INTAKE OP DE WERKPLEK
Uw mensen, onze zorg. Met de arbeidsinterventies van Fysergo kunt u de fysieke inzetbaarheid van uw werknemers
optimaliseren, terugkeer naar de werkplek bevorderen, verzuim reduceren en kosten besparen. Duurzaam investeren in de gezondheid van uw mensen dus.
Fysergo biedt met haar dienstverlening oplossingen voor werk-

Hoe

nemer, leidinggevende en de organisatie op het gebied van

Door u aan te melden bij callcentrum@fysergo.nl

persoonlijke inzetbaarheidvraagstukken. Onze visie is dat de
werknemer zelf de regie heeft over zijn inzetbaarheid en dat

Inhoud en opbrengst

verandering van gedrag een onderdeel is van de interventie.

- Inzicht geven in het fysieke gezondheidsprobleem in relatie

Onze interventiespecialisten kunnen in deze breedte opereren
door hun jarenlange ervaring en expertise in het oplossen van
klachten en vraagstukken op het gebied van gezondheid in een
arbeidsomgeving.

tot werk
-
Inventariseren van risico factoren van de werkplek, werkmethode en werktechniek
- Advies op de werkplek gericht op inzicht in het eigen houdingen bewegingsgedrag

Heeft uw werknemer klachten aan het houdings- en bewe-

- Advies over inzetbaarheid

gingsapparaat en is deze daarom belemmert in het uitvoeren

- Rapportage met bevindingen, conclusies en aanbevelingen

van de werkzaamheden. Mogelijk zijn deze ontstaan of worden

met eventueel plan van aanpak

versterkt door de werk werkplek, -houding en/of -methode.
Een éénmalige arbeidsfysiotherapeutisch intake op de werk-

Fysergo arbeidsinterventies

plek biedt een oplossing.

- Intake fysiek
- Multidisciplinair arbeidsdiagnostisch onderzoek

Hoe werkt het

- Arbeidsfysiotherapeutisch begeleidingstraject

Na aanmelding wordt binnen 2 werkdagen het eerste contact

- Korte belastbaarheidstraining

gelegd met uw werknemer en wordt er een afspraak gemaakt

- Individuele functiegericht workhardening

met om langs te gaan op de werkplek. Het onderzoek en advies

- Intake fysiek op de werkplek

wordt gedaan door de arbeidsfysiotherapeut. U krijgt vervol-

- Werkplek herstelinstructie

gens binnen 3 werkdagen een adviesrapport met bevindingen,

- Werkplek onderzoek en advies

conclusie en aanbevelingen.

- Individuele training on the job
- Vitaliteitsgesprek
- Vitaliteitscoaching

ERVAAR DE KRACHT VAN MENSEN
Wij geloven in de kracht van mensen. Mensen en teams in hun kracht zetten is onze passie. Dit doen

Max Euwelaan 72

we vanuit een strategische aanpak. Door vanuit het Huis van Fysergo de verbinding te leggen tussen

3062 MA Rotterdam

menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht. Dat is onze kracht.

T 088 - 272 62 77

Meer informatie?

E info@fysergo.nl

Onze sales consultants staan graag voor u klaar.

www.fysergo.nl

