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 Wie zijn wij 

 Onze dienstverlening 

 Verzuim aanpak 

 Gezondheidsmanagement: Keuringen & 
PMO’s 

 Safety & Consultancy 
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 Bedrijf in oprichting(16 april operationeel) 

 Onze professionals: bedrijfsartsen, consultants, 
casemanagers en arbeidsdeskundigen 

 Dienstverlener op terrein arbo en gezondheid 
gericht op de offshore en energiemarkt.  

 Kleine speler waardoor slagvaardig, met korte 
communicatielijnen en snelle besluitvorming.  

 Betrokken.  

 We streven hoge klanttevredenheid in onze 
dienstverlening. 
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 Begeleiding van ziekmelding tot duurzame werkhervatting 
 Unieke uitvraagmethode voor juiste diagnose en aanpak 
 Aanpak met mogelijkheid tot verschillende accenten 
 korte lijnen tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en 

andere professionals 
 Inzicht in de status van begeleiding dankzij online 

verzuimportal 
 Bij de klant op locatie of een vestiging in de buurt met een 

vast aanspreekpunt 
 Uitgevallen werknemer wordt (weer) duurzaam inzetbaar 
 Maatwerk dienstverlening 
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 Medische keuringen gericht op offshore Oil & Gaz en 
offshore wind 

 Klant heeft volledig de regie op de planning 

 Uitgebreide openingstijden(ook s’avonds en in het 
weekend). 

 Aanpak met mogelijkheid tot verschillende accenten 

 korte lijnen tussen werkgever, werknemer, 
bedrijfsarts en andere professionals 

 Inzicht in de status van de keuring dankzij online 
gezondheidsportal 

 Bij de klant op locatie of een vestiging in de buurt met 
een vast aanspreekpunt 
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 PMO’s gericht op offshore Oil & Gaz en offshore wind 
 We brengen de fysieke gezondheid en 

arbeidsgerelateerde risico’s van de werknemers in 
kaart, maar ook de psychische gezondheid, leefstijl, 
weerbaarheid, en het werkvermogen 

 Werknemer heeft inzicht in de status van zijn/haar 
onderzoek dankzij online gezondheidsportal 

 Werkgever ontvangt een overzichtelijke 
groepsrapportage over de uitkomsten, maar ook 
concrete handvatten voor vervolginterventies door 
uitgebreide statistische analyses. 

 Bij de klant op locatie of een vestiging in de buurt met 
een vast aanspreekpunt 
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 onafhankelijk  

 ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen en realiseren 
van oplossingen die bijdragen aan het resultaat  

 betrokkenheid van medewerkers verhogen 

 

 

 

 

 

 

 

 samenwerken met universiteiten 
 

Bron: Gallup consulting, onderzoek onder 

125 worlds top organisations Kwartiel mdw 

met hoogste bevlogenheidsscore versus 

kwartiel mdw met laagste 

bevlogenheidsscore 
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Arbeidshygiene 
 Inventariseren en kwantificeren van risicofactoren  

 Advies over gezondheidsrisico's bij processen  

 Advies over en evaluatie van 
beheersmaatregelen  

 Advisering over PBM gebruik 

 Voorlichting en training 
 
 
 

Ergonomie 
 Beoordeling (beeldscherm) werkplek 

 Advisering nieuwbouw 

 Voorlichting en training (fysieke belasting, 
beeldschermwerk) 

Veiligheid 
 Risico-Inventarisatie & -Evaluatie 

 Taak Risico Analyses 

 Nieuwbouw (V&G-plannen)  

 Opzetten / auditten managementsystemen  

 Ongevalsonderzoek 

 Voorlichting en training (toolboxmeetings) 

Arbeid en organisatie 
 Verzuimrapportage, ondersteunen eigen regie 

 Veiligheidscultuur 

 Advisering in duurzame inzetbaarheid 
/Gezondheidsmanagement 

 Het nieuwe werken 

 Advisering in verhogen betrokkenheid 

 Voorlichting en training (leiderschap, aanspreken 
op) 
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Meten Ontwikkelen 

Vergelijken Leren 

Benchmark 

Performances 

Monitor: Performances indicatoren 

Voor trajecten en projecten die invloed 

hebben op performances indicatoren 

Online onderzoek op beleidsmatig / 

/medewerkerniveau 

Zicht op aanpak én resultaat 

Gericht op analyse & vergelijking 

Participerende bedrijven/divisies 

Vanuit onderlinge performances 

Vanuit kennisbehoefte  

Gebruiksvriendelijk benchmarkplatform 

Praktisch verbeteren 

Benchmarkresultaten vertalen in concrete 

vervolgstappen 

Ambities richten en realiseren 

Advies op maat 

Opleiding & professionalisering 

Van medewerkers én organisatie 

Door deelname aan bijeenkomsten, 

leerkringen  

Door uitwisseling best practices (community) 
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Outsourcing 
 Preventiemedewerker 

 Veiligheidskundige 

 Coördinator arbeidsomstandigheden 
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Integraal ketenbeheer 
• Optimalisatie van hergebruik 
• Optimalisatie van het distributiesysteem  
• Toepassen van verbetertechnieken  
 (verlengen levensduur en alternatief materiaalgebruik) 

Juridisch advies 
• Gevolgen vergunningvoorschriften  
• Bewaken termijnen (wettelijke zienswijzen en  

beroep) 

• Zienswijzen & beroepsschrift 
• Verzoek om voorlopige voorziening 
• Effectief naar de overheid 

Vergunningen: Wm WVo 
• Ontvankelijke vergunningaanvraag  
• Onderhandelingen  
• Beoordeling (concept)vergunning  
• Beroeps- en bezwaarprocedures  

Preventie 
• Inventarisatie van milieuaspecten 
• Opstellen van massabalansen  
• Formuleren van preventieve maatregelen  
• Toetsen haalbaarheid van maatregelen  
 (technisch/financieel) 
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 Wat zijn voor u belangrijke criteria waaraan 
wij moeten voldoen? 
 
 
 
 

Contact? 
 Cyril Litjens: 06-11284872 
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