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Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
Qua Werk & Psyche 

Algemene introductie Qua Werk & Psyche levert aan werknemers en opdrachtgevers de 
meest optimale zorg met een team van professionals op het gebied 
van arbeidsrelevante stress en psychische problematiek. Qua Werk & 
Psyche steunt de werkgever bij het terugdringen van ziekteverzuim en 
stimuleert de werknemer om actief te zijn om zijn of haar klachten te 
reduceren. Qua Werk & Psyche werkt zo toe naar een situatie 
waarvan werknemer en werkgever beter worden. Qua Werk & Psyche 
garandeert een slagvaardige interventie op basis van maatwerk en 
snel resultaat. De professionals van Qua Werk & Psyche zijn te vinden 
in heel Nederland. De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: 
psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog, SPV, maatschappelijk 
werker, systeemtherapeut, gezondheidswetenschapper, arbeids- & 
organisatie adviseur, trainer, (team)coach, (team)mediator en voor de 
procesondersteuning een secretariaat. De volgende behandelvormen 
kunnen worden ingezet andere worden ingezet: (cognitieve) 
gedragstherapie, verbale therapie, non-verbale therapie, EMDR, 
lichaamsgericht of mindfulness. 
 

Korte profielschets Qua Werk & Psyche is er voor werkgevers die willen voorkomen dat 
werknemers verzuimen vanwege psychische klachten en om hen te 
helpen werknemers met psychische klachten te begeleiden.  
 

Missie en visie Qua Werk & Psyche werkt vanuit een systemische visie waarin de 
aandacht niet alleen op het individu wordt gericht, maar waar de 
omgevingsinvloeden van werk en privé worden betrokken.                                                               
De missie van Qua Werk & Psyche is om de match tussen werknemer 
en zijn of haar werk, in de ruimste zin van het woord, te optimaliseren.  
 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Zeer kort na een aanmelding, wordt telefonisch contact opgenomen 
met de werknemer voor het plannen van een intakegesprek. 
Qua Werk & Psyche kent geen wachtlijsten. De verwijzer ontvangt per 
e-mail een bevestiging van het intakegesprek. Na het intakegesprek 
wordt het adviesgesprek gepland en vervolgens worden data voor 
vervolgafspraken overeen gekomen. 
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Wat de communicatie met de bedrijfsarts en de werkgever betreft, 
vinden de volgende contact momenten plaats: 
 
1) Na het intake- en adviesgesprek met de cliënt waarbij 
behandelovereenkomst gesloten wordt, vindt een schriftelijke 
terugkoppeling van de bevindingen en het voorgestelde 
behandeltraject plaats, naar de verwijzer/bedrijfsarts. Tevens wordt er 
een schriftelijke terugkoppeling van het proces gedaan naar de 
werkgever. 
 



2) Halverwege het traject, als de behandeling langer is dan zes 
gesprekken, is er een contactmoment tussen de behandelaar en 
bedrijfsarts en/of verwijzer. 
 
3) Contact met de verwijzer, bedrijfsarts of eenheidspsycholoog bij 
veranderingen in het beleid vinden bij voorkeur telefonisch plaats. 
 
4) Na afsluiting krijgt de verwijzer/bedrijfsarts een schriftelijke 
rapportage met de resultaten van de behandeling.   
 
Bovenstaande uiteraard volgens de privacy regels en met 
toestemming van de cliënt.                              
 

Exclusiecriteria Zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek 
of zeer ernstige psychiatrische problematiek, gelden als 
exclusiecriteria. 
 

Overige informatie Voor coaching is geen verwijsbrief noodzakelijk, maar wel een 
akkoord door de leidinggevende of een andere bevoegde van de 
organisatie. 
 
-Bij aanvang behandeling en afsluiting wordt de RAND-36 afgenomen 
en vergeleken. 
-Monitoren van inzetbaarheid bij aanvang en afsluiting. 
-Meten van cliënttevredenheid bij afsluiting. 
 
Regelmatig voert Qua Werk & Psyche evaluatiegesprekken met de 
cliënt om de dienstverlening daar waar nodig bij te stellen. 
 

 

Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Eelderdiephof 

Huisnr/toevoeging 138 a   

Postcode/Plaats 3521 DM  Utrecht 

Website   

Telefoonnummer 030-6620031 

E-mail info@quawerk.nl  

KVK 67685331 

Tekenbevoegde Naam mevrouw dr. C.A.E.M. Goosen MDR 

Functie Coördinator  

Telefoonnummer 030-6620031 / 06-10004080 

E-mailadres info@quawerk.nl  

Contactpersoon Naam de heer drs. R.D.H. Ettema 

Functie Directeur Behandelzaken 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mailadres ruben.ettema@quawerk.nl  

Aanmeldadres  
(e-mail) 

info@quawerk.nl  

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Eelderdiephof  

Huisnr/Toevoeging 138 a   

Postcode/Plaats 3521 DM   Utrecht 
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Telefoonnummer 030-6620031 

E-mail info@quawerk.nl  

Nevenvestigingen: wij hebben locaties in heel Nederland waarbij we gebruik maken van ruim 100 
representatieve gespreksruimten via het coachhuis. Daarnaast hebben we vaste locaties op:  

1 Adres Prinsenstraat 

Huisnr/Toevoeging 35     

Postcode/Plaats 6953 BS Dieren 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail ruben.ettema@quawerk.nl  

2 Adres Jean Monnetpark 

Huisnr/Toevoeging 43     

Postcode/Plaats 7336 BB Apeldoorn 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail ruben.ettema@quawerk.nl  

3 Adres Geurdsweg  

Huisnr/Toevoeging 4     

Postcode/Plaats 7554 PH Hengelo 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  

4 Adres Graafseweg 

Huisnr/Toevoeging 274     

Postcode/Plaats 6532 ZV Nijmegen 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  

5 Adres Eerste laan 

Huisnr/Toevoeging 16     

Postcode/Plaats 9331 BD Norg 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  

6 Adres Kloosterbrink 

Huisnr/Toevoeging 14     

Postcode/Plaats 8034 PV Zwolle 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  

7 Adres Middachtenstraat 

Huisnr/Toevoeging 46     

Postcode/Plaats 4834 PC Breda 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  

8 Adres Platolaan 

Huisnr/Toevoeging 19     

Postcode/Plaats 3707 GA Zeist Zeist 

Telefoonnummer 06-26246666 

E-mail info@quawerk.nl  
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