
Medische kennis Extra faciliteitenHet complete plaatje Vroegtijdig Wetenschappelijk

9+

Onze klanten beoordelen ons 
gemiddeld met een 9+.

Vitale inzetbaarheid  
Nu en in de toekomst gezond en duurzaam inzetbare werknemers

Een e� ectieve investering in inzetbaarheid is waardevol voor zowel werkgever als werknemer. Het resulteert in een 
duurzame afname van het ziekteverzuim en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Het gevolg is een gezondere 
organisatie met gezondere werknemers.  

Vitaliteit door Roessingh Arbeid
Een vitale inzetbaarheid kent meerdere doelen en door middel van voorlichting, interactie, observatie en gerichte 
feedback worden uw werknemers zich bewust van de risico’s en hoe deze te voorkomen. 

Deze doelen staan centraal tijdens deze training:
• Het creëren van bewustwording ten aanzien van belasting en belastbaarheid, risico’s op het werk en de 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de eigen gezondheid.
• Het delen van praktische informatie over fysieke belastbaarheid en de meest actuele informatie op het gebied van 

wetgeving.
• Advisering op maat aan werknemers in de context van hun werk.

Roessingh Arbeid als expert heeft haar eigen team met gecerti� ceerde specialisten, waaronder een adviseur arbeid, 
fysiotherapeut, arbeidsdeskundige en een psycholoog. Wij zijn vanuit onze ervaring gewend om maatwerk te leveren 
en zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving.

Opbouw van de training
De training heeft de volgende opbouw:
• Theoretische voorlichting over de vormen van fysieke belasting, acute risico’s voor nu en voor de toekomst.
• Uitleg van de actuele wet- en regelgeving.
• Interactieve praktijksessie, toegespitst op de werkzaamheden van de werknemers. 
• Eventueel kan vooraf kan een werkbezoek plaatsvinden, om de interactieve sessie zo e� ectief mogelijk in te richten.

De training wordt gegeven door twee van onze specialisten. De training kan uit meerdere sessies bestaan en dit is 
afhankelijk van het aantal werknemers. Wij werken met kleine groepen om de individuele aandacht te garanderen.

Contact
Heeft u interesse en wilt u een oriënterend gesprek inplannen? Bel dan met 053-4875590.

Roessingh Arbeid
Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en 
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij? 
Door deze aanpak vinden wij sneller en e�  ciënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie. 
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen, 
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen. 

Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituaties 
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