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Of maak je je zorgen over de inzetbaarheid 
van je medewerker op de langere termijn? 
Maak dan een afspraak met de bedrijfs-
fysiotherapeut. Stel hierbij zo gericht mogelijk 
jouw hulpvraag, zodat de bedrijfs-
fysiotherapeut een zo goed mogelijk advies 
kan geven. Zo krijgen jij en je medewerker 
weer grip op de mogelijkheden om de 
klachten te verminderen en de inzetbaarheid 
te vergroten. 

Met de vitaliteitscoach ga je samen met je 
collega’s aan de slag met Fit&Vitaal. Denk 
hierbij aan interactieve sessies over het 
fysieke of mentale vlak, energie, werkplezier 
of inzetbaarheid. Een workshop, training of 
energizer kan georganiseerd worden als 
onderdeel of onderbreking van een 
vergadering of teamoverleg. Maatwerk is 
hierbij het uitgangspunt. 

Vitaliteits-
coach

Heeft je medewerker 
medische klachten?

Is je medewerker 
vaker of langer ziek?

Heeft je medewerker 
fysieke klachten?

Met je team aan de 
slag met Fit&Vitaal?

Mijn Kracht

En maak je je zorgen over het herstel en/of de 
inzetbaarheid van je medewerker? Schakel 
dan de bedrijfsarts in. Met het advies van de 
bedrijfsarts op zak, kan gekeken worden 
welke beperkingen en mogelijkheden er zijn 
wat betreft de belastbaarheid en werkzaam-
heden van de medewerker. De bedrijfsarts is 
zowel voor leidinggevende als voor de mede-
werker beschikbaar voor advies over 
inzetbaarheid of arbeidsgerelateerde 
medische problemen.

De verzuimcoach ondersteunt jou als 
leidinggevende als je te maken hebt met 
frequent en/of langdurig verzuimende 
medewerkers. Ook coacht zij je in het goed 
vervullen van jouw rol in het eigen regie 
model. Behoefte aan meer ondersteuning in 
het verzuimproces? De verzuimcoach is er 
voor jou.

HRM zorgt voor een goede afstemming tussen alle ondersteuners. Heb je vragen over het proces, dan kun je terecht bij de 
Arbo adviseur, Ron van Oorschot. Ook ondersteunt HRM je bij re-integratie bij langdurig verzuim van je medewerkers.HRM


