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Voor een fit lijf  
& brein
Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
brengt Connecci de gezondheidssituatie van uw 
medewerkers en dus van de hele organisatie in 
kaart. Hiermee krijgt zowel u als werkgever als de 
medewerker inzicht in krachten en klachten op 
het gebied van gezondheid. 

Samen met de resultaten van een gevalideerde  
vragenlijst over leefstijl en/of mentale belastbaarheid 
wordt een totaalbeeld gevormd. Zowel de medewerker 
als de organisatie ontvangt een maatwerk advies met 
verbeterpunten en handvatten om direct mee aan 
de slag te gaan.  
 
Daarnaast kan Connecci  een vervolgprogramma 
ontwikkelen zodat ‘vitaliteit’ een vast onderdeel 
wordt van het HR - en organisatiebeleid.

Verplicht en waardevol! 

Het laten uitvoeren van het periodiek PMO is niet 
alleen bij de wet verplicht voor elke werkgever,  
het is vooral heel waardevol. Het geeft de werkgever 
inzicht in de gezondheid en inzetbaarheid van de 
medewerkers. De onderzoeksresultaten laten zien 
waar individueel en organisatie breed krachten  
liggen en ook waar actie ondernomen kan worden. 
Dit met als doel gezonde, betrokken en gemotiveerde 
medewerkers en een laag verzuim.



Wat levert een PMO 
uw organisatie op?
Naast inzicht en advies voor de medewerkers om te 
werken aan een fit lijf en brein, brengt een PMO de 
organisatie ook: 

•  Data op organisatieniveau  
Om gericht en duurzaam invulling te geven  
aan het vitaliteitsbeleid.

•  Een bijdrage aan een lager verzuim  
Dat levert de werkgever direct voordeel op.  
Een verzuimdag kan de werkgever wel € 200,-  
tot € 400,- per dag kosten. 

•  Een zichtbare bijdrage aan goed  
werkgeverschap 
Dat spreekt niet alleen potentiële medewerkers 
aan, het zorgt ook voor gemotiveerde, betrokken 
en loyale medewerkers.
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Het PMO bestaat uit de volgende metingen:  
 
Wanneer Connecci voor u het PMO gaat verzorgen, 
dan worden er verschillende (fysieke en mentale) 
metingen uitgevoerd:  

Jouw privacy wordt volledig gewaarborgd 
 
•  Leefstijl en mentale belastbaarheid  

(digitale vragenlijst)
•  Uitgebreid bloedonderzoek  

 (HDL/ LDL, Totaal Cholesterol,  
Triglyceride en Glucose)

• Bloeddruk
• Saturatie (bloedzuurstofgehalte) 
• Spirometrie (longfunctie)
•  Lichaamssamenstelling (o.a. BMI, vet-,  

vocht-, spierpercentage, visceraal vet)
• Hartrisico score (cardiovasculair risico)
• Metabolische (echte) leeftijd
•  Meer specialistische metingen op verzoek  

(audiometrie, ECG en visus)

Het onderzoek wordt afgesloten met een  
persoonlijk adviesgesprek. Tijdens dit gesprek  
worden de resultaten van de fysieke en mentale 
metingen met de medewerker besproken.  
 
Waar nodig en wenselijk krijgt de medewerker  
direct advies, zodat met kleine (en soms grote) 
stappen gewerkt kan worden aan een fit lijf  
en brein.



Medewerkers  
informeren en  
enthousiasmeren
Om als werkgever alles uit het PMO te halen, is het 
natuurlijk wenselijk dat een groot deel van de  
medewerkers meedoet. Connecci heeft de kennis,  
ervaring en ideeën om ook uw medewerkers in  
beweging te krijgen. Wij helpen u graag bij het  
informeren en enthousiasmeren van uw medewerkers 
door aantrekkelijke communicatie en een uitdagende 
kick-off.  
 
In samenwerking met de organisatie zorgen we 
voor juiste, tijdige en aantrekkelijke communicatie- 
en informatiemomenten. Zo zorgen we er samen 
voor dat de medewerkers positief gestimuleerd  
worden, goed geïnformeerd zijn over bijvoorbeeld 
hun privacy en dat het aantal deelnemers van het  
PMO zo optimaal mogelijk is.

Vitaliteitsprogramma gericht op mens  
en organisatie 

Het PMO vormt een mooie start van een meerjarig 
vitaliteitsprogramma voor mens en organisatie, 
Connecci kan samen met haar vaste team van (lo-
kale) professionals een uitdagend programma voor 
uw organisatie opstellen. Daarbij kunnen we totaal 
ontzorgen of juist samen met betrokken afdelingen 
acties en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.  
 
Een vitaliteitprogramma bestaat uit verschillende 
activiteiten en interventies die bijdragen aan een fit lijf 
en brein. De inhoud en diversiteit van het programma 
wordt totaal afgestemd op de organisatie en haar 
mensen. De hoofdthema’s in het programma zijn:
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“  Met kleine stappen kan je  
grote sprongen maken.”

De hoofdthema’s in het programma zijn: 
 
•  Mentale gezondheid  

inclusief werkgeluk, ontspanning en  
budget coaching.

•  Fysieke gezondheid  
inclusief stoppen met roken, voeding  
en gezond slapen.

•  Bewegen & sport  
kom samen of alleen in beweging op jouw niveau. 

•  Samen in verbinding  
teamactiviteiten die verbinding en samenwerking 
optimaliseren.



DIT IS 
CONNECCI
Enthousiasme en professionaliteit!

Wij brengen laagdrempelig en professioneel  
een gezonde leefstijl en mentale belastbaarheid  
onder de aandacht. 

Compleet aanbod van activiteiten en interventies.

Team van ervaren specialisten.
 
Hoogwaardige software, AVG proof,  
ISO gecertificeerd.
 
Heldere rapportages met adviezen voor  
het individu, team en de gehele organisatie.

Wij ondersteunen bij het opstellen van een  
duurzaam en passend vitaliteitsbeleid.

Vragen of liever even kennismaken?  
Neem contact met ons op. We denken graag  
met u mee. 

“  Wij zijn ervan overtuigd dat het  
investeren in vitaliteit resulteert  
in een betere gezondheid en  
meer betrokkenheid en motivatie  
op de werkvloer.”
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Samen werken 
aan vitaliteit.

Doe je mee?

Niets uit deze brochure mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook.

Brinkstraat 181  I  7512 ED Enschede  I  T 06 23 56 80 83  I  info@connecci.nl
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Als het goed gaat met uw medewerkers, 
dan gaat het goed met de organisatie. 
Daar zijn wij van overtuigd. Wij luisteren, 
meten, coachen en adviseren. Zo krijgen 
we een goed beeld van de mensen en de 
organisatie en worden krachten en  
aandachtspunten inzichtelijk.  
 
Connecci bestaat uit een ervaren en  
enthousiast team dat ook uw organisatie 
op een professionele en laagdrempelige 
manier in beweging krijgt.


