
 

 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf   
In-Motion Breda 

Algemene introductie In-Motion biedt in het kader van verzuimbeleid preventieve- en 
curatieve zorg met als doel het verhogen van de algemene- en lokale 

belastbaarheid. Zowel de mentale- als fysieke componenten krijgen 
hierbij hun aandacht. De aanpak is mono- en/of  multidisciplinair. Bij In-
Motion worden hiervoor fysio(manueel)- therapeuten, ergotherapeut, 

psychologen en bewegings-deskundigen ingezet. Tevens hebben we 
directe contacten met een kliniek orthopedie om indien nodig zeer 
snelle specialistische interventie in te zetten. 

 
Indien nodig kan de ergotherapeut op locatie een werkplekonderzoek 
en -interventie doen. 

 
In-Motion is vooral gespecialiseerd in het ondersteunen bij IBT en FVT 
vaardigheden en –gerelateerde klachten binnen de Nederlandse 

politie. Hiervoor hebben wij een voormalig docent IBT/fysio -
manueeltherapeut in huis 
 

Korte prof ielschets In Motion heef t drie vestigingen in Breda en een vestiging in Hoeven. 

Speerpunt bij IM is, dat patiënten binnen 48 uur worden gezien. 
Doelstelling is om de cliënten/ patiënten z.s.m. zelfstandig weer te 
laten functioneren. IM werkt tevens in haar centra samen met een 

psycholoog, ergotherapeut en oefentherapeut voor een 
multidisciplinaire benadering. 
 

Verder biedt IM specif ieke re-integratietrajecten aan voor de 
Nederlandse politie. Hiervoor heef t zij een specialist in huis, die zelf  
als docent-politiemedewerker ruim 25 jaar bij de Nederlandse politie 

heef t gewerkt. Samen met de psycholoog wordt in een 
multidisciplinaire setting aan het welzijn van de politiemedewerker 
gewerkt. 

 
Tevens onderhoudt IM op een proactieve wijze de contacten tussen 
(huis-/bedrijfs-)artsen en medisch specialisten van ziekenhuizen en 

particuliere klinieken. 
 

Missie en visie Onze visie is om de hulpbehoevenden in onze maatschappij zolang 
mogelijk zelfstandig te laten functioneren of  dit nu jongeren- of  

ouderen zijn of  medewerkers van een bedrijf . We hebben het hier over 
een gedeelde verantwoordelijkheid. De mens is hierbij de regisseur 
van zijn eigen bestaan en welzijn. 

 
Hiertoe zullen onze medewerkers moeten worden uitgerust, zodat zij 
hieraan een belangrijke, duurzame bijdrage kunnen leveren. Wij 

streven daarom naar een stabiel en herkenbaar team van 
medewerkers, welke gedurende langere tijd aan onze organisatie 
verbonden zouden moeten zijn. Tevens blijven we investeren in de 

relaties met andere zorgverleners als psychologen, ergotherapeuten, 
(bedrijfs-)artsen en specialisten. 

  



Omschrijving interventie 

(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Doorlooptijd is conform de Fysiopol en Psychopol(Combipol) Diagnose 

Codes. Wanneer de persoonlijke situatie dit noodzaakt kan hiervan 
worden afgeweken. De duur van het traject ligt tussen de 6-12 weken. 
 

De psychologische trajecten variëren van 5-16 consulten met een 
doorlooptijd variërend van 3-6 maanden. 
Het doel is het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de 

werknemer, zoals in onderlinge afspraak tussen werkgever en 
werknemer is vastgelegd. Hierbij zal de doelstelling ten aanzien van 
inzetbaarheid realistisch zijn, gelet op de gezondheidstoestand van de 

werknemer. 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Van de intake wordt een verslag gemaakt en gecommuniceerd naar 
de verwijzer (indien cliënt hiervoor toestemming geef t). Halverwege en 
aan het eind van het traject wordt geëvalueerd. Dit wordt 

gerapporteerd aan de verwijzer. Elk interventiemoment wordt met de 
cliënt geëvalueerd. Eventueel volgen er aanpassingen. Alle relevante 
gegevens worden in een digitaal cliënten volgsysteem opgeslagen. 

Verder zullen alle inhoudelijke rapportages en managementverslagen 
volgens bijlage 3 behorend bij de overeenkomst CZ/PZP-
InMotion(Deel II algemeen deel) worden uitgevoerd. 

 

Exclusiecriteria Inclusie criteria Fysiopol: 
1. klachten aan houdings- en bewegingsapparaat: wervelkolom(nek-
rug-bekken)-schouderarm-heup-knie-enkel 

2. training voor belastbaarheidverhoging/-behoud bij diabetes mellitus, 
cardiale klachten, COPD, Reumatoïde artritis en bij kanker 
3. idem bij ondersteuning van gezondheid in het kader van leefstijl – 
bewegingsstimulering 

4. Fysieke klachten met psycho/sociale componenten 
Naar aanleiding van de intake-screening zal bepaald worden of  
interventie geïndiceerd is. 

Exclusie criteria Fysiopol: ernstige 
fysieke/neurologische/traumatologische pathologie, welke primair in de 
tweede lijn behandeld worden. 

Inclusiecriteria Psychopol: psychologische klachten; as I DSM 
diagnoses, stemmingsklachten, angstklachten(o.m. PTSS), 
somatoforme stoornissen, 

aanpassingsstoornissen                                                                                           
Exclusiecriteria Psychopol: psychopathologie.  
 

Overige informatie Onze programma´s zijn erop gericht om de medewerkers zo goed en 

zo volledig mogelijk aan het werk te houden binnen de eigen functie. 
Bij arbeidsverzuim stellen we ten doel de medewerker zo snel mogelijk 
het werk te laten hervatten. Ook dit bij voorkeur binnen de eigen 

functie. Gestreefd wordt naar evenwicht tussen belasting en 
belastbaarheid. Hierbij zal de individuele belastbaarheid zo optimaal 
mogelijk moeten zijn. Wij streven naar f itte, vitale en gezonde 

medewerkers. 
 

 

 

  



Gegevens interventiebedrijf 
Contactgegevens Postadres Liesbospark 

Huisnr/toevoeging 19     

Postcode/Plaats 4813 HV Breda 

Website https://www.in-motionbreda.nl  

Telefoonnummer 076-5218913 

E-mail info@in-motionbreda.nl  

KVK 20156020 

Tekenbevoegde Naam de heer Foesenek 

Functie Eigenaar – BIG registratie 39033599704 

Telefoonnummer 06-51272707 

E-mailadres carlo@in-motionbreda.nl  

Contactpersoon Naam de heer Foesenek 

Functie eigenaar 

Telefoonnummer 06-51272707 

E-mailadres carlo@in-motionbreda.nl  

Aanmeldadres  

(e-mail) 

carlo@in-motionbreda.nl  

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Liesbospark 

Huisnr/Toevoeging 19     

Postcode/Plaats 4813 HV Breda 

Telefoonnummer 076-5218913 

E-mail info@in-motionbreda.nl  

Nevenvestigingen 

1 Adres 

 

Huisnr/Toevoeging 

 
    

Postcode/Plaats  
 

Telefoonnummer  

E-mail 
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