Introductie interventiebedrijf
Naam interventiebedrijf

BAG Nederland

Algemene introductie

Bedrijfszorg Arbeid en Gezondheid Nederland (BAG NL) is een
onafhankelijke organisatie voor Arbeid en Gezondheid. Het BAG NL
netwerk bestaat uit diverse arbeids- en zorgprofessionals, zoals
bedrijfs-/arbeidsfysiotherapeuten, diëtisten, coaches en adviseurs
duurzame inzetbaarheid. Onze dienstverlening is gericht op
werkgevers en werknemers en richt zich op het thema “gezondheid”:
het optimaal benutten van het aanwezige arbeidskapitaal, het
bevorderen van de inzetbaarheid (nu en in de toekomst) en het
reduceren van verzuim.

Korte profielschets

BAG NL heeft een landelijk dekkend netwerk dat zich richt 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. Ons onderscheidend
vermogen ligt in snelheid, laagdrempeligheid, maatwerk, bevorderen
van zelfmanagement en reduceren van de verzuimperiode.

Missie en visie

Missie: BAG Nederland is een groeiend netwerk met arbo- en
zorgprofessionals dat arbeidskapitaalverspillingen 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.

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

De Arbo intake is een fysiek arbeidsbelastbaarheidsonderzoek
(multifactorieel gericht). De Arbo Intake bestaat uit een gesprek,
arbeidsgerelateerd fysiek onderzoek, testen en metingen,
vragenlijsten en het in kaart brengen van de arbeidsbelasting en
arbeidsomstandigheden.
Resultaat: Werknemer krijgt inzicht in zijn klachten mede in relatie tot
zijn werk/arbeidsinzet en hiermee wordt de eigen regie op gezondheid
versterkt. Opdrachtgever krijgt een helder overzicht en concreet
advies over de huidige inzetbaarheid, 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 (aanhoudende) 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)
Exclusiecriteria

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

Inzetbaarheidsonderzoek
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Het persoonlijke inzetbaarheidsonderzoek is gericht op de huidige en
de toekomstige inzetbaarheid en bestaat uit het doornemen van de
uitkomsten van de duurzame inzetbaarheidsscan inclusief het huidige
werkvermogen, testen en metingen , een kort lichamelijk onderzoek
en in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden. Na analyse van
alle resultaten worden de uitkomsten besproken met de werknemer en
wordt het risicoprofiel opgesteld. De opdrachtgever krijgt een advies
voor mogelijke vervolgacties.
Resultaat: werknemer krijgt meer inzicht in huidig en toekomstig
functioneren, zijn mogelijkheden en verbeterpunten waardoor de eigen
regie bevorderd wordt. Het advies biedt een aanknopingspunten voor
de dialoog tussen opdrachtgever, leidinggevende en werknemer voor
eventuele vervolgacties.
Doorlooptijd: afspraak maken maximaal 2 werkdagen na binnenkomst.
Aanvraagformulier, afspraak onderzoek binnen 5 werkdagen, totale
doorlooptijd maximaal 7 werkdagen.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)
Exclusiecriteria

Rapportage na afloop van het onderzoek (binnen 5 werkdagen).
Inclusiecriteria:
- Alle werknemers
Exclusiecriteria:
- Niet beheersen van de Nederlandse taal
- Niet in staat online vragenlijsten te kunnen invullen

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

Adequate en snelle behandeling en begeleiding van de werknemer
met (sub)acute fysieke klachten gericht op inzetbaarheid en/of
verantwoorde werkhervatting in eigen werk.
Resultaat: snelle klachtenreductie met werkadviezen om de periode
van verzuim te minimaliseren, langdurig verzuim te voorkomen en
hiermee de schadelast te beperken.
Start programma: binnen 2 werkdagen na intake.
Doorlooptijd: afhankelijk van problematiek (3-6-12 weken): zie offerte.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Bij korte trajecten (<6 weken) bij afsluiting. Bij langere trajecten na 6
weken tussen evaluatie met rapportage en bij afsluiting traject een
eindrapportage.

Exclusiecriteria

Inclusiecriteria:
- Werknemers met acute en subacute klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, arm, heup, knie, voet, etc.).
Exclusiecriteria:
- Langdurige, complexe en/of chronische klachten met psychosociale
problematiek.

Behandelsessie mentaal
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Adequate en snelle behandeling en begeleiding van de werknemer
met lichte, laagcomplexe psychische klachten.
Resultaat: snel inzicht in de mentale klachten met afname klachten om
de periode van verzuim te minimaliseren, langdurig verzuim te
voorkomen en hiermee de schadelast te beperken.
Start programma: binnen 5 werkdagen na het consult.
Doorlooptijd: afhankelijk van problematiek (3-6-12 weken): zie offerte.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Bij korte trajecten (<6 weken) bij afsluiting. Bij langere trajecten na 6
weken tussen evaluatie met rapportage en bij afsluiting traject een
eindrapportage.

Exclusiecriteria

Inclusiecriteria:
- Werknemers die lichte, laagcomplexe mentale problemen
ondervinden die mogelijk inzetbaarheid belemmeren.
Exclusiecriteria
- Multicomplexe tot zware psychische aandoeningen die niet vallen
onder de basis GGZ.

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

Het Fysiek trainingsprogramma is bestemd voor werknemers met
(sub)acute klachten. Deze training is gericht op herstelbevordering en
lokale functieverbetering . Duur en frequentie kunnen wordt afgestemd
op soort en ernst van de aandoening. De training bestaat uit
individuele en groepstrainingen. (groep 2-4 personen). Het programma
wordt ondersteund door e-Health applicatie voor thuis oefenen en/of
educatie
3 intensiteiten:
• Kort: 6 sessies
• Middel: 12 sessies
• Lang: 24 sessies
Resultaat: snelle en optimale verhoging van de lokale belastbaarheid
in relatie tot de arbeidstaken.
Doorlooptijd: max. 13 weken, start binnen 5 werkdagen na
goedkeuring.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

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

Exclusiecriteria

Inclusiecriteria:
- Werknemers met acute en subacute klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, arm, heup, knie, voet, etc.).
Exclusiecriteria:
- Langdurige, complexe en/of chronische klachten met psychosociale
problematiek.

Maatwerkprogramma fysieke klachten
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Het maatwerkprogramma fysieke klachten is gericht op behandelen
van fysieke klachten en verhogen van de belastbaarheid in relatie tot
arbeid, vraaggericht. Het programma wordt geheel individueel
afgestemd op de persoonlijke situatie en is afhankelijk van soort, duur
en ernst van de klacht en de functie, werkzaamheden van de
werknemer. Door gebruik te maken van verschillende bouwstenen kan
er snel een specifiek maatwerkprogramma worden opgesteld. Keuze
uit de volgende bouwstenen: behandelsessie fysiek en/of mentaal,
specialistische fysiotherapie, voedingsbegeleiding, fysieke training
(variërend in duur en frequentie) en ondersteunende e-Health. Tijdens
dit maatwerkprogramma werkt de werknemer intensief aan zijn/haar
gezondheid, fysieke weerbaarheid en verhoging van de
arbeidsbelastbaarheid. Door maatwerk geen verspilling van tijd en
middelen en betere aansluiting bij wensen van werknemer, werkgever
en/of verzuimregisseur.
Resultaat: verhoging van arbeidsbelastbaarheid door inzet van
gerichte interventieonderdelen gericht op inzetbaarheid.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)
Exclusiecriteria

Doorlooptijd: variërend van 2 weken tot max. 12 weken.
Afhankelijk van de duur: kort (6 weken) 1 evaluatie en rapport en bij
lang (> 6 weken) 2 evaluatiemomenten en 2 rapporten.
Inclusiecriteria:
- Werknemers die door subacute, recidiverende of (langdurige)
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in hun functioneren
beperkt worden en daardoor (dreigen te) verzuimen.
Exclusiecriteria:
- Langdurige, complexe en/of chronische klachten met psychosociale
problematiek.

Re-integratietraining fysiek
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Het complete programma bestaat uit een drie maanden durende
specifieke fysieke training voor langdurige fysieke klachten met
individuele sessies en nazorgcontact gericht op verhogen van de
fysieke weerbaarheid en arbeidsbelastbaarheid- resultaatgericht. Het
programma wordt ondersteund door e-Health applicatie voor thuis
oefenen en/of educatie.
Resultaat: Meer inzicht, bewustwording en verbeterde
arbeidsbelastbaarheid waardoor terugkeer naar eigen werk mogelijk
wordt en/of potentiële uitval in de toekomst verkleind wordt: duurzaam
inzetbaar.
Doorlooptijd: 13 weken, start binnen 5 werkdagen na goedkeuring.
Totaal: 26 sessies waarvan minimaal 6 individueel en de overige
sessies in groep (2-3 personen). Eén nazorgsessie na 3 maanden.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)
Exclusiecriteria

Rapportage tussentijds na 6 weken en bij beëindiging na 13 weken.
Inclusiecriteria:
- Werknemers die door (regelmatig terugkerende) klachten aan het
houdings- en bewegingsapparaat in hun functioneren beperkt worden
en daardoor (dreigen te) verzuimen.
Exclusiecriteria:
- Langdurige, complexe en/of chronische klachten met psychosociale
problematiek.

Re-integratietraining gedragsmatig
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

De basis voor de re-integratietraining is de gedragsmatig fysieke
training, waarbij het functioneren van de werknemer centraal staat.
Het verbeteren van het beweeggedrag, graded activity, beweeg- en
pijneducatie en verhogen van de belastbaarheid met
begeleiding/coaching naar hogere participatie in werk.
Het complete programma bestaat uit een drie maanden durende
specifieke gedragsmatige fysieke training, individuele sessies en
nazorgcontact. Het programma wordt ondersteund door een e-Health
applicatie voor thuis oefenen en/of educatie.
Extra modules:
• Module counseling: Bestaat uit 6 sessies lichaamswerk en/of
gesprekken met als doel het (her) vinden van een duurzame gezonde
balans tussen belasting en belastbaarheid en hoe met eigen gedrag
daar meer regie op kunt voeren.
• Module mentale begeleiding: bestaat uit max. 6 behandelsessies van
de psycholoog, gericht op cognitieve gedragstherapie en het
verminderen van mentale klachten die mogelijk het herstel
belemmeren.
Resultaat: meer inzicht, bewustwording, kennis en vaardigheden met
betrekking tot de eigen gezondheid, het beweeggedrag en het fysiek
presteren. Door de training, behandeling een verbeterde fysieke en
mentale belastbaarheid. Hierdoor is werkhervatting op een
verantwoorde, duurzame manier geborgd met eigen regievoering.
Doorlooptijd: 13 weken: totaal 26 sessies waarvan minimaal 6
individueel en overige in groep (2-3 personen). Eén nazorgsessie na 3
maanden.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)
Exclusiecriteria

Rapportage tussentijds na 6 weken en bij beëindiging na 13 weken.
Inclusiecriteria:
- Werknemers die als gevolg van regelmatig terugkerende klachten of
bestaande chronische klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat in hun functioneren beperkt worden en daardoor
(wellicht gaan) verzuimen. Te denken valt hierbij aan rug-,
nek/schouder/arm-, of heup/knieklachten. Ook voor werknemers met
algemeen verminderde belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal) als
gevolg van een doorgemaakte ziekte. Bijvoorbeeld: post-oncologie,
status na hart- en longaandoeningen, burn-out, reuma, fibromyalgie,
overspannenheid, chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische
psychosomatische klachten etc.
Exclusiecriteria:
- Ernstige psychopathologie.
- Het niet beheersen van de Nederlandse taal.

Vervolg fysieke training
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

De vervolg 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.
Doorlooptijd: 13 weken: totaal 26 sessies waarvan minimaal 2
individueel en overige groepssessies (3-6 personen).

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Tussenevaluatie: na 6 weken.
Eindrapportage: na 13 weken.

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.

Overige informatie

Het preventieve trainingsprogramma bestaat uit een drie maanden
durende training, waarbij de werknemer twee maal per week een
uur/anderhalf uur traint gericht op zijn functionele beperkingen in
relatie tot zijn/haar arbeidstaken.

Gegevens interventiebedrijf
Contactgegevens

Tekenbevoegde

Contactpersoon

Postadres

Bremstraat

Huisnr/toevoeging

21

Postcode/Plaats

9404 GA

Website

http://bagned.nl

Telefoonnummer

0592-409025

E-mail
KVK

admin@bagned.nl

Naam

de heer

Functie

Directeur

Telefoonnummer

0592-409025

E-mailadres

h.trip@bagned.nl

Naam

mevrouw

Functie

Directeur

Telefoonnummer

0683207752

E-mailadres
Aanmeldadres (email)

r.prikken@bagned.nl

Assen

64998215

admin@bagned.nl

H. Trip

R. Prikken

Locatiegegevens
Hoofdkantoor

Adres

Bremstraat

Huisnr/Toevoeging

21

Postcode/Plaats

9404 GA

Telefoonnummer

0592-409025

E-mail

admin@bagned.nl

Adres

Bremstraat

Huisnr / Toevoeging

21

Postcode / Plaats

9404 GA

Telefoonnummer

0592-409025

E-mail

assen@bagned.nl

Adres

Wethouder Olthoflaan

Huisnr / Toevoeging

2

Postcode / Plaats

9902 LB

Telefoonnummer

0596-624736

E-mail

appingedam@bagned.nl

Adres

Boermarkerweg

Huisnr / Toevoeging

50

D

Postcode / Plaats

7824 AA

Emmen

Telefoonnummer

0591-613126

E-mail

emmen@bagned.nl

Adres

Raadhuislaan

Huisnr / Toevoeging

6

Postcode / Plaats

7891 EM

Telefoonnummer

0521-593484

E-mail

diever@bagned.nl

Adres

Technicumstraat

Huisnr / Toevoeging

9

Postcode / Plaats

9581 BA

Telefoonnummer

0599-413114

E-mail

kanaalstreek@bagned.nl

Adres

Birdaarderstraatweg

Huisnr / Toevoeging

72

A

Postcode / Plaats

9101 DC

Dokkum

Telefoonnummer

0519-221166

E-mail

dokkum@bagned.nl

Adres

Hyacinthstraat

Huisnr / Toevoeging

57

Postcode / Plaats

8103 XX

Telefoonnummer

038-4216454

E-mail

zwolle@bagned.nl

Assen

Nevenvestigingen
1. BAG Assen

2. BAG Appingedam

3. BAG Emmen

4. BAG Diever

5. BAG
Musselkanaal

6. BAG Dokkum

7. BAG Zwolle

Assen

Appingedam

Diever

Musselkanaal

Zwolle

8. BAG Heerenveen

9. BAG Groningen

10. BAG Winschoten

11. BAG Sneek

12. BAG Drachten

13. BAG Zuidhorn

14. BAG Harlingen

Adres

K.R. Poststraat

Huisnr / Toevoeging

2

Postcode / Plaats

8441 EP

Telefoonnummer

0513-820991

E-mail

heerenveen@bagned.nl

Adres

Hereweg

Huisnr / Toevoeging

8

Postcode / Plaats

9724 AB

Telefoonnummer

050-3134636

E-mail

groningen@bagned.nl

Adres

Morigerweg

Huisnr / Toevoeging

1

Postcode / Plaats

9697 SN

Telefoonnummer

0597-563469

E-mail

winschoten@bagned.nl

Adres

Simmerdyk

Huisnr / Toevoeging

1

Postcode / Plaats

8601 ZP

Telefoonnummer

0515-430607

E-mail

sneek@bagned.nl

Adres

Moleneind

Huisnr / Toevoeging

175

Postcode / Plaats

9203 ZZ

Telefoonnummer

0512-514150

E-mail

drachten@bagned.nl

Adres

Hooiweg

Huisnr / Toevoeging

2

Postcode / Plaats

9801 AJ

Telefoonnummer

0594-505971

E-mail

zuidhorn@bagned.nl

Adres

Achlumerdijk

Huisnr / Toevoeging

2

Postcode / Plaats

8862 AJ

Telefoonnummer

0517-499863

E-mail

harlingen@bagned.nl

15. BAG Leeuwarden Adres

16. BAG Hoogeveen

Heerenveen

Groningen

Blijham

Sneek

Drachten

Zuidhorn

Harlingen

Elzenstraat

Huisnr / Toevoeging

7

Postcode / Plaats

8924 JN

Telefoonnummer

058-7501735

E-mail

leeuwarden@bagned.nl

Adres

Van Limburg Stirumstraat

Huisnr / Toevoeging

132

Postcode / Plaats

7901 AT

Telefoonnummer

0528-278111

E-mail

hoogeveen@bagned.nl

Leeuwarden

Hoogeveen

