2014

1 • kernmodule •
2 • naamsbekendheid en imago (HR) 

dienstverleners op het gebied van 
arbodienstverlening, vitaliteit en
gezondheidsmanagement binnen 

bedrijven

optioneel:
additionele vragen • 

additionele interviews •

Anno 2014 zijn alle partijen van doordrongen dat 
meer zorg op en voor het werk de inzetbaarheid 
van medewerkers verhoogt. Er is nu een duideli-
jke verschuiving zichtbaar van controleren naar 
zorgen en van verzuimbeheersing naar duurzame 
inzetbaarheid van het personeel.
Dit kan alleen slagen als de werkgevers actief 
beleid hierover ontwikkelen en als de aanbieders 
integrale proposities in de markt brengen die zorg 
en gezond houden van medewerkers duurzaam 
stimuleren en regelen.

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondhei-
dmanagementmonitor 2014 van Conclusr Research 
zet voor u, aanbieder van producten en   diensten 
op het gebied van gezondheidsmanagement binnen 
de Nederlandse organisaties alle ontwikkelingen op 
een rijtje.
Op de volgende pagina’s leest u meer over de 2014 
editie van deze monitor
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inzicht in onderliggend beleid en diens invulling
• aanwezigheid van leeftijdbewust personeels-

beleid (welke maatregelen en welke dienstver-
lener)

• aanwezigheid van vitaliteitsbeleid (welke maat-
regelen en welke diensterlener)

• aanwezigheid van gezondheidsprogramma’s 
(welke onderdelen en welke dienstverlener)

• toepassing flexibel werken = nieuwe werken 
(welke vormen)

• tevredenheid over contractaanbieders en/of in-
geschakelde (HR) dienstverleners

• plannen om te veranderen van aanbieder(s) / di-
enstverleners

1 • KERNMODULE

onderzoeksrapport

Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondhei-
dmanagementmonitor 2014

1 • kernmodule •
2 •naamsbekendheid en imago (HR) 

dienstverleners op het gebied van 
arbodienstverlening, vitaliteit en
gezondheidsmanagement binnen 

bedrijven

optioneel:
additionele vragen • 

additionele interviews •

PRIJS
kernmodule

€ 3.990,-

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | ZDV

t: (076) 8005420
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis@conclusr.nl
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Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale werknemers. Zeker omdat dit verzuimdagen bespaart 
en de arbeidsproductiviteit en de inzetbaarheid van hun werknemers bevordert. Werkgevers investeren 
daarom steeds meer in de gezondheid van werknemers, gebruikmakend daarbij van zowel middelen als 
diensten van gespecialiseerde (HR) adviesbureaus.

De te onderzoeken elementen zijn o.a.:

• plannen voor afsluiten van combinatiepakket
• inzicht keuzecriteria combinatiepakketten
• verbeterpunten combinatiepakketten in het     

bijzonder
• tevredenheid met ingeschakelde dienstverlener 

o.h.g.v. leeftijdbewust personeels-, vitaliteits-, 
• en gezondheidsprogramma’s

»
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inzicht in invloed/rol stakeholders

• rol van branchevereniging
• rol van accountant
• rol van peergroep
• rol van arbodienst

nieuwe behoefte vanuit werkgeversoogpunt
• zijn werkgevers op zoek naar verzekeringen 

waarmee het eigen gezondheidsbeleid wordt
• (samen)aangepakt, of is alleen de premie re-

levant
• heeft men als werkgever oog voor de nieuwe ri-

sico’s die werknemers lopen en vertaalt men
• die in employee benefitconcepten, of wacht men 

af wat cao’s daarover gaan bepalen
• plannen: welke producten zullen worden af-

STEEKPROEF
1.500 (n = 1.500) respondenten die 

binnen de vestiging met name 
verantwoordelijk zijn voor 

personeelsmanagement

PLANNING 
voorbereiding: januari / februari (2014)

dataverzameling: maart (2014)
rapportage: eind april (2014)

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | ZDV

t: (076) 800 54 20
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis@conclusr.nl

genomen op het terrein van preventie, duurzaam 
inzetbaarheid en vitaliteit; welke aanbieders 
zullen worden ingeschakeld

• in welke mate zijn werkgevers geïnteresseerd in 
integrale dienstenpakketten op het terrein

• van gezond houden van medewerkers, inkomen- 
en zorg

• via welke kanalen worden deze pakketten inge-
kocht: de verzekeraar, het intermediair, de

• brancheorganisatie of een branchevreemde aan-
bieder

• welke adviseurs zullen ingezet worden
»
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SEGMENTATIE RESULTATEN
de resultaten worden gesegmenteerd naar:

8 branches
landbouw, industrie, nutsbedrijven •

bouw • 
handel • 

transport, opslag, communicatie •
zakelijke en overige dienstverlening • 

non-profit • 
overheid •

financiële dienstverlening •
7 werknemersklassen

2-5 medewerkers •
5-10 medewerkers •

10-20 medewerkers •
20-50 medewerkers •

50-100 medewerkers • 
100-200 medewerkers •

> 200 medewerkers •

optioneel maatwerk
additionele vragen •

additionele interviews • 

inzicht in de markt van gecombineerde pakketten
• bekendheid met combinatiepakketten en aan-

bieders
• marktpenetratie verschillende combinatie-

pakketten met een of meerdere van de onder-
staande:

      - collectieve verzuimverzekering
      - collectieve zorgverzekering
      - zorgadvies
      - zorgbemiddeling
      - verzuimbegeleiding
      - verzuimadministratie
      - verzuimpreventie
      - verzuimadvies
      - reïntegratie (intern)
      - reïntegratie (extern)
      - werkplekaanpassing 

• overzicht leveranciers binnen contracten 
• inzicht in contractvrijheden
      - keuze van leverancier
      - keuze van instrument
• premiestelling en kortingstructuur combinatie-

pakketten
• mate van gebruik onderdelen uit een combina-

tiepakket
• distributiekanalen en advies bij afsluiten con-

tracten



bekendheid met dienstverlener
• top-of-mind
• spontaan
• geholpen
• voorkeur gebruik = preferent bureau

profiel en positionering
• spontane associaties
• geloofwaardigheid propositie

imago
• gemiddelde score per imagoaspect
• gemiddelde score per bureau
• gemiddelde score per aspect per bureau

loyaliteit (bij inschakeling) 

2. MODULE NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO (HR) DIENSTVERLENERS OP HET GEBIED VAN 

GEZONDHEIDSMANAGEMENT BINNEN BEDRIJVEN

In deze module wordt het profiel, naamsbekendheid en imago gemeten van de spontane en geholpen 
naamsbekendheid, profiel en imago van externe dienstverleners op het gebied van gezondheidsmanage-
ment binnen bedrijven.

onderzoeksrapport

Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondhei-
dmanagementmonitor 2014

1 • kernmodule •
2 • naamsbekendheid en imago (HR) 

dienstverleners op het gebied van 
arbodienstverlening, vitaliteit en gezond-

heidsmanagement binnen 
bedrijven

optioneel:
additionele vragen • 

additionele interviews •

PRIJS
kernmodule

€ 3.990,-

MEER INFORMATIE
Conclusr Research | ZDV

t: (076) 8005420
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis@conclusr.nl

aanbeveling aan derden (berekening NPS) 

op basis van imagoaspecten (beoordeling o.b.v. 
rapportcijfer), bijvoorbeeld

• betrouwbaarheid
• kwaliteit van programma/advies
• prijs-/kwaliteitverhouding
• toonaangevend
• klantgericht
• innovatief
• levert maatwerk
• specialistisch
• deskundig
• professioneel
• duurzaam ondernemend

»
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MEER INFORMATIE
Conclusr Research | ZDV

t: (076) 8005420
c: Thanassis Vassiliadis

e: thanassis@conclusr.nl

MAATWERKMOGELIJKHEDEN

Voor al uw onderzoeksvragen waarvoor onze multiclient studies niet direct een sluitend antwoord 
bieden, leveren wij maatwerkonderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klanttevredenheidsonderzoek, 
naamsbekendheidonderzoek, onderzoek op het gebied van profiel en imago, marktverkenningen, cam-
pagnetests, etc.

Wat betreft de gehanteerde onderzoeksmethodiek biedt Conclusr Research ondermeer de mogelijkheid tot   tel-
efonisch, schriftelijk en online onderzoek, face-to-face interviews en groepsdiscussies. Ook voor internationaal 
onderzoek kunt u bij Conclusr Research terecht.

Uw informatiebehoefte staat centraal bij het bepalen van de onderzoeksopzet en -methodiek. In een persoon-
lijk gesprek vertellen wij u graag wat Conclusr Research voor u kan betekenen. Wij maken dan op basis van een 
uitgebreide briefing, kosteloos en geheel vrijblijvend, een uitgebreid onderzoeksvoorstel.
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onderzoeksrapport

Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014

MEER INFORMATIE EN BESTELLEN

Wij vertrouwen erop u een goede indruk te heb-
ben gegeven van dit marktonderzoek.

Wilt u het rapport direct na verschijning in uw 
bezit krijgen, retourneer dan het ingevulde bestel-
formulier. Natuurlijk kunt u ook eerst contact met 
ons opnemen voor meer informatie over dit of an-
dere van onze onderzoeken.

Conclusr Research | ZDV
c : de heer Thanassis Vassiliadis
e : thanassis@conclusr.nl
t : (076) 800 54 20

Conclusr Research
Lage Mosten 3  Postbus 38
4822 NJ Breda  4840 AA Prinsenbeek

PLANNING EN PRIJZEN*

planning
• voorbereiding: januari / februari (2014)
• dataverzameling: maart (2014)
• rapportage: eind april (2014)

prijs*
• module 1 • kernmodule  € 3.990,- 
• module 2 • naamsbekendheid 
• en imago   € 3.450,-

• totaalpakket (module 1 en 2) € 5.920,-

• additionele vragen    op offertebasis
• additionele interviews    op offertebasis

* bedragen zijn exclusief btw

ONDERZOEK OP MAAT?

De ‘Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezond-
heidmanagementmonitor 2014’ is één van de 
vele  multi-client-onderzoeken van Conclusr 
Research. Wij verzorgen ook marktonder-
zoeken geheel op maat: onze single-cliënt 
onderzoeken. Waarover u wilt, wederkerend 
(monitorend) of éénmalig.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden 
voor u? Wij informeren u graag.



module 1 • kernmodule

module 2 • naamsbekendheid en imago (HR) dienstverleners 

totaalpakket (module 1 en 2)

€ 3.990,-

€ 3.450,- 

€ 5.920,-

additionele vragen

additionele interviews

op offertebasis

op offertebasis

214015

* prijzen zijn exclusief btw en € 7,95 verzendkosten, factuur volgt bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen


