
READY? 
SET, 
GO!

Productieve medewerkers, meer 
werkplezier en minder ziekteverzuim. 
Dat is wat je wilt! Blue Zones 
helpt hierbij. Met een preventief 
medisch onderzoek (PMO) voor je 
medewerkers en overzichtelijke 
rapportages, krijg jij als werkgever 
direct inzicht in de verbeterpunten 
en knoppen waaraan jij kunt draaien. 
Samen zorgen we voor gezonde 
medewerkers in een gezond bedrijf.

GEZONDE 
MEDEWERKERS,  
EEN GEZOND  
BEDRIJF!



Medewerkers die structureel te veel stress ervaren, die niet 
gemotiveerd zijn, of met fysieke klachten thuiszitten. Dat is een 
groot probleem voor werkgevers. Elke dag dat een medewerker 
niet kan werken, kost geld. Dit wil je voorkomen. Door preventief 
de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers te meten, is 
het mogelijk om langdurig verzuim te voorspellen én voorkomen. 
Dat is prettig voor jou, maar zeker ook voor je medewerkers. 
Daarmee voorkom je uitval en kunnen medewerkers tot aan hun 
pensioen fluitend naar hun werk gaan. 

Met het preventief medisch onderzoek (PMO) van 
Blue Zones richten we ons op de verschillende 
gezondheidsrisico’s die kunnen zorgen voor uitval. 
Met een breed onderzoek (online en op onze locatie) 
brengen we de mentale en fysieke gezondheid 
van jouw medewerkers in kaart. Zij ontvangen een 
persoonlijke rapportage en jij een overzichtelijke 
(anonieme) groepsrapportage. 

Met de Blue Zones rapportage krijg jij als werkgever 
direct inzicht in de risico’s, verbeterpunten en de 
knoppen waaraan je kunt draaien. Afhankelijk van 
jullie wensen en doelstellingen kunnen we hier een 
op maat gemaakt advies voor schrijven en zelfs actief 
individuele ondersteuning bieden waar nodig. Samen 
zorgen we voor gezonde medewerkers in een gezond 
bedrijf.

HET BLUE ZONES PROGRAMMA: 

Ready? 
Breed onderzoek en uitgebreide 
rapportage: hoe staat het 
met de gezondheid van jouw 
medewerkers?

Set.
Een op maat gemaakt advies: 
wat kun jij als werkgever doen 
voor gezonde medewerkers? 

Go!
Onder begeleiding actief aan 
de slag: hoe zorgen we samen 
voor blijvende verbetering? 



OVER BLUE ZONES: 
   
Lang, gezond en gelukkig leven. Er zijn plekken 
op aarde waar dit werkelijkheid is en inwoners 
gemiddeld veel langer en gelukkiger leven. Deze 
plekken worden ‘Blue Zones’ genoemd. Onze 
ambitie? Iedereen helpen een Blue Zone te creëren!

Wij vinden dat iedereen een lang en gelukkig leven 
verdient. Gezond zijn én blijven is alleen makkelijker 
gezegd dan gedaan. Het hangt af van veel 
verschillende factoren en het vinden van een goede 
balans tussen je mentale en fysieke gezondheid. 
Vanuit deze gedachte hebben wij het unieke Blue 
Zones leefstijlprogramma ontwikkeld. Met behulp 
van een breed onderzoek, persoonlijk plan en 
eventueel intensieve begeleiding maken we van 
jouw bedrijf een Blue Zone! 

Tarieven
Geen bedrijf is hetzelfde, dus bieden wij maatwerk. Afhankelijk van jullie doelstellingen, ambities en behoeftes 
bepalen we de exacte invulling van het Blue Zones programma. Dit doen we samen. De kosten zijn afhankelijk 
van de keuzes. We gaan graag samen in gesprek en denken mee over de subsidiemogelijkheden vanuit de ESF 
of een PMO vergoeding vanuit de collectieve zorgverzekering. Ready? Neem contact met ons op via
info@bluezonesgroup.nl of bel ons op 055 303 43 88.

WAARDEVOLLE KENNIS
   
Werkgevers die werk maken van de gezondheid 
van hun medewerkers, plukken daar vaak direct 
de vruchten van. De Blue Zones rapportage biedt 
inzichten in de complete gezondheid van jouw 
medewerkers. Mentale en fysieke gesteldheid, 
motivatie, werk en privé balans. Alle aspecten van 
vitaliteit worden gemeten. Met deze waardevolle 
inzichten krijg jij als werkgever de kans om gericht 
interventies in te zetten en langdurig verzuim te 
voorkomen. De inzet van het programma toont ook 
nog eens goed werkgeverschap en versterkt de 
eigen bewustwording van medewerkers. Een echte 
win-winsituatie!  



MEER WETEN?

Wil je weten wat het Blue Zones  
programma voor jouw bedrijf kan 
betekenen? Bekijk alle informatie op  
www.bluezonesgroup.nl. 

Heb je interesse in deelname aan het 
programma of vragen?  
Neem dan contact met ons op via  
info@bluezonesgroup.nl of bel ons op  
055 303 43 88. 

READY? 
SET, 
GO!
Gezonde 
medewerkers, een 
gezond bedrijf!
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info@bluezonesgroup.nl 
www.bluezonesgroup.nl 

@BlueZonesGroup

Locatie: 
Anklaarseweg 95A
7317 AS Apeldoorn
055 303 43 88Blue Zones Group

Gebaseerd op 
inzichten van: 


