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De vergrijzing neemt de komende jaren verder toe, de (werk)druk op werknemers stijgt. Voor een
goede ontwikkeling van uw organisatie hoort ‘gezondheid in werk’ een speerpunt te zijn van uw
beleid en organisatieontwikkeling. De gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers is van grote
invloed op de productiviteit en het succes van uw organisatie. Indicatoren als een lage
arbeidstevredenheid, een als te hoog ervaren werkdruk, een verhoogt arbeidsverzuim, en verhoogde
verloopcijfers geven aan dat uw organisatie een risico loopt aan de menskant.
In het werken aan een duurzame organisatie gaat het niet alleen om preventie van arbeidsverzuim
maar om het bouwen van een vitale, gezonde organisatie. In onze aanpak richten we ons op twee
pijlers: Werkvermogen. De focus ligt hier op de lichamelijke en mentale gezondheid van
medewerkers, hun competenties, werkhouding en motivatie. Employability. Inzetbaarheid vanuit
flexibiliteit, het maximaliseren van de match tussen werknemer en taken of functie, en het kijken
naar loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Een duurzame, vitale organisatie heeft
het nodig dat er gekeken wordt naar de fit tussen medewerker en taak en dat voor medewerkers een
toekomstperspectief aanwezig is binnen of buiten de organisatie.
Daarbij verbinden wij het werken aan arbeid en gezondheid met uw HR-beleid en bedrijfscultuur. HRthema’s als arbeidsinhoud; arbeidsvoorwaarden; arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen
(de 4 A’s) spelen een belangrijke rol in de organisatorische context van het thema ‘Arbeid en
Gezondheid’. De aanwezige organisatiecultuur wordt beschreven in haar invloed op de gezondheid
van medewerkers en de gewenste cultuur wordt gedefinieerd.
Onze aanpak doorloopt de volgorde van een oriëntatie op uw visie op arbeid en gezondheid; het
samen met u ontwikkelen van een integrale beleidscontext om gezondheid en vitaliteit te
bevorderen en het bepalen van een scala van uitvoeringsactiviteiten op meerdere gebieden waarin
het ontwikkelen van de gewenste structuren binnen de organisatie en het bereiken van
bewustwording bij lijnmanagement; HR functionarissen en medewerkers ten aanzien van arbeid en
gezondheid centraal staat. Een doordachte, integrale aanpak maakt succes voor nu en straks
mogelijk. Wij begeleiden u bij visievorming, beleidsontwikkeling en uitvoering. We zorgen ervoor dat
opgestelde plannen en uitgevoerde acties een samenhangend geheel vormen.
Wilt u een gesprek over de vitaliteit in uw organisatie? Neem contact op met Rob van den Biggelaar
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