
 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
B.A.G. Nederland 

Algemene introductie Bureau Arbeid & Gezondheid (B.A.G. Nederland) is een 
netwerkorganisatie van arbeidsprofessionals die zich inzetten voor het 
onderhouden van vitale inzetbare medewerkers. Dit doen wij door op 
een professionele, veilige en verantwoorde manier mensen te helpen 
om tot zijn of haar pensioen in het arbeidsproces te laten blijven.  Wij 
bieden zowel arbeidscuratie, als preventie, als amplitie aan. We 
werken hierin uniform met gecertificeerd en/of geaccrediteerd 
personeel.  

Korte profielschets B.A.G. Nederland richt zich op gezondheidsbevordering, fysieke en 
mentale weerbaarheid, behandeling en begeleiding van fysieke en 
mentale klachten, het versterken van eigen regie op gezondheid, 
motivatie en kennis. Dit doen wij zowel individueel als in 
groepsverband. De specialistische expertise van B.A.G. Nederland is 
een waardevol element. B.A.G. Nederland B.V. kiest voor het werken 
met een netwerk van arbeidsprofessionals (Fysiotherapie/ Diëtisten/ 
Psychologie praktijken) die een arbeidsprofessional in dienst hebben 
en/of affiniteit hebben met cliënten die (gedeeltelijk) uitvallen door 
arbeidsgerelateerde ofwel arbeidsrelevante problematiek. 

Missie en visie Missie 
B.A.G. Nederland is een groeiend netwerk met arbo- en 
zorgprofessionals dat arbeidskapitaalverspilling van werknemers 
samen met werkgevers wil reduceren. We zijn van mening dat gedrag 
alles bepalend is. “Eigen regie”, persoonlijk leiderschap, initiatief 
nemen en eigenaarschap zijn hierin belangrijke pijlers, ook op het 
gebied van gezondheid. 
 
Visie 
Gezonde, vitale en betrokken medewerkers met de juiste vakkennis 
zorgen ervoor dat bedrijfsdoelen gerealiseerd worden. De huidige 
veranderende tijden stellen hogere eisen aan uw medewerkers. 
Gerichte aandacht voor dit onderwerp verdient zich terug en is een 
goede investering om verspillingen te reduceren. Gezondheid van uw 
medewerkers, fysiek, mentaal en sociaal, is de basis van de 
inzetbaarheid van uw medewerkers: het fundament. 
 

 

  



Intake (Fysiek) 
Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

De intake is een fysiek arbeidsbelastbaarheidsonderzoek. De intake 
bestaat uit een arbeidsfysiotherapeutisch arbeidsgerelateerd 
onderzoek, vragenlijsten en een korte inventarisatie van 
arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden. 
 
Resultaat: werknemer krijgt inzicht in zijn klachten mede in relatie tot 
zijn/haar werk/arbeidsinzet en hiermee wordt de eigen regie op 
gezondheid versterkt. Opdrachtgever krijgt een helder overzicht in de 
balans belasting-belastbaarheid en de mogelijke vervolgacties om de 
belastbaarheid en inzetbaarheid te verhogen.  
 
Doorlooptijd: afspraak binnen 2 werkdagen, intake binnen 5 
werkdagen, totale doorlooptijd maximaal 7 werkdagen. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Rapportage na afloop van het onderzoek, verslag maximaal 5 
werkdagen na onderzoek. 
 

Exclusiecriteria Inclusiecriteria:  
- Werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat 
(rug, nek, schouder, arm, heup, knie, enkel fibromyalgie, chronische 
vermoeidheid, psychosomatische klachten etc.) die daardoor 
regelmatig of langdurig (dreigen te) verzuimen.  
 
Exclusiecriteria:  
- Psychopathologie. 
 

 

Psychologisch Consult 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Het psychologisch consult kan noodzakelijk zijn ter ondersteuning van 
een fysiek traject. Het psychologisch consult wordt uitgevoerd door 
een GZ psycholoog en geeft inzicht in oorzakelijke en in stand 
houdende factoren van de mentale actoren bij fysieke klachten. Het 
consult  bestaat uit een anamnese, arbeidsgerelateerd gesprek en 
afname van vragenlijsten.  
 
Resultaat: inzicht in oorzakelijke en in stand houdende factoren van de 
mentale actoren bij fysieke klachten. Door bespreking van de 
resultaten met werknemer zal deze beter in staat zijn eigen regie te 
pakken en gemotiveerd raken om hieraan te gaan werken. De 
opdrachtgever krijgt een heldere rapportage met conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Doorlooptijd: uitvoer binnen 10 werkdagen na aanvraag. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Rapportage na afloop van het onderzoek (binnen 5 werkdagen). 

Exclusiecriteria Inclusiecriteria:  
- Werknemers die naast de fysieke klachten ook lichte, laagcomplexe 
mentale problemen ondervinden die mogelijk herstel kunnen 
belemmeren. Intensiteit van basis GGZ. 
Exclusiecriteria:  
- Multicomplexe tot zware psychische aandoeningen die niet vallen 
onder de basis GGZ. 
 

 

 



  

Fysieke interventie - 6 weeks 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

De fysieke interventie is bestemd voor werknemers met fysieke 
klachten. Deze interventie is gericht op herstelbevordering en lokale 
functieverbetering. De inhoud wordt afgestemd op soort en ernst van 
de aandoening. De interventie bestaat uit individuele en 
groepstrainingen (groep 2-4 personen). Het programma wordt 
ondersteund door e-Health applicatie voor thuis oefenen en/of 
educatie. 
 
Maximaal 12 sessies. 
 
Resultaat: snelle en optimale verhoging van de lokale belastbaarheid 
in relatie tot de arbeidstaken met daardoor reduceren van het verzuim. 
 
Doorlooptijd: max. 6 weken, start binnen 5 werkdagen na goedkeuring. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 
 

Eindrapportage: binnen 3 werkdagen na beëindiging. 
 

Exclusiecriteria Inclusiecriteria:  
- Werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat 
(rug, nek, schouder, arm, heup, knie, voet, etc.). 
Exclusiecriteria:  
- Complexe en/of chronische klachten met psychopathologie  
 

 

Fysieke interventie - 12 weeks  

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

De fysieke interventie is bestemd voor werknemers met fysieke 
klachten. Deze interventie is gericht op herstelbevordering en lokale 
functieverbetering. De inhoud wordt afgestemd op soort en ernst van 
de aandoening. De interventie bestaat uit individuele en 
groepstrainingen (groep 2-4 personen). Het programma wordt 
ondersteund door e-Health applicatie voor thuis oefenen en/of 
educatie 
 
Maximaal 24 sessies. 
 
Resultaat: snelle en optimale verhoging van de lokale belastbaarheid 
in relatie tot de arbeidstaken met daardoor reduceren van het verzuim. 
 
Doorlooptijd: max. 12 weken, start binnen 5 werkdagen na 
goedkeuring. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 
 

Tussenrapportage na 6 weken 
Eindrapportage: binnen 3 werkdagen na beëindiging. 
 

Exclusiecriteria Inclusiecriteria:  
- Werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat 
(rug, nek, schouder, arm, heup, knie, voet, etc.). 
Exclusiecriteria:  
- Complexe en/of chronische klachten met psychopathologie  
 

 

  



Verlenging fysieke interventie - 4 weeks 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

De verlenging fysieke training is een fysieke training aansluitend op 
een interventie vanuit zorg of bedrijfszorg en is gericht op het verder 
optimaliseren van de lokale of totale belastbaarheid in relatie tot 
zijn/haar arbeidstaken.  
 
Resultaat: het optimaliseren van de gezondheid en fitheid in relatie tot 
werkhoudingen/werktechnieken waardoor verzuim/schadelast 
geminimaliseerd wordt. 
 
Maximaal 8 sessies. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Eindrapportage: binnen 3 werkdagen na beëindiging. 
 

Exclusiecriteria Inclusiecriteria:  
- Werknemers die een interventie hebben afgerond maar waarbij de 
belastbaarheid nog niet optimaal is. 
Exclusiecriteria:  
- Werknemers die op basis van fysieke  klachten nog moeten starten 
met een interventie. 
 

 

Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Hereweg 

Huisnr/toevoeging 8     

Postcode/Plaats 9724 AB Groningen 

Website http://bagned.nl  

Telefoonnummer 0592-409025 

E-mail admin@bagned.nl  

KVK 81237820 

Tekenbevoegde Naam de heer J.L. Beuker 

Functie Directeur 

Telefoonnummer 0612193899 

E-mailadres j.beuker@bagned.nl  

Contactpersoon Naam De heer J.L. Beuker 

Functie Directeur 

Telefoonnummer 0612193899 

E-mailadres j.beuker@bagned.nl  

Aanmeldadres (e-
mail) 

admin@bagned.nl  
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Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Hereweg 

Huisnr/Toevoeging 8     

Postcode/Plaats 9724 AB Groningen 

Telefoonnummer 0592-409025 

E-mail admin@bagned.nl  

Nevenvestigingen 

1. BAG Assen Adres Bremstraat 

Huisnr / Toevoeging 21     

Postcode / Plaats 9404 GA Assen 

Telefoonnummer 0592-409025 

E-mail admin@bagned.nl  

2. BAG Appingedam Adres Wethouder Olthoflaan 

Huisnr / Toevoeging 2     

Postcode / Plaats 9902 LB Appingedam 

Telefoonnummer 0596-624736 

E-mail admin@bagned.nl  

3. BAG Diever Adres Raadhuislaan 

Huisnr / Toevoeging 6     

Postcode / Plaats 7891 EM Diever 

Telefoonnummer 0521-593484 

E-mail admin@bagned.nl 

4. BAG Dokkum Adres Birdaarderstraatweg 

Huisnr / Toevoeging 72 A   

Postcode / Plaats 9101 DC Dokkum 

Telefoonnummer 0519-221166 

E-mail admin@bagned.nl 

5. BAG Drachten Adres Moleneind 

Huisnr / Toevoeging 175     

Postcode / Plaats 9203 ZZ Drachten 

Telefoonnummer 0512-514150 

E-mail admin@bagned.nl 

6. BAG Emmen Adres Boermarkerweg 

Huisnr / Toevoeging 50 D   

Postcode / Plaats 7824 AA Emmen 

Telefoonnummer 0591-613126 

E-mail admin@bagned.nl 

7. BAG Groningen Adres Hereweg 

Huisnr / Toevoeging 8     

Postcode / Plaats 9724 AB Groningen 

Telefoonnummer 050-3134636 

E-mail admin@bagned.nl 
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8. BAG Harlingen Adres Achlumerdijk 

Huisnr / Toevoeging 2     

Postcode / Plaats 8862 AJ Harlingen 

Telefoonnummer 0517-499863 

E-mail admin@bagned.nl 

9. BAG Heerenveen Adres K.R. Poststraat 

Huisnr / Toevoeging 2     

Postcode / Plaats 8441 EP Heerenveen 

Telefoonnummer 0513-820991 

E-mail admin@bagned.nl 

10. BAG Hoogeveen Adres Van Limburg Stirumstraat 

Huisnr / Toevoeging 132     

Postcode / Plaats 7901 AT Hoogeveen 

Telefoonnummer 0528-278111 

E-mail admin@bagned.nl 

11. BAG Leeuwarden Adres Elzenstraat 

Huisnr / Toevoeging 7     

Postcode / Plaats 8924 JN Leeuwarden 

Telefoonnummer 058-7501735 

E-mail admin@bagned.nl 

12. BAG Zeist Adres De Clomp 

Huisnr / Toevoeging 1910         

Postcode / Plaats 3704 KS  Zeist  

Telefoonnummer 030-6952257 

E-mail admin@bagned.nl 

13. BAG Zwolle Adres Hyacinthstraat 

Huisnr / Toevoeging 57     

Postcode / Plaats 8103 XX Zwolle 

Telefoonnummer 038-4216454 

E-mail admin@bagned.nl 

14. BAG Sneek Adres Simmerdyk  

Huisnr / Toevoeging 1     

Postcode / Plaats 8601 ZP Sneek 

Telefoonnummer 0515-430607 

E-mail admin@bagned.nl 

15. BAG Winschoten Adres Blijhamsterweg 

Huisnr / Toevoeging 47     

Postcode / Plaats 9673 XB Winschoten 

Telefoonnummer 0597-413236 

E-mail admin@bagned.nl 

16. BAG Twente- 
Oldenzaal  

Adres Thijlaan  

Huisnr / Toevoeging 8     

Postcode / Plaats 7576 ZB Oldenzaal 

Telefoonnummer  

E-mail admin@bagned.nl 
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17 . BAG Oss Adres Spoorlaan  

Huisnr / Toevoeging 70         

Postcode / Plaats 5348 KC Oldenzaal  

Telefoonnummer 0412-690135 

E-mail admin@bagned.nl 
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