Lees snel
verder!

Help je medewerker
van morgen,
vandaag al op weg
Lekker Bezig: totaalaanpak voor duurzame inzetbaarheid
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Lekker Bezig in het kort
Een gebruiksvriendelijke app voor medewerkers.
Een volledig introductieprogramma afgestemd op uw organisatie.
Stuurinformatie via een realtime dasboard.
Geen gedoe met koppelingen of facturen.
Passende suggesties op individueel niveau.
Een volledige providerboog aan diensten rondom duurzame inzetbaarheid.
Een persoonlijke (e-)coach die altijd voor de medewerker klaar staat.
Inspirerende communicatie om uw medewerkers te enthousiasmeren.
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Lekker Bezig met duurzame
inzetbaarheid
Langer doorwerken en krapte op de arbeidsmarkt.
Technologie stelt andere eisen aan kennis en
vaardigheden. Of misschien wel de impact van het
coronavirus. De duurzame inzetbaarheid (DI) van
uw medewerkers is belangrijker dan ooit tevoren.

Voor u is dit geen nieuws, maar hoe maakt u uw medewerkers hiervan

Lekker Bezig van Centraal Beheer helpt u op weg richting een duurzaam

bewust? Zodat ze actief met hun duurzame inzetbaarheid aan de slag

inzetbare organisatie. Hoe? Lekker Bezig bestaat uit een offline en een

gaan. Er leiden veel DI wegen naar Rome. Maar welke weg is voor uw

online programma om medewerkers te informeren en te enthousiasmeren.

organisatie de juiste? Lekker Bezig helpt u met navigeren. Met uw

Daarin kunnen ook uw leidinggevenden met onze hulp een prominente

persoonlijke adviseur bekijkt u wat nodig is om uw medewerkers eigen

rol pakken.

regie te laten nemen. Op wat voor hen belangrijk is.
Medewerkers krijgen toegang tot een mobiele app waarmee zij worden

Dat levert u meer op dan u denkt

ondersteund in het nemen van eigen regie over hun inzetbaarheid. Zo

Want bedrijven met oog voor duurzame inzetbaarheid hebben

creëert Lekker Bezig een veilige omgeving waarin uw medewerkers de

betrokken, productievere medewerkers, minder verzuim en verloop.

ruimte hebben om met hun inzetbaarheid aan de slag te gaan. Nu en in

Kortom zijn aantrekkelijker om voor te werken.

de toekomst!
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Wat is Lekker Bezig?
Lekker Bezig is de praktische totaalaanpak voor duurzame inzetbaarheid.
Uw medewerkers kunnen meteen aan de slag in de handige app.
Daarin vinden ze een persoonlijke coach, trainingen en oplossingen die
passen bij hun behoeftes. En het geeft ze volop inzicht in hun ontwikkeling.

Het programma bestaat uit diverse elementen. Want niet elke organisatie

Lekker Bezig app

is hetzelfde. Samen met u en leidinggevenden kijken we wat er nodig is.

Vervolgens gaan uw medewerkers individueel aan de slag met de

Zo helpen we uw medewerkers in het nemen van eigen regie.

Lekker Bezig app. Met passend advies en persoonlijke suggesties.

Daarnaast kijken we samen wat nodig is om Lekker Bezig goed te

En zo eigen regie voeren over hun inzetbaarheid. Waarom een app?

implementeren binnen uw organisatie. Zoals advies en training voor u en

Zo kunnen medewerkers in hun eigen tijd (24/7), thuis, onderweg of

de leidinggevenden. En met passende communicatie om medewerkers te

aan hun bureau aan het werk met hun DI. Hoe werkt het:

activeren. Een inspirerende sessie kan bijvoorbeeld leidinggevenden
helpen om het gesprek over duurzame inzetbaarheid met medewerkers

 Activeren account.

op gang te brengen.

 Invullen vragenlijst.
 Inzicht in hun huidige DI.

Voordelen op een rij

 Suggesties op basis van inzichten vragenlijst.

Analyse van cultuur en gebruiken binnen uw organisatie.
Vaststellen DI budget per medewerker.
Implementatie binnen organisatie / rol leidinggevenden.
Advies en training voor u en de leidinggevenden.
Communicatiemiddelen inzet t.b.v. medewerkers.
 Uitleg realtime dashboard met geanonimiseerde inzichten
DI binnen uw organisatie.
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Lekker Bezig in uw organisatie
Samen zorgen we voor een optimale implementatie
& activatie om van Lekker Bezig een succes te maken.

Ons aanbod

Standaard aanbod
Onze werkwijze

Verkenning
We bespreken hoe uw
organisatie er nu voor staat
op duurzame inzetbaarheid.
En wat uw wensen en
behoeften zijn.

App
Online activatieprogramma
Inspiratiepagina
Helpdesk
Dashboard voor HR
Toolbox met communicatiemiddelen
Partner- en facturatieservice
Online kick off voor medewerkers

Extra modules tegen meerprijs
Implementatie

Lekker Bezig in gesprek

Samen stellen we een plan van aanpak op.

Uitgebreide training voor leidinggevenden: creëer de juiste skills en mindset

Zodat duurzame inzetbaarheid binnen
uw organisatie op de kaart staat. En uw
medewerkers in beweging komen.

voor een goed gesprek met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.

Missie en visie duurzame inzetbaarheid
Sessie waarin we de missie en visie op duurzame inzetbaarheid voor uw
organisatie scherpstellen.

Fysieke kick-off voor medewerkers
Informatieve & actieve kick-off op uw locatie om medewerkers te activeren
om aan de slag te gaan met Lekker Bezig.
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De Lekker Bezig app voor
medewerkers

4
Direct aan de slag
Op basis van de inzichten biedt
Lekker Bezig persoonlijke
suggesties aan in de vorm van
oplossingen. Bijvoorbeeld een

Gemak staat centraal!

training persoonlijke effectiviteit

Geen ingewikkelde koppelingen meer, maar direct aan de slag!

of een opleiding. Daarnaast zijn

U bepaalt het budget van de medewerker en vervolgens kunnen uw

er tal van mogelijkheden op het

medewerkers direct aan de slag!

gebied van gezondheid.
Denk aan een leefstijl-coach of
een traject om wat overtollige

Persoonlijke inzichten

kilo’s kwijt te raken. Ook beter

De medewerker krijgt direct

slapen en mindfullness zijn

Start

inzicht in de resultaten van de

trainingen die bijdragen aan

Na het inloggen krijgt de

vragenlijst. En ziet zo

duurzame inzetbaarheid.

medewerker uitleg over de app.

hoe het ervoor staat en welke

Ook wordt de coach

thema’s aandacht vragen. Maar

Het coachings-aanbod varieert

geïntroduceerd: de hulplijn voor

natuurlijk ook waar de

van afvalprogramma’s,

alle vragen die een medewerker

medewerker al ‘Lekker Bezig’ is.

loopbaancoaching, thuiswerken,

heeft over Lekker Bezig.
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1
Hoe sta je ervoor?
Vervolgens beantwoordt de
medewerker in 5 minuten de
Lekker Bezig vragen. Deze gaan
over de thema’s gezondheid,
werk-privé balans, functioneren

gezondheidschecks tot PMO’s.
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Daarnaast faciliteert Lekker Bezig
een compleet aanbod op het
gebied van leren en ontwikkelen.
Naast praktische opleidingen
biedt Lekker Bezig aan
medewerkers ook trainingen om
hun softskills te verbeteren.

en toekomst.
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Voordelen voor de werkgever
Aantrekkelijke organisatie

Inzicht in uw organisatie

Geen gedoe met
leveranciers

Eenvoudige financiële
afhandeling

Betrokken en bevlogen

U krijgt inzicht hoe uw

Dankzij de expertise en

Wij maken de financiële

medewerkers leiden tot hogere

organisatie ervoor staat.

inkoopkracht vanuit Achmea

afwikkeling gemakkelijk voor

productiviteit en minder

Privacy van de medewerker is

hebben wij betrouwbare

u. Maandelijks sturen we

verzuim. Uw organisatie wordt

belangrijk. De ingevulde

partners met een zeer

1 verzamelfactuur van alle door

bovendien aantrekkelijker om

vragenlijsten en gekozen

gevarieerd aanbod aan

de medewerkers afgenomen

voor te blijven werken. U biedt

diensten zijn niet zichtbaar

oplossingen geselecteerd

diensten. Wel zo makkelijk

namelijk alle faciliteiten om

voor u. Wel is via het dashboard

voor Lekker Bezig.

voor uw administratie.

duurzaam inzetbaar te blijven.

sturingsinformatie beschikbaar.

Diensten waar we de kwaliteit

Of het nu gaat om het thema

Hoeveel medewerkers zijn al

van kunnen borgen. Maar ook

gezondheid of opleidingen.

gestart en hoeveel budget is er

blijven monitoren.

Lekker Bezig heeft het allemaal.

gespendeerd? Maar nog

En missen we bepaalde

belangrijker. U krijgt een

dienstverlening? Dan kijken

algemene indruk hoe

we samen welke partijen

medewerkers zich voelen en of

invulling kunnen geven aan

ze voldoende ontwikkelings-

uw behoeften.

mogelijkheden zien. Kortom,
allemaal indicatoren die iets
zeggen over het werkgeluk van
uw medewerkers.
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Grip & Inzicht dashboard

Activatie inzicht

Hoe staat uw organisatie ervoor op
duurzame inzetbaarheid?

Grip op uw budget

Hoeveel mensen maken gebruik van

Een vraag die elke werkgever bezig

Niet alleen uw medewerkers,

de app? Welke communicatie slaat

houdt! Wij hebben daar met Lekker

maar ook uw organisatie vindt het

aan? Een belangrijk onderdeel van het

Bezig een mooie oplossing voor.

fijn om financieel inzicht te hebben.

dashboard is het activatie-gedeelte.

Samen met DI specialisten hebben wij

In het dashboard leest u exact hoeveel

Hierin ziet u heel overzichtelijk hoeveel

een complete vragenlijst ontwikkeld.

geld er wordt besteed en waaraan.

accounts geactiveerd zijn en

Deze vragenlijst is onderdeel van de app

Welke oplossingen populair zijn en hoe

bijvoorbeeld hoeveel medewerkers de

en de inzichten worden in een realtime

dit zich verhoudt tot de inzichten vanuit

vragenset hebben afgerond.

dasboard gedeeld. Zo ziet u precies hoe

de vragenlijst.

medewerkers naar zichzelf kijken.
Nu en in de toekomst. Waardevolle data
waar u vervolgens op kunt bijsturen!
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Privacy is gewaarborgd
Het is belangrijk dat uw medewerkers zich veilig voelen om eerlijk
antwoord te geven. Dat de privégegevens die ze delen binnen de app
veilig zijn.

We delen alleen bedrijfsbrede cijfers met u als werkgever. Niet op
persoonsniveau; data in het dashboard is dus niet te herleiden naar
individuele medewerkers.
We gaan vertrouwelijk om met de data van de gebruikers.
We gebruiken data enkel om onze dienstverlening te verbeteren.
Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG; zo kunnen
medewerkers desgewenst hun toestemming intrekken
voor verwerking van hun gevoelige gegevens.
We staan als dienst los van het verzekeringsbedrijf, gegevens
hebben geen invloed op verzekeringspolissen.
Onze security-standaarden zijn hoog, zoals van ons verwacht
mag worden.
De Lekker Bezig app wordt regelmatig getest op veiligheid
door ethische hackers.
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Onze missie
Schade vergoeden, problemen oplossen, hulp bieden:
Centraal Beheer doet het al meer dan 110 jaar.
In onze ideale wereld hebben onze relaties zo min
mogelijk last van ongemak. En zijn we een sterke club
van partners die elkaar helpt op elk denkbaar vlak.

Zo zijn we al jaren met werkgevers in gesprek over duurzame
inzetbaarheid. De huidige ontwikkelingen en trends hebben namelijk
veel impact op werk. Dit levert voor werkgevers en medewerkers
allemaal nieuwe vragen op. Lekker Bezig heeft hiervoor de oplossing.
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Ontstaan uit het Open Netwerk

Praktisch en wetenschappelijk onderbouwd

Lekker Bezig is ontstaan vanuit het Open Netwerk van Centraal Beheer.

Door veel onderzoek heeft Centraal Beheer opgehaald wat duurzame

Dit platform van ruim 50 werkgevers uit verschillende sectoren, zoekt

inzetbaarheid voor medewerkers betekent. En wat ze nodig hebben om

samen met hoogleraren, wetenschap en HR-experts oplossingen voor

hiermee aan de slag te gaan. Het leverde waardevolle inzichten op die de

grote arbeidsmarktvraagstukken. Medewerkers activeren om blijvend

basis vormen voor Lekker Bezig. Samen met werkgevers en partners is

inzetbaar en gelukkig te zijn, blijkt een van de grootste uitdagingen voor

Lekker Bezig vervolgens ontwikkeld.

werkgevers. Samen met het Open Netwerk komen wij tot innovaties die
invulling geven aan dit vraagstuk.

In de app van Lekker Bezig maken we gebruik van een vragenset over
werk-privébalans, gezondheid, functioneren en toekomst. Deze vragenset
is samen met specialisten ontwikkeld. En toetsen we continu met onze
gebruikers. Om zo tot een gebruiksvriendelijke app te komen, die aansluit

‘Hoe ontwikkelen mijn
medewerker zich naar
het werk van de

bij de behoeften van werkgevers en medewerkers.

‘Help me om
verzuimproblemen op
te lossen’

toekomst?’

‘Help me mijn
medewerkers te laten
floreren als totaal mens’

‘Hoe ben ik aantrekkelijk
als werkgever?’

‘Hoe kan ik als

‘Hoe kan ik het thema

werkgever de eigen

van duurzame

regie van medewerkers

inzetbaarheid

op DI stimuleren?’

neerzetten binnen de
organisatie?’

‘Hoe zorgen we als

‘Er moet meer vanuit de
medewerker zelf gaan
komen. Hoe krijg ik hen
in beweging?’

werkgever voor goede
arbeidsmobiliteit?’
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Partners van Lekker Bezig

Leren & Ontwikkelen

Mentale Fitheid

Werk-Privé

Loopbaan

Gezondheid

Opleidingen, skills en
vaardigeheden

Leefstijl, mindfulness,
coaching ‘Even niet zo
lekker in je vel’

Financiële situatie,
coaching etc

Loopbaan APK, coaching
‘Waar sta jij over 5 jaar?’

Gezondheidscheck,
Afvallen, Bewegen, Slapen

ONLINE TRAINING
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Wilt u meer weten?
Lars Blaauw
Business Consultant
Duurzame Inzetbaarheid

Meer weten? Neem contact met mij op
Investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers
loont direct. Met Lekker Bezig brengen wij uw medewerkers
in beweging op dit onderwerp. Bent u benieuwd wat
Lekker Bezig voor u kan betekenen? Ik denk graag met u mee.
Maak een vrijblijvende afspraak.

Of bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8111
Dat kan van maandag tot en met vrijdag

27863 20.11

www.centraalbeheer.nl/lekkerbezig

van 8.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag verder.
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