Samen zorgen voor uw organisatie
Alles voor een goed
verzuimmanagement
onder één dak

Maatwerk in
personeelszaken
zorgt voor
een gezond
bedrijfskapitaal:
uw medewerkers

ZORG, WERK EN WELZIJN ONDER ÉÉN DAK
Welkom bij de Everybody Groep. Een krachtig samenwerkingsverband van zes
specialisten op het gebied van zorg, werk en welzijn onder één dak. Dankzij
deze samenwerking kunnen wij u een breed en compleet pakket diensten
bieden op het gebied van:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

verzuimpreventie
zorg
gezondheidsoptimalisatie
beroepskeuringen
arboarts- en bedrijfsarts-consulten
detachering van bedrijfsartsen
personeelsmanagement
re-integratie
arbodienstverlening
overname arbeidscontracten.

De Everybody Groep zorgt voor maatwerk rondom uw medewerkers.
U profiteert van korte lijnen, een snelle terugkoppeling, optimale
transparantie en een oplossingsgerichte aanpak. Wij werken graag
met u samen om een adequaat personeelsbeleid te ontwikkelen en
te implementeren. Bovendien kunt u altijd bij ons terecht voor advies
over de vaak complexe wet- en regelgeving.
FOCUS OP VERZUIMBEPERKING EN –PREVENTIE

Gezond en tevreden personeel is de motor van uw organisatie.
Ons team levert daar graag een bijdrage aan. Daarom richten wij ons
vooral op verzuimbeperking en -preventie. Samen met directie, P&O
en OR analyseren wij uw bedrijf en ontwikkelen we beleid op dat vlak.
Wij werken op onze locatie samen met het Gezondheidscentrum
Badhoevedorp, waardoor wij veel aanvullende diensten kunnen
aanbieden.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
WWW.EVERYBODYGROEP.NL
CONTACT@EVERYBODYGROEP.NL
020-246 04 04

Onze bedrijfsartsen
zetten maximaal
in op preventie.
Zij beoordelen
en adviseren wat
nodig is om uw
medewerkers
gezond en duurzaam aan het werk
te houden

DE BEDRIJFSARTS DIE BIJ UW BEDRIJF PAST
Waar mensen werken, worden mensen ziek. Voor u als werkgever is het dan
ook van belang dat u kunt terugvallen op een bedrijfsarts. Een medisch
specialist, die weet wat nodig is bij ziekte – en om ziekte te voorkomen.
Een doortastende professional, die uitstekend kan schakelen tussen
directie, P&O en OR en die u adviseert en coacht op het gebied van arbeid en
gezondheid. Bij Bedrijfsarts Management vindt u de bedrijfsarts die past bij
uw organisatie en bedrijfscultuur.
De bedrijfsarts begeleidt al uw medewerkers. Deze regie zorgt ervoor
dat het ziekteverzuim binnen uw organisatie zo beperkt mogelijk
blijft en dat er altijd binnen afzienbare termijn een passende oplossing
wordt gevonden. Dat is van groot belang voor zowel werkgever als
werknemer.
INZETTEN OP PREVENTIE

Al onze bedrijfsartsen zetten maximaal in op preventie. Dat houdt onder
meer in dat uw bedrijfsarts desgewenst op locatie werkt en voor uw
medewerkers altijd bereikbaar is voor een spontaan consult.
PREVENTIEF SPREEKUUR

Het kan zijn dat u medewerkers heeft met gezondheidsklachten, een
verhoogd gezondheidsrisico of die zorgwekkende signalen afgeven.
Zij kunnen – op eigen initiatief of op dat van u – altijd terecht op het
preventief spreekuur van de bedrijfsarts of een andere gewenste
deskundige. De bedrijfsarts beoordeelt de situatie en adviseert wat er
nodig is om de medewerkers gezond en met plezier aan het werk te
houden.
GEZONDHEIDSCENTRUM BADHOEVEDORP

U kunt onze bedrijfsartsen ook online boeken voor een afspraak in
ons gezondheidscentrum in Badhoevedorp. In het centrum werken
diverse hulp- en zorgverleners samen onder één dak. Er is geen sprake
van wachttijden, u kunt altijd op korte termijn terecht.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
WWW.BEDRIJFSARTS.INFO
CONTACT@BEDRIJFSARTS.INFO
020-246 04 02

Op locatie
of in ons
gezondheidscentrum,
onze artsen
zijn altijd
beschikbaar
voor een
consult

Arbeidscontractovername:
een waardige oplossing
met nieuw perspectief voor
werknemers

NIEUW PERSPECTIEF VOOR UW MEDEWERKER
Hoe goed u alles ook regelt voor uw personeel, het kan voorkomen dat er een
mismatch ontstaat tussen medewerker en werkplek. Bijvoorbeeld omdat de
persoon het werk fysiek niet meer aankan of omdat hij of zij klem zit tussen
oude en nieuwe processen. Dat kan leiden tot een onprettige werkervaring en
uiteindelijk tot (langdurig) verzuim en/of situatieve arbeidsongeschiktheid.
Nu van Werk naar Werk helpt ervoor te zorgen dat het niet zover komt. Met
re-integratie en contractovername.
RE-INTEGRATIE EERSTE EN TWEEDE SPOOR

Nu van Werk naar Werk begeleidt medewerkers, die om wat voor
reden dan ook niet meer op hun werkplek passen, van werk naar
werk. Dat kan op verschillende manieren.
l

l

Re-integratie eerste spoor: een zieke medewerker keert duurzaam
terug in de huidige functie. Wij zorgen voor ondersteuning, coaching
en arbeidsdeskundig onderzoek.
Re-integratie tweede spoor: een zieke medewerker re-integreert in een
functie bij een andere organisatie. Wij zorgen voor professionele
sollicitatietraining, talentanalyse en een passende baan.

RE-INTEGRATIE DERDE SPOOR: CONTRACTOVERNAME

Lukt het de (situatief) arbeidsongeschikte medewerker niet te
re-integreren via het eerste en tweede spoor, dan stellen wij, in
samenspraak met werkgever en werknemer, een derde spoor voor:
arbeidscontractovername. Een waardige oplossing, waarbij de
medewerker met behoud van loon en voorwaarden overstapt naar
passend werk binnen een andere organisatie.
VOORDELEN CONTRACTOVERNAME

De voordelen van contractovername zijn: risicoreductie, minder
verzuim, minder kosten – plus behoud van waardigheid en nieuw
perspectief voor de werknemer.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
WWW.NUVANWERKNAARWERK.NL
CONTACT@NUVANWERKNAARWERK.NL
020-740 11 11

Mismatch
tussen
werknemer
en werkplek:
voorkom
verzuim en
situatieve
arbeidsongeschiktheid

Aan de hand van
een profielschets
stellen we een
functieprofiel op en
gaan we op zoek
naar een passende
functie of begeleiden
de medewerker op
het traject naar
zelfstandigheid

VAN CONTRACTOVERNAME NAAR NIEUWE TOEKOMST

PROFIELSCHETS

Bij overname van een arbeidscontract gaat de betrokken werknemer een
begeleidingstraject in, dat gericht is op een nieuwe baan die past bij zijn of
haar huidige profiel. Maar een werknemer kan ook besluiten dat het tijd is om
iets heel anders te gaan doen. In beide gevallen is het goed om te weten dat
Nu van Werk naar Werk ook recruitment aanbiedt.
Het begeleidingstraject bestaat uit coaching, training, loopbaanbegeleiding en gesprekken. We kijken naar huidige ambities,
kwaliteiten en toekomstperspectief. Zo ontstaat er een duidelijke
profielschets van de werknemer. Zodra ook het gewenste functieprofiel helder is, aan de hand van loopbaanoriëntatie en -begeleiding,
begint de fase van recruitment

FUNCTIEPROFIEL

PROFIELSCHETS

De profielschets van de medewerker is een weergave van wie de
persoon op dit moment is en welke ambities hij of zij nu heeft.

MATCHEN

FUNCTIEPROFIEL

Aan de hand van die basis stellen we het functieprofiel op en gaan we
op zoek naar een passende functie.
RECRUITMENT: MATCHEN, VOORSTELLEN EN PLAATSEN

Vervolgens brengen wij de kandidaat in contact met werkgevers met
als doel te komen tot een plaatsing. Wij maken daarbij gebruik van
ons uitgebreide netwerk van bedrijven. Wij:
- matchen kandidaat en functie;
- stellen de kandidaat voor bij de werkgever;
- komen arbeidscondities overeen;
- plaatsen de kandidaat.

VOORSTELLEN

Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
PLAATSEN

WWW.NUVANWERKNAARWERK.NL
CONTACT@NUVANWERKNAARWERK.NL
020-740 11 11

De gezondheid
van werknemers
is bepalend
voor hun
tevredenheid op
het werk.
Tevreden
medewerkers
zijn goed
voor de sfeer
en leiden
tot minder
ziekteverzuim

VINGER AAN DE POLS VAN UW MEDEWERKERS
De gezondheid van uw medewerkers is een cruciale factor in de gezondheid
van uw bedrijf. Met Checkgezondheid houdt u een vinger aan de pols en
kunt u tijdig maatregelen treffen om ziekteverzuim op te lossen en om het te
voorkomen.
KEURINGEN EN GEZONDHEIDSONDERZOEKEN

Checkgezondheid verzorgt medische keuringen en gezondheidsonderzoeken voor uiteenlopende sectoren en beroepen. Als werkgever
kunt u ook bij Checkgezondheid terecht voor een periodiek Preventief
Medisch Onderzoek (PMO); een wettelijk verplichte keuring die
als doel heeft de gezondheid van medewerkers te bewaken en te
beschermen.
GEZONDHEIDSCHECKS EN VITALITEITSTRAJECTEN

Speciaal voor werkgevers die actief willen bijdragen aan de gezondheid
van hun medewerkers, bieden wij gezondheidschecks en vitaliteitstrajecten. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen een dreigende burn-out
af te wenden, waarmee potentieel langdurig verzuim kan worden
voorkomen.
CHECKGEZONDHEID VOOR PARTICULIEREN

Ook particulieren kunnen terecht bij Checkgezondheid.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?

WWW.CHECKGEZONDHEID.NL
CONTACT@CHECKGEZONDHEID.NL
020-740 11 50

Dokter George, arts voor Health
Optimization, bedrijfsarts i.o.
“Ik help mensen hun hoogst
haalbare gezondheidsniveau te
bereiken. Daarvoor controleer
en analyseer ik een groot aantal
variabelen. Ik neem hun leefstijl
onder de loep en geef inzicht in
hoe hun keuzes hun gezondheid
beïnvloeden. Het doel voor de
lange termijn: een lang gezond
leven, met vitaliteit en een scherp
stel hersens.”

Duurzame
inzetbaarheid
verdient een
sleutelrol in het
verzuimbeleid
van werkgevers

EEN GOED VERZUIMBELEID? ZÓ GEREGELD
Ziekteverzuim is de schrik van elke ondernemer. Elke verzuimdag kost u
gemiddeld zo’n € 150 en bij langdurig verzuim lopen die kosten snel op.
Zonder goed verzuimbeleid, dat voldoet aan de wettelijke regels van de Wet
Verbetering Poortwachter, loopt u bovendien het risico dat het UWV u een
flinke boete oplegt. Regel verzuimmanagement daarom goed. Met Medi-Ma.
Zonder goede verzuimbegeleiding zitten medewerkers vaak
onnodig lang thuis en blijven mogelijkheden onbenut. De wet- en
regelgeving is bovendien complex; als werkgever ziet u al snel door
de bomen het bos niet meer. Medi-Ma is volledig up-to-date met alle
ontwikkelingen en heeft alle kennis en kunde in huis om u – en uw
medewerkers – professioneel te adviseren.
SNELLER AAN HET WERK, MINDER KOSTEN

Het resultaat: uw medewerkers zijn sneller weer aan het werk en uw
verzuimkosten blijven beperkt. Medi-Ma zorgt voor een compleet
verzuimbeleid: verzuimregistratie, monitoring van het verzuimproces,
begeleiding van de medewerkers en de bijbehorende aansturing
via een breed netwerk van dienstverleners. Daarnaast kunnen onze
bedrijfsartsen snel schakelen met andere zorg- en hulpverleners,
zoals een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog – Medi-Ma heeft die
professionals namelijk zelf in huis.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?

WWW.ARBODIENSTMEDIMA.NL
CONTACT@EVERYBODYGROEP.NL
0299-431757

Investeren in
een arbodienst is
een investering
in uw personeel
die zichzelf snel
terugverdient

Om uitval van
werknemers te
voorkomen, is
vertrouwen in de
vertrouwenspersoon
van groot belang

VERTROUWEN IN DE VERTROUWENSPERSOON
Onderlinge harmonie staat centraal in het regiemodel. Maar waar
mensen samenwerken, komt ook onenigheid en ongewenst gedrag voor.
De vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol bij het oplossen en voorkomen
daarvan. Maar dan moet de werknemer wél vertrouwen hebben in de
vertrouwenspersoon. En dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Veel werknemers zijn terughoudend om conflicten, persoonlijke
problemen of ongewenste situaties op het werk met de vertrouwenspersoon te delen. Uit angst dat hun verhaal tot sancties leidt of andere
vervelende consequenties zal hebben, houden zij hun mond en blijven
zij met hun verhaal rondlopen. Het risico op verslechtering van hun
werksituatie en welzijn neemt toe, evenals de kans op ziekteverzuim.
Om uitval van werknemers door dergelijke problemen te voorkomen,
is het van groot belang dat zij hun mond wél opendoen. Dit lukt alleen
als zij voldoende vertrouwen hebben in de vertrouwenspersoon.
VERTROUWEN IS ER NIET VANZELF

Alleen zeggen dat je de vertrouwenspersoon kunt vertrouwen, levert
niets op. Bovendien kunnen werknemers, bijvoorbeeld door eerdere
negatieve ervaringen of verhalen van anderen, een zeker wantrouwen
hebben jegens de vertrouwenspersoon. Het doorbreken van dat
wantrouwen – en het waarmaken van de verwachtingen die gekoppeld
zijn aan de functiebenaming – is de taak van de vertrouwenspersoon.
PERIODIEKE INTERVISIESESSIES VIA MEDI-MA

De vertrouwenspersoon kan hier in de praktijk wel ondersteuning
bij gebruiken. Bij Medi-Ma kan uw vertrouwenspersoon deelnemen
aan periodieke intervisiesessies. Hier worden, individueel of in kleine
groepen, diverse casussen behandeld. De gespreksvorm is gericht
op bevraging, bijvoorbeeld in de vorm van appreciative enquiry en/
of insight dialogue. Uw vertrouwenspersoon doet kennis, inzichten
en vaardigheden op waarmee hij een stuk sterker staat in het winnen
en behouden van het vertrouwen van de werknemer. Goed voor de
vertrouwenspersoon, voor de werknemer en uw organisatie.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
WWW.ARBODIENSTMEDIMA.NL
CONTACT@EVERYBODYGROEP.NL
0299-431757

Roel Cremer, Arbeids- en
organisatiepsycholoog bij
Medi-Ma.
“Mijn doel is mensen te helpen
los te komen van gedachten die
belemmerend werken en ruimte
te laten ervaren om het beste uit
zichzelf te halen. Deskundige
inschatting van het brede scala
aan personele competenties
is de garantie voor duurzame
inzetbaarheid.”

Verandering
in leefstijl
helpt ziektes
voorkomen

ALS LEEFSTIJLVERANDERING WENSELIJK IS
Huisartsen Schiphol is een reguliere huisartsenpraktijk, die zich nadrukkelijk
toelegt op preventie, vitaliteit en de optimalisatie van gezondheid. Heeft u
medewerkers voor wie leefstijlverandering wenselijk is? Huisartsen Schiphol
weet welke aanpak helpt.
Iemand die niet ziek is, is niet per definitie gezond. Een ongezonde
leefstijl kan op termijn immers wel degelijk tot ziektes leiden. Daarom
is het belangrijk dat mensen inzicht krijgen in de relatie tussen hun
gedrag en het risico op ziekte – én de nodige begeleiding bij het
realiseren van leefstijlverandering.
ALLE PERSOONLIJKE AANDACHT

Huisartsen Schiphol geven uw medewerkers alle tijd en persoonlijke
aandacht die ze nodig hebben. Daarnaast zijn wij onderdeel van
een sterk medisch netwerk en werken wij samen met verschillende
specialisten onder één dak. De leefstijlverandering van uw
medewerkers begint hier.
RUIMTE VOOR PASSANTEN

Huisartsen Schiphol heeft ook altijd ruimte om ‘passanten’ te
ontvangen: uw medewerker die plotseling ziek wordt maar niet als
patiënt bij ons staat ingeschreven, is dus ook van harte welkom bij
onze huisartsen.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?

WWW.HUISARTSENSCHIPHOL.NL
CONTACT@HUISARTSENSCHIPHOL.NL
020-705 45 00

Swaida Wadan, huisarts bij
Huisartsen Schiphol
“Leefstijlgeneeskunde is een
geneeswijze die erop gericht
is om op een natuurlijke wijze
het zelfgenezend vermogen van
het lichaam te ondersteunen,
de gezondheid te behouden of
te bevorderen. Het omvat een
aantal aspecten, die niet los van
elkaar gezien kunnen worden
en richt zich dus op zowel
behandeling als op preventie van
ziekte, door aanpassing voeding,
meer beweging en omgaan met
chronisch stress. Ten eerste
vindt concrete beïnvloeding van
het ziekteproces plaats door
(combinaties van) voeding,
beweging, ontspanning en slaap.”

ALL-INCLUSIVE PERSONEELSMANAGEMENT VOOR HET MKB
Uw personeel is uw kapitaal, maar kan u ook voor uitdagingen stellen.
Bijvoorbeeld als u vacatures heeft. Of in geval van ziekte, ontslag of een
conflict. HR52 neemt u alle zorg uit handen.
HR52 levert oplossingen op maat voor alle P&O-zaken waar u als
MKB-bedrijf mee te maken krijgt: personeelswerving, begeleiding bij
ontslagregelingen (in de vorm van overname van arbeidscontracten)
en personeels- en loonadministratie. Ook als u uw personeelsbeleid
wilt aanscherpen of voor directe HR-support in specifieke situaties
kunt u rekenen op HR52.
UW KEUZE VOOR HR52

Kiezen voor HR52 betekent een keuze voor betrokkenheid, korte
lijnen, een snelle terugkoppeling, transparantie, een oplossingsgerichte aanpak en een voor alle partijen heldere uitleg. De manier
waarop u HR52 inzet bepaalt u zelf: op basis van uurtarief, op basis
van offerte óf door middel van een abonnement.
PERSONEELS- EN LOONADMINISTRATIE

Als u uw volledige personeels- en loonadministratie uitbesteedt
aan HR52 weet u zeker dat uw administratie altijd tijdig en correct
wordt uitgevoerd. Bovendien heeft u 24/7 online inzicht in uw
salarisadministratie. Tussentijdse mutaties worden zonder extra
kosten verwerkt.
DIRECTE HR-SUPPORT

Ontstaat er een specifieke situatie waarin u direct HR-support nodig
heeft? Bijvoorbeeld omdat uw HR-medewerker ziek wordt of vertrekt?
Eén telefoontje naar HR52 is genoeg voor een advies of om één van
onze HR-specialisten (tijdelijk) in te huren. Onze medewerkers zijn
sterk in leiderschap, personeelsmanagement en -administratie,
arbeidsrecht en -contracten en re-integratie.
Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?
WWW.HR52.NL
CONTACT@HR52.NL
020-246 04 01

Als alle
personeelszaken
professioneel
geregeld zijn,
heeft u uw
handen vrij voor
uw business

Atrium Business Centers, locatie Atrium
Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp
Telefoon 020-740 11 00

ONDERSTAANDE DIENSTEN EN BEHANDELINGEN KUNNEN WIJ AANBIEDEN DANKZIJ ONZE
SAMENWERKING MET DE PROFESSIONALS EN ARTSEN IN ONS GEZONDHEIDSCENTRUM

Burn-out: voorkomen is beter dan genezen
Onverklaarbare pijnen bespreken
Second opinion bedrijfsarts
Bedrijfsartsconsulten
Huisartsconsulten
Tandarts
Optimalisatie gezondheid
Behandeling diabetes
Rijbewijs- en taxipaskeuringen
PMO (periodiek medisch onderzoek)
Fysiotherapie, ergotherapie
Gehooronderzoek
Osteopathie
Mensendieck
Orthopedisch manueel therapeut
(Sport)massage
Logopedie
Dermatologie, huidtherapie
Allergologie
Wondverzorging

Voedingsadvies
Hulp bij stoppen met roken
Vaatonderzoek
Integrale geneeskunde
Natuurgeneeskunde
Acupunctuur
Vertrouwenspersoon, mediator
Bedrijfsmaatschappelijk werker
Arbeids- en organisatiepsycholoog
GZ Psycholoog, psychiater
Arbeidshygiënist, veiligheidskundige
Loopbaancoach - jobcoach - verzuimcoach verandercoach - personal coach - sportcoach
Onderzoeken en testen: urineonderzoek, visustest,bloedafname, SOA-testen, faeces-onderzoek,
bloeddruk meten, vaccineren (reizigersvaccinatie),
ECG,enkel arm index, uitstrijkjes, longfunctietest,
bloedonderzoek.
Voor algemene informatie telefoon: 020-740 11 00

Bedrijfsarts Management
www.bedrijfsarts.info
contact@bedrijfsarts.info
020-246 04 02

Bedrijfsartsen detachering
Bedrijfsartsen consult
Second opinion
Advies

Nu van Werk naar Werk
www.nuvanwerknaarwerk.nl
contact@nuvanwerknaarwerk.nl
088-246 04 55		

Re-integratie en contractovername
Arbeidsbemiddeling
Werving en selectie
Job- en loopbaancoaching

Checkgezondheid
www.checkgezondheid.nl
contact@checkgezondheid.nl
020-740 11 50

Beroepskeuringen en vitaliteitstrajecten
Optimaliseren gezondheid
Psycholoog
Burn-out trajecten en verandertechnieken

Medi-Ma
www.arbodienstmedima.nl
contact@everybodygroep.nl
0299-431757

Arbodienstverlening
Arbeidsdeskundigen
Vertrouwenspersoon

Huisartsen Schiphol e.o.
www.huisartsenschiphol.nl
contact@huisartsenschiphol.nl
020-705 45 00

Huisartsenpraktijk
SOA-testen
Bloedafname

HR52
www.hr52.nl
contact@hr52.nl
020-246 04 01

Personeels Management
Personeelsadministratie
Loonadministratie

