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Employee health is determined by 
employers organizational climate! 
 
 
 
 
Anouk ten Arve Msc. program manager 

So you can influence this! 
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100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

IZZ 

• Is a collective of employees (and employers) in Dutch healthcare  

• We act as an advocate on behalf of our members  

• The Board of IZZ: representatives of trade unions and employer organizations in healthcare 

2 
3 



Template-set Teldesign - IZZ 

100% Tekst 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

3 



Template-set Teldesign - IZZ 

50% Tekst + 50% Afbeelding #1 

TEKST NIVEAUS 

1 

Start Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

• Bullet 

2 - Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Platte tekst 

5 Kopje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

Our two statutory goals 
combine perfectly 

A large collective of healthcare employees with 

an IZZ insurance 

 

 provides a large amount of data  

 

 and the ability to develop occupational health 

     and safety programs on a group and 

     organizational level 
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100% Grafiek 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

GRAFIEK INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
grafiek. Klik op het pictogram om een nieuwe 
grafiek in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste grafiek 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

GRAFIEK BEWERKEN 

1 Selecteer de grafiek, klik met de rechter 

muisknop en kies ‘Gegevens bewerken’ 

Grafiektype wijzigen 

Gegevens bewerken 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

Difference in utilization physiotherapy and mental healthcare 
between Dutch healthcare organizations 

Source: Jaarrapport Zorggebruik IZZ 
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Intersection, 32% - 6% 

13% 65% 

19% 

1% 
Above average physiotherapy and mental healthcare 

Above average physiotherapy or mental healthcare 

Below average physiotherapy and mental healthcare  

Every dot is one healthcare organization 
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50% Tekst + 50% Afbeelding #1 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 
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aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

The organizations in blue 
show a positive climate 

“We do meaningful work together” 

“Together we search for solutions”  

“We can talk to each other about social safety” 
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Hoofdstuk slide #3 

The organizational influencer 
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Afbeelding 100% 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

100% AFBEELDING 

1 Deze indeling kunt u gebruiken bij het 
plaatsen van schema’s, organogrammen 
of andere illustraties, 

AFBEELDING INVOEGEN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om een 
nieuwe afbeelding in te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Video instructies – YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en klik 
op de gewenste video link. 

Organizational Climate 

Source: Bronkhorst, B. Healthy and Safe Workplaces in Health care; 2018 
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Koptekst en 

voettekst 

Influencers 

1. Commitment Board 

2. Leadership team management 

3. Team values 

4. Open communication 

5. Employer and employee responsibility 
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Lege slide + Titel 

VOETTEKST WIJZIGEN 

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en 

klik op ‘Kop- en voettekst’. 

Vink de box voor ‘Voettekst’ 

aan, om deze zichtbaar 

te maken. 

2 Typ de gewenste voettekst in, in het 

aangegeven tekstkader. Klik vervolgens op 

‘Overal toepassen’ om de gegevens op  

elke slide toe te passen. 

 

Koptekst en 

voettekst 

LEGE SLIDE 

1 Deze indeling kunt u gebruiken bij het 
plaatsen van schema’s, organogrammen 
of andere illustraties, 

Approach Organizational Climate 
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Lege slide + Titel 
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Koptekst en 

voettekst 
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Most important results 
Lang term effect  

(6 month after intervention, 10 organizations, 235 teams) 

 

Organizational climate + 4,9% 

Health and safety behavior + 12,1% 

Workrelated sickleave* - 68,6% 

Musculoskeletal problems  - 11,5% 

Emotional exhaustion - 15,5% 

Quality of care + 11,2% 

Healthcare utilization physical health* - 63,9%  

Healthcare utilization mental health* - 42,9% 

Source: Praktijktoets Aanpak Organisatieklimaat, November 2018, EUR / IZZ 

*self reported 
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Koptekst en 

voettekst 

Summarizing 

Employee health is determined  

by the employers organizational climate!  

 

 

• Start talking: plan the dialogue and improve the employees health 

 

• Use the work related utilization of health care as an indicator for the organizational climate 

 

 

 A healthier organizational climate starts with you!  
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Koptekst en 

voettekst 

More information www.izz.nl/hospeem-epsu 

Marc Spoek Anouk ten Arve 
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Babette Bronkhorst 


