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Productsheet 

De Vitale Organisatie 
 

 

 

Contractant: 

  

Cenzo B.V. 

Leverancier:  Cenzo- Florine B.V.  

Naam product:   

Categorie:  Organisatie & Management 

Doel: 

 

  Inzicht krijgen in en verbeteren van het vitaliteitsbeleid; 

 Vitale, gezonde medewerkers in vitale organisaties;  

 Vergroten van inzetbaarheid, belastbaarheid en reductie 

ziekteverzuim; 

 Verlagen van verzuimkosten, sociale premies en schadelast. 

Doelgroep:  Organisaties die een duurzaam en integraal HR-beleid willen voeren. 

Omschrijving product:  
 

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe 

technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van 

werkgevers en werknemers. Wanneer zij investeren in gezondheid, 

scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar vitale en 

duurzaam inzetbare medewerkers. Dat is niet alleen cruciaal voor de 

continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar het zorgt 

vaak ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere 

arbeidsproductiviteit.  

Een HRM consultant van Florine komt bij u langs, gaat in gesprek met 

de belangrijkste stakeholders in uw organisatie en voert een 

uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde Bedrijfsvitaliteit Scan uit. 

De resultaten worden met de relevante stakeholders besproken en er 

wordt door de consultant een concreet Plan van Aanpak opgesteld 

en opgeleverd (in onderling overleg met de stakeholders). 
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Als extra diensten bieden wij ook: 

 De Vita-16 vragenlijst: Dit is een door TNO ontwikkelde, 

bewezen vragenlijst om de vitaliteit te meten. Inclusief 

rapportage op afdelings- en organisatieniveau; 

 Wijzer in de Zorg: Zorgbemiddeling, -advies en second 

opinion. De medewerker wordt geholpen naar topzorg die snel 

beschikbaar is; 

 Persoonlijke gezondheidscheck: Online test, bloed-, hart- 

en urineonderzoek, rapportage, gesprek en begeleiding. 

Medewerkers ontvangen persoonlijk advies in een 

Gezondheidsrapport en gaan daarna zelf aan de slag. 

Resultaat:   Inzicht in het vitaliteitsbeleid; 

 Concreet Plan van Aanpak om de vitaliteit te verbeteren. 

Werkvorm:  Bedrijfsscan, overleg, benchmark, advies & consultancy, project en 

programmamanagement. 

Duur:  Één tot drie maanden; in onderling overleg. 

Prijs:  
 

Basisproduct (Bedrijfsscan inclusief Plan van Aanpak):  

 

 Or 3.200,- exclusief BTW, 

inclusief reiskosten; 

 Or 5.600,- exclusief BTW, 

inclusief reiskosten. 

 

Voor de extra diensten zijn separaat productsheets beschikbaar. 

Annulerings-

voorwaarden: 

 Zie Algemene Voorwaarden in de bijlage. 

Rendement:   Verhoogde inzetbaarheid, belastbaarheid en reductie 

ziekteverzuim; 

 Verlaging van verzuimkosten, sociale premies en schadelast. 

Indien het pakket inclusief de Vita-16 wordt afgenomen, zijn er 

concrete geldbedragen te koppelen als rendement. Voor meer 

informatie zie het productsheet van de Vita-16. 

Opmerkingen:  Onze diensten bieden wij in heel Nederland aan. Onze algemene 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en 

terug te vinden op onze website. 

 


