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De Facilicom Group Providerboog

De Facilicom Providerboog biedt jou als leidinggevende informatie over onze providers binnen  

ons programma op duurzame inzetbaarheid ‘Hoe lekker werk jij?’. Het geeft mogelijkheden om  

contact te leggen met fysiotherapeuten, psychologen, mediators, schuldhulpverleners,  

budgetcoaches en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Facilicom heeft met deze providers contracten  

afgesloten. Je kunt de medewerkers ermee helpen, uitval voorkomen of verzuim verkorten.

 

In de providerboog zie je tegels. Op de tegels zie je bijvoorbeeld fysieke, psychische, multidisciplinaire  

en bedrijfsmaatschappelijke interventies. Per interventie lees je wat de provider biedt en hoe je aanmeldt.  

De SLA’s volgen later. Kijk gerust eens achter de tegels.

 

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Facilicom Expertisecentrum Preventie en Verzuim

Jessica Wijnen en Sacha Truyens • Consultants Preventie & Verzuim

jwijnen@facilicom.nl / struyens@facilicom.nl 



Preventieve informatie

113 Zelfmoordpreventie
Telefoonnummer 0900 0113
info@113.nl   |   www.113.nl

Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie.  
De organisatie bestaat uit psychologen en psychiaters. Zij zijn werkzaam in de professionele dienstverlening en hulpverlening.
Stichting 113 Zelfmoordpreventie wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen en wil suïcidale mensen,  
hun naasten en nabestaanden  ondersteunen. Als u aan zelfmoord denkt, somber of depressief bent, kunt u daar anoniem  
met 113 Zelfmoordpreventie over praten via de telefoon of chat.

Huiselijk geweld

Veilig Thuis
Telefoonnummer 0800 200 | Klik hier voor de website

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  
Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is.
Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers,  
omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en 
 zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

Vertrouwenspersonen Facilicom
Agressief gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of pesten is onaanvaardbaar.
Heb jij te maken met dit soort situaties en kom je er niet uit met je leidinggevende of de HR adviseur van jouw regio?  
Of voel je je niet gehoord? Neem dan contact op met één van de Facilicom vertrouwenspersonen. Het staat je vrij contact  
op te nemen met een vertrouwenspersoon naar keuze, ongeacht voor welke divisie of bedrijfsonderdeel je werkzaam bent. 
De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en bekijkt samen met jou welke vervolgstap het beste gemaakt kan worden.  
Voel je vooral niet bezwaard om je verhaal te vertellen. Vaak is een luisterend oor en kijken naar mogelijke oplossingen  
al een hele opluchting wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag.

https://veiligthuis.nl/?gclid=EAIaIQobChMIlLez7eGq5wIVleJ3Ch3c7Q07EAAYBCAAEgIHgPD_BwE


Bedrijfsmaatschappelijk werk en trauma opvang

Emergenz biedt traumaopvang, bedrijfsmaatschappelijk werk 
en coaching. Emergenz heeft landelijke dekking.

(Acute) traumaopvang
Slachtofferhulp bij trauma Emergenz biedt snelle en 
deskundige traumaopvang/slachtofferhulp aan organisaties 
en medewerkers na bijvoorbeeld een overval, (bedrijfs)
ongeval, overlijden of confrontatie met geweld. 

Emergenz kan een posttraumatische stressstoornis of andere 
langdurige klachten helpen te voorkomen. Uit onderzoek  
van TNO blijkt dat medewerkers aantoonbaar slechter 
functioneren en vaker langdurig ziek zijn wanneer 
traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Acute opvang nodig?
24/7 beschikbaar via alarmnummer
0800777 4444 en binnen 2 uur ter plekke.

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Het kan zijn dat medewerker belemmeringen beleeft  
vanuit een privé en/of werksituatie. Ook dan kan  
Emergenz begeleiden, zodat verzuim kan worden 
voorkomen of verkort.

Bijvoorbeeld: problemen met financiën, relaties, opvoeding, 
scheiding, rouw en verliesverwerking, geen deel uitmaken 
van het team, niet kunnen voldoen aan de functie eisen,  
niet gehoord voelen door collega’s  of leidinggevende, 
sluimerende conflicten of verstoorde werkverhoudingen.
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https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/Emergenz_aanmelden.docx
https://www.emergenz.nl
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Mediation

The Lime Tree mediation & training
Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat is op elke werkvloer 
zo. Soms kunnen kleine irritaties uitgroeien tot conflicten. 
Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe kleiner de kans op 
escalatie. In mediation gaan partijen zelf, onder begeleiding 
van een mediator, op zoek naar passende oplossingen.  
Het is een proces waarbinnen elke partij de kans krijgt zijn 
kant van de zaak naar voren te brengen. 

The Lime Tree kan een mediator inzetten in drie situaties:
•  De samenwerking loopt niet lekker tussen de 

leidinggevende en de werknemer, tussen twee 
werknemers of in een team. De mediator kan er voor 
zorgen dat de wrijving deescaleert en kan zorgen  
dat de samenwerking weer goed loopt; 

•  Als een conflict ten grondslag ligt aan het verzuim van 
een medewerker. De blokkade van het onderliggende 
conflict wordt via mediation  zichtbaar (na een  verwijzing 
door de bedrijfsarts of door een stagnerend reintegratie 
proces);

•  Als werkgever en werknemer niet meer met elkaar verder 
kunnen of willen (exit mediation). Een mediation kan bij 
het beëindigen van een dienstverband zorgen voor 
goede, eerlijke afspraken. 

The Lime Tree heeft landelijke dekking van mediators.  
The Lime Tree biedt ook teamof groepsmediation aan.
Mocht u twijfelen of een casus geschikt is voor mediation,  
neemt u dan vooral contact op met The Lime Tree: 
mediation@thelimetree.nl of (+31) (30) 225 5 912.

Bedrijfsmaatschappelijk 
werk en trauma opvang

Mediation Psychische Hulpverlening Budget coaching Vaccinatie en infectie 
ziektes voorkomen

Fysiek (multidisciplinair)

Download 
inschrijfformulier

https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/LimeTree_aanmelden.docx
https://www.thelimetree.nl/?gclid=CjwKCAiA44LzBRB-EiwA-jJipIsgZJaxkCUMxjQkuZ9pzTuDkrLohCqdSKdp8RvfNTzPWNrnBiRckhoCpKYQAvD_BwE
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Shared Ambition is een provider voor 
psychologische interventies, coaching en 

preventieve trainingen.

PSION biedt psychologische 
ondersteuning, advisering en begeleiding 

bij alle psychische klachten.



Psychische Hulpverlening

Wie is Shared Ambition?
Shared Ambition is een provider voor psychologische 
interventies, coaching en preventieve trainingen. Een 
psychologische interventie start altijd met een intake om  
een goed beeld te krijgen van het klachtenbeeld van de 
medewerker. De situatie rondom werk en privé wordt 
onderzocht.  

De consultants van Shared Ambition zijn ervaren, opgeleide 
specialisten  

Shared Ambition heeft landelijke dekking.

 

Wanneer kun je Shared Ambition inschakelen?
•  Werk)stress, overspannenheid/’burnout’, balans werk

privé, zingevingsvraagstukken en veerkracht;
•    In Balance (6 uur). Psychologische coaching, gericht op 

preventie en het voorkomen van uitval;
•  Vital Mind (9 uur). Voor medewerkers die zijn uitgevallen 

of nog gedeeltelijk aan het werk zijn, met ‘medium’ 
psychische (enkelvoudige) klachten. Het programma 
leent zich uitstekend voor ondersteuning bij een 
instabiele thuissituatie en/of rouwverwerking;

•  On Track (12 uur). Voor medewerkers met (dreigend) 
complex verzuim met een ongunstige herstelprognose. 
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https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/Shared Ambition_aanmelden.docx
https://www.sharedambition.com


Psychische Hulpverlening

Werkwijze
• Intake binnen 5 werkdagen na aanmelding;
• Start programma binnen 10 werkdagen na aanmelding;
•  Duur van de interventies is afhankelijk van het soort 

interventie en de ernst van de problematiek;
•  Facilicom profiteert van de laagste prijsgarantie afspraken 

die Shared Ambition heeft gemaakt met zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis. 

Preventie optioneel (geen samenwerkingsafspraken 
Facilicom-Shared Ambition)
• Online coaching (HeyCoach);
•  Psychologische loopbaantrajecten (Career Navigator  

en Career Story Interview);
• Mindfulness (individueel en groepstraining);
•  Veerkrachtwijzer (staande kunnen houden in een 

veranderende/dynamische omgeving);
•  Diverse workshops voor medewerkers en 

leidinggevenden op het gebied van stress en veerkracht.

www.sharedambition.com
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Psychische Hulpverlening

Wanneer PSION inzetten?
Als leidinggevende is het soms moeilijk het gesprek aan te 
gaan met medewerkers die last hebben van psychische 
klachten. Heb je dit wel al geprobeerd, maar kom je niet 
verder en heb je de indruk dat begeleiding door een  
expert noodzakelijk is, dan biedt PSION uitkomst. 
Snel handelen kan voorkomen dat iemand uitvalt. Maar ook 
als iemand al is uitgevallen is snelle actie heel belangrijk. 
PSION biedt praktische en effectieve begeleiding, waarbij 
medewerkers snel de hulp krijgen die zij nodig hebben. 
Daarmee kan veel langdurig verzuim worden voorkomen of 
worden bekort. Dat is voor iedereen wel zo fijn, niet in de 
laatste plaats voor de medewerker zelf.

Over PSION
PSION biedt psychologische ondersteuning, advisering en 
begeleiding bij alle psychische klachten. 

Zie link voor meer informatie.

Productaanbod
Klik hier voor het productaanbod.

Aanmelden
Aanmelden? Klik hier.
(Enkel volledig ingevulde aanmeldformulieren kunnen in 
behandeling worden genomen.)
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Aanmelden

https://www.psion.nl/diensten?gclid=EAIaIQobChMIiu-Bu9Hd5wIVGeJ3Ch3UswEBEAAYASAEEgKgIvD_BwE
https://www.psion.nl/diensten?gclid=EAIaIQobChMIiu-Bu9Hd5wIVGeJ3Ch3UswEBEAAYASAEEgKgIvD_BwE
https://app.planningsagenda.nl/psion.php
https://app.planningsagenda.nl/psion.php
https://www.psion.nl


Budget coaching

Wat doet De Sociale Raadsvrouw?
Heb je een medewerker die door financiële problemen niet 
meer slaapt, stress beleeft of zijn/haar werk niet meer naar 
behoren kan uitvoeren?

De Sociale Raadsvrouw helpt je medewerker met financiën, 
het budgetteren van uitgaven en schulden inzichtelijk te 
maken en zo mogelijk op te lossen.

De Sociale Raadsvrouw biedt landelijke dekking en bezoekt 
de medewerker thuis. Thuis is alle administratie aanwezig.  
De financiële administratie wordt op orde gebracht,  
waarmee de medewerker overzicht en ruimte krijgt.

Gekeken wordt van welke regelingen en voorzieningen nog 
gebruik gemaakt kan worden om financiële draagkracht te 
creëren. Zo nodig wordt hulp verleend bij het invullen van 
belastingaangifte. 
Loonbeslagen kunnen gecorrigeerd worden, vaak in het 
voordeel van de werknemer. 

Bij sommige mensen zijn de schulden uit de hand gelopen. 
Deze mensen kunnen aangemeld worden bij gemeentelijk 
schuldhulp.  
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https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/SocialeRaadsvrouw_aanmelden.docx
https://www.socialeraadsvrouw.nl


Vaccinatie en infectie ziektes voorkomen

Regelmatig hebben medewerkers voor werkgerelateerde 
zaken een medische keuring of advies nodig. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan vaccinaties tegen Hepatitis A, B of DTP of 
een ademlucht of rijbewijskeuring. 

Meditel is specialist op het gebied van vaccinaties, medische 
keuringen en preventief medisch onderzoek (PMO) en korte 
gezondheidschecks. Deze onderzoeken zijn speciaal gericht 
op leefstijl, vitaliteit en de algehele gezondheid van uw 
medewerkers. 

Meditel heeft meer dan 20 vestigingen in Nederland.  
Alle handelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde 
(bedrijfs)artsen die dagelijks bezig zijn in de wetenschap  
dat voorkomen beter is dan genezen.

Beroepsvaccinaties tarieven
1ste consult € 39,00 
Herhaal consult € 35,00
DTP € 21,90 
DKTP € 39,00 
Hepatitis A € 22,00 
Hepatitis B € 26,00 
Hepatitis A & B € 39,00
BMR € 25,00 
Vaccinatieboekje € 50,00 
Titerbepaling € 12,00
HBsAG & Anti Hbcore € 27,50 
Ademluchtkeuring € 321,00
Inventarisatie € 60,00
Noshow € 39,00

Bedrijfsmaatschappelijk 
werk en trauma opvang

Mediation Psychische Hulpverlening Budget coaching Vaccinatie en infectie 
ziektes voorkomen

Fysiek (multidisciplinair)

Download 
inschrijfformulier

Pagina 1 2

https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/Meditel_aanmelden.docx
https://www.meditel.nl


Vaccinatie en infectie ziektes voorkomen

Meditel berekent kosten behorend bij de tijd van het consult 
en normale kosten van een vaccin. Dit, in combinatie met het 
eenvoudig inplannen op tientallen vestigingen door het 
gehele land, is in het voordeel van Facilicom. 
Een medewerker kan individueel via de aanvullende 
zorgverzekering een vaccinatie vergoed krijgen, hierbij 
gelden hogere tarieven en ontvangt de medewerker de 
factuur als we het niet bij de verzekeraar kunnen indienen. 

Website
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Fysiek (multidisciplinair)
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Tigra biedt interventies op de gebieden 
inzetbaarheid, preventie en verzuim.

Bedrijfsfysiotherapie, online  
en op locatie.



Fysiek (multidisciplinair)

Werknemers die fluitend naar hun werk gaan. Dat is 
onmisbaar voor een gezond en succesvol bedrijf. Je wilt je 
collega’s op de juiste manier inzetbaar houden. Dan kan het 
werk doorgaan, hoeft er geen vervanging gezocht te worden, 
is de klant tevreden en zit je zelf niet met roosters die niet 
ingevuld kunnen worden. 

Heb jij werknemers die verzuimen of die klachten hebben 
aan het houdings en bewegingsapparaat (rug, nek, schouder 
et cetera), of wil je preventief een interventie inzetten zodat 
je werknemer niet uitvalt? 

TIGRA biedt interventies op de gebieden inzetbaarheid, 
preventie en verzuim. 

Preventie 
Als een medewerker klachten heeft aan bijvoorbeeld rug, 
schouder of knie, kun je preventief helpen. Uitval (verzuim) 

kan hiermee voorkomen worden en de medewerker kan zijn 
of haar werk weer (volledig) uitvoeren.

Verzuim
Mocht je werknemer toch verzuimen, dan wil je hem/haar 
natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk hebben.  
Dat is voordelig voor iedereen. In eerste instantie voor de 
medewerker zelf en natuurlijk voor collega’s, de klant, 
Facilicom en jou als leidinggevende. 

Hoe werkt het: 
1. Aanmelding;
2. Intake binnen 5 dagen na aanmelding;
3.  Na intake volgt binnen 5 werkdagen verslag met daarin 

advies voor een vervolgtraject, inschatting hoe lang het 
verzuim gaat duren en offerte;

4.  Na akkoord op het voorgestelde traject en de offerte door 
opdrachtgever (direct leidinggevende/HR), start het traject. 
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https://www.tigra.nl


Fysiek (multidisciplinair)

Als de medewerker geheel of gedeeltelijk is uitgevallen 
vanwege de beperkingen, volgt advies over reintegratie
mogelijkheden zodra belastbaarheid toeneemt.

Intake 
Een arbeids of bedrijfsfysiotherapeut kijkt naar de balans van 
het werk met wat de werknemer mentaal en fysiek aankan. 
De werknemer vult ook een vragenlijst in en soms volgt 
onderzoek met aanvullende testen; 
Geschikt vervolgtraject 
TIGRA geeft aan hoe lang TIGRA verwacht dat het verzuim 
gaat duren. Ook volgen advies over welk vervolgtraject het 
meest geschikt is en een offerte. Daarbij zie je een overzicht 
van de kosten van verzuim en productieverlies van de 
werknemer over de afgelopen vier weken. Dit overzicht geeft 
je als werkgever de tools om te sturen op verzuim: je krijgt 
een goed beeld hoe de productie terugloopt en wat dat 
financieel betekent voor je organisatie;

Mogelijke vervolginterventies 
Gedragsmatige fysieke training (kort en standaard) 
De Gedragsmatige fysieke training is gericht is op gedrag, 
fysieke klachten en werkhervatting. Er is een kort (6 weken) 
en een standaard (12 weken) programma. 
Het doel is de inzetbaarheid van individuele werknemers  
te verhogen en bij verzuim werkhervatting te realiseren. 
Hierbij wordt gewerkt met een werkhervattingsschema.  
De werknemer leert tijdens de training op een verantwoorde 
wijze te functioneren om daarmee recidief te voorkomen. 
Vervolgconsult inzetbaarheid 
Dit is een snelle, kortdurende interventie gericht op 
coaching, behandeling en advies van werknemers met acute 
klachten aan het houdings en bewegingsapparaat. De acute 
klachten worden effectief en snel aangepakt. Het is een 
geprotocolleerd activerend programma onder deskundige 
begeleiding van een (bedrijfs)fysiotherapeut, bestaande uit 
maximaal 5 individuele sessies van 45 minuten. 
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Fysiek (multidisciplinair)

Multidisciplinair programma 
Het programma heeft tot doel stapsgewijze terugkeer naar 
eigen werk en het functioneren te optimaliseren op het 
gebied van werk en vrije tijd.

Het programma bestaat uit een fysiek deel (fysieke training in 
combinatie met individuele informatiesessies) en een 
individueel psychologisch deel. Tijdens het programma heeft 
werkhervatting een steeds grotere rol. De werknemer maakt 
een eigen werkhervattingsschema en onderneemt daarin 
ook zelf stappen. De invulling van het traject is per individu 
verschillend. 

Aanvullend
Programma’s die ingezet kunnen worden zijn een 
werkplekonderzoek, werkplekcheck, gedragsmatige fysieke 
training of een multidisciplinair traject

Aanmelden
Intake
klik hier!

Werkplekonderzoek
klik hier!

Wil je eerst overleggen?
Bel TIGRA Beheer (0582881443) of een van de vestigingen. 
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Bedrijfsfysiotherapie, online en op locatie. Lees meer 

Hello Fysio 
Biedt zowel een preventieve als curatieve rol in het 
optimaliseren van de inzetbaarheid van medewerkers. 

Wat doen ze?
Begeleiding en oefeningen via de webcam of telefoon, en/of 
via fysieke begeleiding door een fysiotherapeut.

Waar vind ik HelloFysio?
Zie link!

1. Zelf aan de slagmodule via telefoon/webcam 24/7
Als medeweker van Facilicom Group kun je online zelfstandig 
aan de slag met informatie en filmpjes over verschillende 
aandoeningen, zonder tussenkomst van een fysiotherapeut. 
HelloFysio helpt je met gericht advies, tips en video’s met 

oefeningen om zelfstandig te werken aan je herstel.
Bedrijfsfysiotherapie op afstand (telefoon of webcam).
Aanmelden

2. Online hulp
Aanmelden/afspraak maken met fysiotherapeut

3. Afspraak na intake met fysiotherapeut (landelijke dekking)
Wanneer er tijdens de online intake blijkt dat de medewerker 
niet online geholpen kan worden dan wordt hij/zij 
doorverwezen naar een fysieke praktijk. De fysiotherapeut 
legt uit hoe dat gaat.

Contact 
Bel 0204123006 van 08:00 – 17:15 uur,  
of mail info@hchealth.nl

Download 
inschrijfformulier

https://hchealth.nl/diensten/bedrijfsfysiotherapie
https://hchealth.nl/fysiotherapie/facilicom
https://hchealth.nl/zelf-aan-de-slag
https://hchealth.nl/fysiotherapie/afspraak-maken-akkoord-facilicom
https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/files/Providerboog/HelloFysio_aanmelden.docx
https://hchealth.nl


Aanvullende tips en hulp

Heb jij of één van jouw medewerkers tips of hulp nodig bij gezond en fit blijven 
of welzijn? En vind je in de Providerboog niet het passende aanbod? Ga dan naar 
www.hoelekkerwerkjij.nl en log in met je personeelsnummer. 

Vind je ook daar geen passend aanbod, dan zie je hieronder aanvullende 
mogelijkheden die jou of je medewerker(s) kunnen helpen.

Het is raadzaam dat jij of de medewerker zelf checkt bij de  ziektekosten
verzekeraar of er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de verzekeraar is. Vergoedt de 
verzekeraar niet, dan kun je als werkgever beslissen of je een rol wilt spelen bij de 
(gedeeltelijke) vergoeding. Neem hierbij mee, dat inzetten van hulp kan bijdragen 
aan duurzame inzetbaarheid en het voorkomen of verkorten van verzuim. 

Aanvullende interventies
Leefstijl (bewust en gezond leven, afvallen, stress, burnout)
•  Wil je gezonder gaan leven? Ga naar MyDailyLifestyle op

www.mydailylifestyle.com
•  Als je kleine stappen neemt is gezonder leven een stuk makkelijker.

Wist je dat dit zelfs wetenschappelijk is bewezen? De Actifyapp helpt
je stap voor stap naar een gezonder leven dat werkt voor jou.
Ga naar Actify op www.actify.nl, download de app en stel je voorkeuren in.

Afvallen
•  Bij Zilveren Kruis verzekerd?

Ga naar het Actifyprogramma via
de website van Zilveren Kruis.
Log in en zoek naar Actify.

•  Bij CZ verzekerd?
 Ga naar Diëtisten Coöperatie Nederland
op www.dcndietist.nl

• Niet bij Zilveren Kruis of CZ verzekerd?
 Overleg met je huisarts of een doorverwijzing
naar een diëtiste een optie is. Benader daarna
je ziektekostenverzekeraar over de
vergoedingsmogelijkheden.

Gezonde voeding
•  Kijk verder via Hoe lekker werk jij? Bij de tegel

Gezondheid & Energie op hoelekkerwerkjij.nl
• www.voedingscentrum.nl
• www.hartstichting.nl

Pagina 1 2

https://www.mydailylifestyle.com
https://www.actify.nl
https://www.zilverenkruis.nl/zakelijk/blog/kilos-kwijt-met-het-actify-programma-afvallen-met-afspraken
https://www.dcn-dietist.nl
https://hoelekkerwerkjij.nl/gezonde-voeding
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.hartstichting.nl


Aanvullende tips en hulp (vervolg)

Stoppen met roken
•  Kijk verder via Hoe lekker werk jij? Bij de tegel Gezondheid & Energie op 

hoelekkerwerkjij.nl

Alcohol (matigen gebruik en hulp bij verslaving)
•  Kijk verder via Hoe lekker werk jij? Bij de tegel Gezondheid & Energie op             

hoelekkerwerkjij.nl

Financieel
•  Kijk verder via Hoe lekker werk jij?
•   Tips voor budgettering NIBUD 

Mantelzorg
•  Kijk verder via Hoe lekker werk jij?
• Bij CZ verzekerd? 
• Bij VGZ verzekerd? Ga naar mantelzorg.nl
• www.rijksoverheid.nl

Overgang
•  Ga naar Zorgwijzer

Vind je niet wat je zoekt?
Mail ons gerust. 
We denken graag met je mee.

Consultants preventie & verzuim
Sacha Truyens
STruyens@Facilicom.nl

Jessica Wijnen
JWijnen@Facilicom.nl
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https://hoelekkerwerkjij.nl/stoppen-met-roken
https://hoelekkerwerkjij.nl/matig-gebruik-van-alcohol
https://hoelekkerwerkjij.nl/werk-prive-balans
https://www.nibud.nl/
https://hoelekkerwerkjij.nl/een-goede-balans-tussen-werk-en-mantelzorg
https://www.cz.nl/zorgadvies/themas/mantelzorg?gclid=EAIaIQobChMI9Luo342N6QIVFrd3Ch3sgQjgEAAYASAAEgKU_vD_BwE
https://mantelzorg.nl
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