Ga voor
gezonde
mede
werkers en
een vitaal
bedrijf
De Gezondheidsmanager helpt u
uw bedrijf gezond
en vitaal te maken
en te houden.
Met een integrale
aanpak zorgen
wij voor een
verandering van
uw bedrijfscultuur
op het gebied van
gezondheid.

De Gezondheidsmanager.
	Concreet plan.
Geen losse interventies, maar een integrale aanpak waarin
rekening wordt gehouden met de wensen vanuit de organisatie.
We werken samen aan het doel dat u wilt bereiken.
	Inzetbaarheid en productiviteit.
Gezonde, betrokken en vitale medewerkers verzuimen minder.
Bovendien trekken ze gezonder en vitaler personeel aan.
En dat zorgt weer voor een goed imago van uw bedrijf.
	Projectteam.
U stelt, samen met ons een projectteam samen met medewerkers
uit het hele bedrijf. Zo zorgen we ervoor dat de gezondheidsverantwoordelijkheid bij de medewerkers ontstaat en zich uitbreidt.
	Out of the box.
Wij zoeken naar creatieve mogelijkheden. Geen standaard,
want elk bedrijf is anders. Eventueel gebruiken we daar externe
partijen bij. Niets is te gek.
	Gecertificeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig nascholing en zijn daardoor op
de hoogte van relevante ontwikkelingen. Dat vinden wij belangrijk.
	Persoonlijk en betrokken.
Van 0-meting tot de totale verandering van de gezondheidscultuur
werken wij nauw samen. Met u en uw medewerkers. Wij zijn pas
tevreden als het gewenste niveau is bereikt en uw bedrijf het
zelfstandig kan vasthouden.
Waarom Rienks?
Maatwerk. Persoonlijk. Direct. Korte lijntjes. Kostenbesparend.
Snel. Op locatie. Meer weten over ons en wat we voor u kunnen
betekenen? We vertellen het u graag.

Ga voor het beste
Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid.
In balans zijn. Tussen lichaam en geest. Tussen je goed
voelen en beter presteren. Gezonde medewerkers
zorgen voor gezonde bedrijven. Daarmee wordt
gezondheid een managementinstrument van betekenis.
Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam
gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en
prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we
direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen
van mensen of het verlagen van kosten.
Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een
hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van
waarde, wanneer we medewerkers gezond houden.
En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en
werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat
om verzuim. Beleid maken op basis van feiten.
Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om
medewerkers op een duurzame wijze te reïntegreren.
Wij vinden én behouden de topvorm van
medewerkers. En daarmee voor bedrijven.
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