Ergo-werk hoopt u snel te kunnen helpen
met het behouden van fit personeel zonder
of met zo min mogelijk klachten, zodat zij
uw bedrijf weer verder kunnen helpen om
deze fit te houden.

Voor het opvragen van een offerte of voor
een (vrijblijvend) eerste gesprek, kunt u
contact opnemen met Ergo-werk.

Fitte werknemers
voor een
fit bedrijf!

Bianca Miltenburg – van Hees
Mockveld 18
6224 JL Maastricht
06-25043763
ergo-werk@online.nl
www.ergo-werk.nl
KvK nummer: 14122986
BTW nummer: NL143214056B01

Adviesbureau Ergo-werk is een onafhankelijk bureau dat zich richt op alle vormen
van ergonomie binnen arbeid en op werkplekanalyse. Hierbij valt naast observatie
en advisering ook te denken aan het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en
trainingen. Vanuit mijn achtergrond als
ergotherapeut kan ik breed observeren en
adviseren.
Adviesbureau Ergo-werk kan ingezet worden om de juiste relatie en balans te vinden tussen werkgever, werknemer, taak en
omgeving.
Het is van belang om tijdig risico’s op te
sporen die de balans tussen belasting en
belastbaarheid kunnen verstoren of om
verergering tegen te gaan. Gezien de complexiteit van arbeidsgerelateerde klachten,
worden alle aspecten van de klachten gestructureerd onderzocht en meegenomen
in het adviestraject.
Ergo-werk kan anticiperen op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire
preventie. Dit houdt in dat Ergo-werk ingeschakeld kan worden om klachten te
voorkomen of om bestaande klachten
sneller op te lossen ter voorkoming van
uitval door ziekte. Tenslotte kan Ergo-werk
bijdragen aan een snellere terugkeer bij
langdurig ziekteverzuim en om de kans op
herhaling van dit ziekteverzuim te verkleinen.

Wanneer kan Ergo-werk u van dienst zijn:

1. Indien er binnen uw bedrijf of instantie sprake is van (mogelijke) uitval
van werknemers door een fysieke en /
of psychosociale oorzaak. De oorzaak
kan liggen door een niet-ergonomische werkplek of door een verstoring
van de balans tussen belasting en
belastbaarheid.
2. Indien er binnen uw bedrijf of instantie onduidelijkheid heerst over
mogelijkheden en beperkingen van
werknemers op het gebied van arbeid.
Hierbij kan Ergo-werk advies geven
betreffende wat mogelijkheden en
beperkingen zijn van die werknemer.
Daarnaast kan geadviseerd worden
in eventuele alternatieve functies en
beroepen.
3. Indien u een thuiswerkbaan heeft of
een administratieve eenmanszaak.
Ergo-werk kan samen met u alle ergonomische aspecten van uw werk en
werkplek bekijken.

De werkwijze van Ergo-werk is klantgericht, efficiënt en doeltreffend.
Ergo-werk komt bij u op locatie. Adviezen
kunnen worden opgesteld voor één werknemer, maar ook voor een groep weknemers met bijvoorbeeld eenzelfde functie of
werkplek.
Ergo-werk kan ook op maat opgestelde
voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen
betreffende algemene ergonomie of toegespitst op fysieke belasting en beeldschermwerk.

