
 

 
 

 

 

Preventief Medisch 

Onderzoek WENB 

Informatiefolder 

Vind jij het ook belangrijk dat je vol energie en met plezier je werk kunt 

uitvoeren? Om je hierbij te ondersteunen biedt WENB je de mogelijkheid om deel 

te nemen aan een PMO, bestaande uit vragenlijstonderzoek over inzetbaarheid en 

een Health Check. Als iedereen hieraan meedoet, wordt goed inzicht verkregen in 

de vitaliteit van de organisatie en de ruimte voor verbetering.  

Het eerste deel van dit preventief medisch onderzoek 

bestaat uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid 

(MoDI). Op dinsdag 29 juni ontvang je hiervoor vanuit 

Bewegen Werkt een persoonlijke mail. Met deze 

vragenlijst, die je in ongeveer 10 minuten invult, krijg je 

inzicht in je inzetbaarheid, werkvermogen, 

werkomstandigheden en leefstijl.  

 

Micheline Tiemessen heeft je ingepland voor de Health 

Check die op 14 september op  kantoor van WENB 

plaatsvindt in ruimte 3.64. Hierbij krijg je in een half uur 

je bloedwaardes (glucose en uitgesplitst cholesterol), 

bloeddruk, biometrie en een oogmeting. Na de metingen 

ga je hierover direct in gesprek met een vitaliteitsadviseur 

van Bewegen Werkt.  

 

Door wie wordt dit PMO uitgevoerd? 

Het PMO wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau 

Bewegen Werkt. Er is gekozen voor een externe partij, 

zodat je privacy kan worden gegarandeerd.  

 

‘Altijd goed om 

stil te staan bij 

je vitaliteit. Wat 

je aandacht 

geeft groeit!’ 



 
 

 

 
Groen, oranje, rood 

Na het invullen van de MoDI ontvang je direct een 

persoonlijk rapport, waarmee je aan het denken gezet 

wordt over jouw inzetbaarheid en de mogelijkheden die 

je hebt om hier invloed op te hebben. Als je rood scoort 

op het onderdeel werkvermogen, is dit een indicatie van 

risico op uitval. Om je hierin te ondersteunen, word je 

vanuit Bewegen Werkt uitgenodigd om te bespreken wat 

de vervolgstap kan zijn. WENB is niet op de hoogte van je 

score of dit gesprek.  

 
Na de Health Check ontvang je ook direct een persoonlijk 

rapport met jouw gemeten waardes. Je scores hierop 

kunnen groen, oranje of rood zijn. Hierover ga je in 

gesprek met de vitaliteitsadviseur, zodat je indien nodig 

meteen gezonde stappen kunt zetten. 

 
Groen   Je ervaart niet of nauwelijks 

belemmeringen. Ga zo door! 

Oranje   Pas op de plaats lijkt belangrijk. 

Misschien zijn er verbeterpunten? 

Rood  Tijd om actie te ondernemen! 

 

Je eigen situatie staat in dit gesprek centraal. Indien 

gewenst kan vitaliteitsadviseur je helpen bij het opstellen 

van een plan van aanpak. Je blijft zelf verantwoordelijk 

voor de vervolgstappen.  

 

Wat gebeurt er met je gegevens (privacy)? 

De individuele scores en antwoorden op de vragen zijn 

alleen voor jou inzichtelijk. WENB ontvangt wel een 

groepsrapportage met gemiddelde scores en verdelingen 

van scores. In de groepsrapportage voor je werkgever 

zijn de resultaten niet te herleiden naar jou als individu.  
Je gegevens worden gehanteerd met inachtneming van 

de geldende wetgeving op het gebied van bescherming 

Wat levert deelname aan het PMO op? 

- Je krijgt inzicht in jouw inzetbaarheid, 

werkomstandigheden en leefstijl. 

- Je bent je bewust van de keuzes die je 

maakt en de invloed hiervan op je 

gezondheid en vitaliteit. 

- Indien nodig, krijg je advies en praktische 

tips om zelf actie te ondernemen. 

- Je werkgever ontvangt een anonieme 

groepsrapportage van de resultaten. Met 

deze informatie kunnen zij medewerkers 

beter ondersteunen om gezond en inzetbaar 

te blijven.  

 

 

 

 

 

‘Fijn om bevestigd 

te zien dat ik goed 

bezig ben!’ 

persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens alleen 

bekend zijn bij de onderzoeker van Bewegen Werkt en bij 

jezelf. Bewegen Werkt heeft een privacyreglement 

opgesteld. Heb je  vragen ten aanzien van de privacy dan 

kunt je  altijd mailen naar info@bewegenwerkt.nl. 

 

Hoe kunt u deelnemen?  

Je ontvangt vanuit Bewegen Werkt op dinsdag 29 juni 

een persoonlijke uitnodiging om de online vragenlijst in te 

vullen. Micheline Tiemessen heeft je ingepland voor de 

Health Check die op 14 september gepland op het 

kantoor van WENB plaatsvindt in ruimte 3.64. 

 

Meer informatie 

Heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 

op met Bewegen Werkt of je collega Fred Teerink. 

Telefoonnummer  053 - 477 66 46  

E-mail     jobjan.blonk@bewegenwerkt.nl 

 

 

 

 

 

 


