Arb
bodienste
en Full Service Inko
omenpa kket

Zorg
g van de Zaak
k
Zorg van de Zaak is een netw
werk van bed
drijven op hett gebied van
n bedrijfszorg, medische zo
zorg en leefstijl met ruim 2750
med
dewerkers in d
dienst. Vanuiit meer dan 60
6 vestiginge
en verspreid over
o
het hele
e land bedien
nen wij 71.00
00 werkgeverrs en
1,5 miljoen
m
werkn
nemers.
Tot het
h netwerk b
behoren gec
certificeerde arbodiensten
n en expertissebedrijven bestaande
b
uiit o.a. bedrijfssmaatschappelijk
werk
kers, arbeidsd
deskundigen, psychologe
en en loopba
aanadviseurss. Kortom, org
ganisaties die
e helpen om werknemers
gezo
onder te (kun
nnen) laten werken,
w
verzu
uim te beperkken en de inzzetbaarheid van werknem
mers te verho
ogen.
Gec
certificeerde, landelijke arrbodienstverllener Zorg va
an de Zaak heeft een branchegerichtte aanpak op
p gebied van
n
verzu
uim, preventie en re-integ
gratie. Dankzzij kennis en e
ervaring in sp
pecifieke bran
nches weten
n wij met welk
ke probleme
en
werk
kgevers te maken hebben. Samen me
et de werkge
ever zorgen we
w voor gezo
onde werkne
emers die duu
urzaam inzetbaar
zijn.
Kijk voor
v
meer infformatie op www.zorgva
w
ndezaak.nl
Perspectief
Persp
pectief is een
n landelijk op
pererende arrbodienst me
et een breed scala aan ke
ennis en kund
de op het te
errein van
verzu
uim. Het is on
nze ambitie om
o organisatties en mense
en optimaal te laten func
ctioneren. Wijj maken bete
er!
Bij Pe
erspectief sta
aat een team
m van specia
alisten garantt voor een da
aadkrachtige
e en professio
onele benad
dering en voo
or
het realiseren
r
van duurzame oplossingen met als gevo
olg een dalend verzuim en
e lagere kossten.
Persp
pectief onde
ersteunt bedrrijven met be
ehulp van ee n integrale, multidisciplina
m
aire aanpak!! Onze experrts denken met ú
mee
e, zonder daa
arbij uw werk
knemers te ko
ort te doen. U ontvangt van ons helde
ere terugkop pelingen en rapportagess
zond
der medisch jjargon. U krijg
gt concrete handvatten aangereikt, waardoor
w
er preventief a
actie kan worrden
onde
ernomen.
Wij beschikken
b
over een land
delijk netwerk
k van special isten en gara
anderen een consult bij d
de bedrijfsartts in uw direc
cte
regio
o.
Richting
eerde zorg. Ellke arbodienst beoordeellt en begeleiidt. De
Nedasco biedt u samen met Richting arbeidsgerelate
nstverlening v
van Richting voegt
v
daar een
e
derde co
omponent aan toe: beha
andelen. Van
nuit sport- en
dien
gezo
ondheidscen
ntra verspreid
d over het hele land word
den medewe
erkers begeleid door hun a
arboarts, én waar nodig ook
beha
andeld doorr de fysiothera
apeut, psych
holoog of dië
ëtist. En dat allemaal
a
op dezelfde
d
loca
atie. Richting
g belooft een
dalin
ng van 20% v
van de gemid
ddelde verzu
uimduur.
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