Introductie interventiebedrijf
Naam interventiebedrijf

Gardien Bedrijfsfysiotherapie BV

Algemene introductie

Gardien Bedrijfsfysiotherapie BV is gespecialiseerd in het voorkomen
van klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat binnen
werksituaties. Dit betekent dat wij risico’s van fysieke belasting
(tillen/dragen, duwen/trekken, repeterende bewegingen,
werkhoudingen, energetische belasting) en beeldschermwerk
inzichtelijk maken voor werkgevers en werknemers. Daarna wordt
samen met de betrokkenen van het bedrijf een plan van aanpak
opgesteld om risico’s structureel te beheersen.

Korte profielschets

Wij voeren werkplekonderzoeken uit bij medewerkers die verzuimen of
dreigen te verzuimen met klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, RSI, heupen, knieën,
enkels). Tevens voeren we een preventief werkplekonderzoek uit naar
risico's van fysieke belasting of beeldschermerk bij groepen
medewerkers. Na een analyse geven we de medewerker(s) en
leidinggevende inzicht in de knelpunten en wordt met hen een plan
van aanpak opgesteld om de knelpunten op te lossen of te reduceren.
Oplossingen worden gezocht op het gebied van
taakinhoud/organisatie, ergonomie en gedrag. We geven ook de
preventieve workshop Gezond Werken met Beeldschermen en
begeleiden medewerkers bij het ergonomisch instellen en gebruiken
van de werkplek. Het hulpmiddel hierbij is ons werkplekpaspoort.

Missie en visie

Onze missie is om medewerkers en afdelingen te ondersteunen bij
hun duurzame inzetbaarheid. Dit doen we door gezondheidsrisico's
van fysieke belasting of beeldschermwerk te beheersen.
Onze visie is dat wanneer medewerkers en leidinggevende inzicht
hebben in risico's en knelpunten van fysieke belasting of
beeldschermwerk (we laten ze knelpunten zelf signaleren met behulp
van beeldmateriaal dat we hebben opgenomen) dat er draagvlak
ontstaat om deze knelpunten op te lossen. Wanneer ze zelf
meedenken over oplossingen dan krijg je oplossingen die praktisch,
technisch en financieel haalbaar zijn. We zien dat de plannen van
aanpak in de praktijk snel worden uitgevoerd. Het resultaat is een
medewerker of groep medewerkers die volledig inzetbaar is.

Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

Voor de politie voeren wij werkplekonderzoeken uit bij medewerkers
die verzuimen of dreigen te verzuimen met klachten aan het houdingsen bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, RSI, heupen, knieën,
enkels). Na een intake met de medewerker worden alle handelingen
doorgenomen op de werkplek en wordt gekeken waardoor de klachten
worden geprovoceerd of in stand worden gehouden. Vervolgens wordt
samen met de medewerker en de direct leidinggevende een plan van
aanpak opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de medewerker weer
volledig inzetbaar is in de eigen functie. Oplossingen worden daarbij
gezocht in:
1.
de taakinhoud en organisatie van het werk
2.
ergonomie (hulpmiddelen en meubilair)
3.
gedrag (werkwijze, werktechniek).
Dit werkplekonderzoek duurt ongeveer 2 uur. Na vier tot zes weken
volgt er een evaluatie op de werkvloer waarbij de medewerker
nogmaals wordt getraind in het toepassen van een goede werkwijze
en werktechniek. De evaluatie duurt ongeveer een uur.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Na het werkplekonderzoek wordt een rapportage gemaakt met
medische gegevens en een korte rapportage zonder medische
gegevens. Beide verslagen worden versleuteld naar de medewerker
gemaild met een toestemmingsformulier gegevensverstrekking. Via
SMS wordt het wachtwoord gestuurd om het verslag te kunnen
openen. Wanneer wij het ondertekende toestemmingsformulier
hebben ontvangen sturen we het verslag met medische gegevens
naar de bedrijfsarts. Het korte verslag wordt gestuurd naar de
leidinggevende en de Specialist Arbeidsomstandigheden of
Preventiemedewerker van de politie. Direct wordt een evaluatie
gepland. Na de evaluatie volgt een korte terugkoppeling zonder
medische gegevens naar de betrokkenen.

Exclusiecriteria

Insluitingscriteria:
Medewerkers die verzuimen of dreigen te verzuimen door klachten
aan het houdings-en bewegingsapparaat (denk daarbij aan lage
rugklachten, nekklachten, RSI/CANS, schouderklachten,
arm/polsklachten, heupklachten knieklachten en enkelklachten).
Uitsluitingscriteria:
Klachten die geen verband hebben met het houdings- en
bewegingsapparaat.

Overige informatie

Gardien bedrijfsfysiotherapie bv werkt met register
bedrijfsfysiotherapeuten. Dit zijn fysiotherapeuten die de 2-jarige post
HBO opleiding Arbeid en Gezondheid hebben afgerond en zijn
geregistreerd in het register voor bedrijfsfysiotherapeuten (RBF).
Wij volgen de werkwijze van de participatieve werkaanpassing. Een
bewezen effectieve werkwijze voor ergonomische interventies op de
werkvloer.

Gegevens interventiebedrijf
Contactgegevens

Postadres

Marshalllaan

Huisnr/toevoeging

2

Postcode/Plaats

2625 GZ

Website

https://www.gardienbv.nl
http://www.topergonomie.nl/
015-30 30 005

Telefoonnummer

Tekenbevoegde

Contactpersoon

Delft

E-mail
KVK

info@gardienbv.nl

Naam

de heer

Functie

Directeur en register bedrijfsfysiotherapeut

Telefoonnummer

015-030 30 005

E-mailadres

leon@gardienbv.nl

Naam

de heer

Functie

Directeur en register bedrijfsfysiotherapeut

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mailadres
Aanmeldadres
(e-mail)

leon@gardienbv.nl

27170222

leon@gardienbv.nl

Léon Gardien

Léon Gardien

Locatiegegevens
Hoofdkantoor

Adres

Marshalllaan

Huisnr/Toevoeging

2

Postcode/Plaats

2625 GZ

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl

Delft

Nevenvestigingen
1 Adres

Van Woudeweg

Huisnr/Toevoeging

37

Postcode/Plaats

2481 XM

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl

2 Adres

Van Citterstraat

Huisnr/Toevoeging

17

Postcode/Plaats

4451 BJ

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl

3 Adres

18

Postcode/Plaats

9721 XW

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl
37

Postcode/Plaats

3521 XG

Telefoonnummer

015-30 30 005

Utrecht

info@gardienbv.nl
Luttersstraat

Huisnr/Toevoeging

100

Postcode/Plaats

7581 PL

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl

6 Adres

Prins Hendriklaan

Huisnr/Toevoeging

376

Postcode/Plaats

6443 AE

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail
7 Adres

Groningen

Coornhertstraat

Huisnr/Toevoeging

E-mail
5 Adres

Heinkenszand

Nijhofflaan

Huisnr/Toevoeging

4 Adres

Woubrugge

Losser

Brunssum

Rozenstraat

Huisnr/Toevoeging

30

Postcode/Plaats

2565 SL

Telefoonnummer

015-30 30 005

E-mail

info@gardienbv.nl

Den Haag

