Andersom Denken
Overzicht dienstverlening

Andersom Denken van Everybody Groep is een oplossing die in eerste instantie is ingericht op
het terugdringen van het verzuimpercentage. Mochten medewerkers toch ziek worden, dan kan
Everybody Groep u volledig ontzorgen. Andersom Denken is een zeer uitgebreid pakket voor een vast
bedrag per maand. Zo kunt u rekenen op vitale medewerkers en staat u niet meer voor financiële
verrassingen bij de behandelkosten van een verzuimende medewerker.
PREVENTIE

Het traject start met een inlevingsgesprek, deze wordt gehouden door een arts of therapeut.
Hierin staat de vraag: ‘’Hoe gaat het met je?’’ centraal. Het gevoel van de medewerker is het
vertrekpunt.
Uit dit inlevingsgesprek komt een persoonlijk begeleidingsplan, afgestemd op de behoefte van uw
medewerker.
PERSOONLIJK BEGELEIDINGSPLAN

Everybody Groep heeft expertise in huis van veel verschillende disciplines, zo kunnen we voor iedere
medewerker maatwerk leveren. Deze disciplines hebben positieve invloed op het welzijn van uw
medewerkers. Hierbij kunt u denken aan het volgende:
- Voeding coach (diëtiste): deskundig advies over voeding en actieve begeleiding om wijzigingen in
uw eetpatroon vol te houden.
- Beweging coach: verschillende alternatieven om u te motiveren om meer in beweging te komen.
Bijvoorbeeld: yogasessie, Cardio training, wandelprogramma’s.
- Slaap coach: inzicht krijgen in uw slaappatroon, advies en begeleiding hoe u de kwaliteit van de
slaap kunt verbeteren.
- Budget coach: persoonlijk advies om weer grip op uw financiën te krijgen.
- Verslaving coach: hulp van een expert om verslavingen onder controle te krijgen en hiermee te
breken.
- Loopbaan coach: professioneel advies op het gebied van uw loopbaan, begeleiding om uw
wensen en behoefte om te zetten in werkelijkheid. Bijvoorbeeld: een talenten onderzoek, doorstroming
binnen eigen bedrijf of outplacement trajecten.
- Zingeving: in samenwerking met onze psycholoog krijgt u ondersteuning om weer lekker in je vel
te raken. Bijvoorbeeld: ondersteuning bij sociale verbinding.
- Workshops: Everybody Groep kan workshops over verschillende onderwerpen faciliteren, graag
gaan wij de dialoog aan om zo een workshop om maat te maken.
Bijvoorbeeld: Hoe om te gaan met Corona, positief denken of workshop leiderschap.
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Mocht uit het inlevinggesprek naar voren komen dat er behoefte is aan een diagnostisch
onderzoek dan kan Everybody Groep deze verzorgen. Zo krijgt medewerker direct inzicht waar
eventuele klachten vandaan komen. Denkt u hierbij aan:
- Stress Meting
- Bloedonderzoek
BEHANDELINGEN

Everybody Groep kan verschillende behandeling van verschillende expertises aanbieden. Zo draagt
Everybody Groep zorg voor uw medewerker. Om deze behandelingen snel en adequaat uit te
voeren heeft Everybody Groep samenwerkingen met de volgende behandelaars:
- Fysiotherapie/oefentherapie: extra hulp bij lichamelijke klachten.
- Gehoor test: een audicien zal uw gehoor opmeten en hier een advies over uitbrengen.
- Ogentest: uw ogen worden gecheckt op gezondheid en kwaliteit van zicht.
- Onafhankelijk vertrouwenspersoon: een veilige omgeving voor de medewerker waar hij/zij
vrijuit kan praten buiten de organisatie.

Mocht een medewerker onverhoopt toch uitvallen, dan kunt u rekenen op uitgebreide
verzuimbegeleiding. Everybody Groep neemt al u zorgen uit handen, zo staat u niet meer voor
onaangename financiële verrassingen voor de bovengenoemde behandelingen van medewerkers.
VERZUIMBEGELEIDING

- Arbodienstverlening: wij verzorgen de arbodienstverlening, hierin ontzorgen wij van A tot Z. Zo
kunt u rekenen op een Verzuimmeldingssysteem, consulten bij de bedrijfsarts, case manager voor
afhandeling & terugkoppeling en een vast contact persoon.
- Spoor 1 begeleiding: faciliteren wat de casemanager aangeeft dat nodig is. Ook het
arbeidsdeskundig onderzoek valt in het Andersom Denken pakket.
- Spoor 2 Re-integratie: wanneer een medewerker zeer langdurig uitvalt, kunnen
wij de begeleiding van spoor 2 faciliteren. De dossier vorming voor het UWV en het
begeleiden van medewerker behoort tot het Andersom Denken pakket. Een eventuele
arbeidscontractovername middels ons Nu van Werk naar Werk traject kan worden besproken.
Andersom Denken heeft een grote invloed op de medewerkers. De HR-afdeling moet hierin ook
faciliteren, des gewenst kan Everybody Groep hierin ondersteunen. Hierbij kunt u aan het volgende
denken:
- HR-scan: wat is de huidige situatie van het bedrijf, de scan meet uitgebreid de organisatie door,
komen er verbeterpunten uit, dan kunnen deze worden geïmplementeerd.
- HR-advies: advisering op het gebied van doorstroom binnen de organisatie of eventuele
uitstroom naar een andere organisatie. Altijd met het werkgeluk van medewerker in gedachten.
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