Introductie interventiebedrijf
Naam interventiebedrijf

TIGRA

Algemene introductie

TIGRA heeft als missie om alle werknemers in Nederland fluitend het
pensioen te laten halen. Wij helpen organisaties ervoor te zorgen dat
werknemers gezond, vitaal en met plezier aan het werk blijven.
TIGRA is sinds 1995 actief op het gebied van arbeid en gezondheid.
Wij zijn met meer dan 25 vestigingen op dit terrein de grootste
onafhankelijke dienstverlener op dit gebied. Ons team van ruim 100
experts op het gebied van arbeid en gezondheid helpen werknemers
elke dag vitaler te worden. Onze aanpakt draagt bij aan vitalere en
productievere bedrijven.
Met onze vestigingen door het hele land staan wij altijd letterlijk dicht
bij jou als klant. Maar ook figuurlijk is dat zo: TIGRA is een organisatie
met korte lijntjes. Wij staan voor betrouwbaarheid, transparantie en
handen uit de mouwen.

Korte profielschets

Onze aanpak: wij gaan voor ‘groene’ medewerkers
Onze aanpak zorgt niet alleen voor structureel minder uitval – en dus
minder verzuimkosten. Bovendien geeft blijk van goed
werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze
aanpak werkt als een stoplichtsysteem:
Rood staat voor directe actie in geval van verzuim. wij helpen iemand
zodat die zo snel mogelijk weer gezond aan het werk kan.
Oranje staat voor het voorkomen van verzuim bij risicogroepen: we
brengen dreigende uitval van werknemers in kaart en pakken de
problemen aan om verzuim te voorkomen.
Groen staat voor structurele gezondheid en vitaliteit. We leveren
maatwerkadvies voor het vitaal houden van gezonde werknemers.
Een belangrijke dienst binnen dit onderdeel is het periodiek medisch
onderzoek.
Fluitend het pensioen halen
Met onze totaalaanpak voor de lange termijn upgraden we de ‘rode’
werknemers naar ‘groene’, zodat ze vitaal en inzetbaar blijven. We
helpen jouw organisatie op die manier om zo veel mogelijk
werknemers ‘groen’ te maken.*

Missie en visie

Missie
TIGRA vergroot de duurzame inzetbaarheid van werknemers door hen
te helpen blijvend vitaal te zijn (of weer te worden) en optimaal en met
plezier te functioneren. Nu en in de toekomst.
Visie
Nederland vergrijst en het aandeel jongeren loopt terug. De behoefte
aan vitale en daarmee duurzaam inzetbare werknemers neemt
daardoor steeds verder toe. Bedrijven zijn na de economische
recessie weer bereid te investeren. Ook de overheid is steeds meer
doordrongen van het belang van duurzame inzetbaarheid en stelt geld
beschikbaar in de vorm van ESF-subsidies.

Door toename van (chronische) gezondheidsproblemen en
veranderingen in de zorg verschuift het werkveld steeds meer van reintegratie na verzuim naar het vitaal houden van gezonde
werknemers. Verder ontstaan er trends in e-healthsystemen en is er
steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Met het brede scope van dienstverlening, een heldere visie en een
persoonlijk werkwijze springt TIGRA op al deze ontwikkelingen in. Zij
streeft ernaar marktleider te zijn in Nederland, als dé partner voor
werkgevers op het gebied van duurzame inzetbaarheid van vitale,
dynamische en sprankelende werknemers.
Omschrijving interventie
(incl. doorlooptijden en
beoogde resultaat)

De diensten van TIGRA hebben veelal het houdings- en
bewegingsapparaat als aangrijpingspunt. Ze worden zowel op de
vestiging van TIGRA als binnen het bedrijf aangeboden en indien
gewenst in multidisciplinaire settings. Er is sprake van een modulaire
opbouw, waarbij we zorg op maat kunnen leveren.
Binnen het dienstenaanbod van TIGRA hanteren we een
kleursegmentatie, waarbij we het als onze opdracht zien dat wij vanuit
TIGRA:
• zorgen dat medewerkers met verzuim snel weer terugkeren in het
werk (rood);
• preventief werken om klachten en verzuim te voorkomen (oranje);
• streven met maatregelen naar duurzame inzetbaarheid, om
medewerkers langer vitaal en productief te laten (door)werken (groen).
De interventies van TIGRA zijn gericht op terugkeer naar het eigen
werk, het optimaliseren van het functioneren en het voorkomen van
uitval (met dezelfde klachten) in de toekomst. Zelfredzaamheid,
werkhervatting, eigen verantwoordelijkheid en een gedragsmatige
aanpak, zijn vaste componenten binnen de programma’s.
De intake zal binnen 5 werkdagen na aanmelding uitgevoerd worden,
waarna binnen 5 werkdagen een advies voor het programma gegeven
wordt. Afhankelijk van de duur van de klachten en/of het verzuim en
met behulp van de gegevens van de intake wordt het geschikte
programma gekozen.
Wanneer een goedkeuring voor het geadviseerde programma
gegeven wordt, start de interventie binnen 5 werkdagen. De duur van
de programma’s varieert van 4 tot 12 weken.

Rapportage- en
evaluatiemoment(en)

Tijdens de interventie wordt er op vaste momenten gerapporteerd naar
de verwijzer en werkgever.
Na de intake wordt een verslag met advies verstuurd, tussentijds is er
een kort verslag met de stand van zaken. Aan het einde van het
programma wordt het eindverslag verstuurd. Uiteraard wordt er bij
bijzonderheden contact opgenomen met de verwijzer en/of de
werkgever.

Exclusiecriteria

Voor de dienstverlening op het gebied van verzuim, preventie, en
duurzame inzetbaarheid hanteren we globaal bovenstaande criteria.
Per programma zijn er specifieke criteria die tijdens de intake getoetst
worden.

Overige informatie

-

Gegevens interventiebedrijf
Contactgegevens

Tekenbevoegde

Contactpersoon

Postadres

Postbus

Huisnr/toevoeging

242

Postcode/Plaats

8901 BA

Website

http://www.TIGRA.nl

Telefoonnummer

058-2881443

E-mail
KVK

aanmelding@TIGRA.nl

Naam

de heer

Functie

Directeur

Telefoonnummer

058-2881443

E-mailadres

g.riedstra@TIGRA.nl

Naam

mevrouw

Functie

Commercieel Medewerker Binnendienst

Telefoonnummer

058-2881443

E-mailadres
Aanmeldadres (email)

s.mulder-schiphof@TIGRA.nl

Adres

Zaailand

Huisnr/Toevoeging

96

B

Postcode/Plaats

8911 BN

Leeuwarden

Telefoonnummer

058-2881443

E-mail

aanmelding@TIGRA.nl

Leeuwarden

G. Riedstra

Mulder-Schiphof

aanmelding@TIGRA.nl

Locatiegegevens
Hoofdkantoor

Nevenvestigingen
1 Adres

Trekweg

Huisnr/Toevoeging

51

Postcode/Plaats

1338 GA

Telefoonnummer

036-7115381

E-mail

almere@TIGRA.nl

2 Adres

Schothorsterlaan

Huisnr/Toevoeging

80

Postcode/Plaats

3822 NB

Telefoonnummer

030-2380028

E-mail

amersfoort@TIGRA.nl

3 Adres

Almere

Amersfoort

Koningin Wilhelminaplein

Huisnr/Toevoeging

42

48

Postcode/Plaats

1062 KS

Amsterdam

Telefoonnummer

020-6127326

E-mail

amsterdam@TIGRA.nl

4 Adres

Oude Beekbergerweg

Huisnr/Toevoeging

31

Postcode/Plaats

7331 HL

Telefoonnummer

055-5402562

E-mail

apeldoorn@TIGRA.nl

5 Adres

Beukenlaan

Huisnr/Toevoeging

19

Postcode/Plaats

6823 MA

Telefoonnummer

026-3033458

E-mail
6 Adres

Arnhem

arnhem@TIGRA.nl
Molenstraat

Huisnr/Toevoeging

262

Postcode/Plaats

9402 JW

Telefoonnummer

06-50215124

E-mail

assen@TIGRA.nl

7 Adres

Apeldoorn

Assen

Houtsmastraat

Huisnr/Toevoeging

2

A

Postcode/Plaats

7002 KE

Doetinchem

Telefoonnummer

0314-725988

E-mail

doetinchem@TIGRA.nl

8 Adres

Vredoord

Huisnr/Toevoeging

201

Postcode/Plaats

5621 CX

Telefoonnummer

030-2380028

E-mail

eindhoven@TIGRA.nl

9 Adres

Eindhoven

Europaweg

Huisnr/Toevoeging

105

B

Postcode/Plaats

7761 AB

Schoonebeek

Telefoonnummer

0591-239022

E-mail

emmen@TIGRA.nl

10 Adres

Turfsingel

Huisnr/Toevoeging

17

Postcode/Plaats

9712 KH

Telefoonnummer

058-280777

E-mail

groningen@TIGRA.nl

11 Adres

Sportparklaan

Huisnr/Toevoeging

18

Postcode/Plaats

2103 VT

Telefoonnummer

023-5470883

E-mail

heemstede@TIGRA.nl

12 Adres

Groningen

Heemstede

It Hege Stik

Huisnr/Toevoeging

1

Postcode/Plaats

8445 PZ

Telefoonnummer

0513-627165

E-mail

heerenveen@TIGRA.nl

Heerenveen

13 Adres

Wega

Huisnr/Toevoeging

4

Postcode/Plaats

9602 WL

Telefoonnummer

0598-324040

E-mail

hoogezand@TIGRA.nl

14 Adres

Eysingastraat

Huisnr/Toevoeging

3

Postcode/Plaats

8932 PD

Telefoonnummer

058-280777

E-mail
15 Adres

Hoogezand

Leeuwarden

leeuwarden@TIGRA.nl
Piet Heinlaan

Huisnr/Toevoeging

42

C

Postcode/Plaats

2341 SL

Oegstgeest

Telefoonnummer

06-15302368

E-mail

leiden@TIGRA.nl

16 Adres

Bijleveldsingel

Huisnr/Toevoeging

76

Postcode/Plaats

6524 AE

Telefoonnummer

06-12921440

E-mail

nijmegen@TIGRA.nl

17 Adres

Stieltjesstraat

Huisnr/Toevoeging

156

Postcode/Plaats

3071 JX

Telefoonnummer

010-4232699

E-mail

rotterdam@TIGRA.nl

18 Adres

2

Postcode/Plaats

5845 CR

Telefoonnummer

0485-745063

E-mail

sintanthonis@TIGRA.nl
22

Postcode/Plaats

5022 DM

Telefoonnummer

030 – 238 00 28

E-mail

tilburg@TIGRA.nl

Huisnr/Toevoeging

Hendrik ter Kuilestraat
5

Postcode/Plaats

7647 BB

Telefoonnummer

053-3030001

E-mail

twente@TIGRA.nl

21 Adres

Sint Antonis

Prof. Goossenslaan

Huisnr/Toevoeging

20 Adres

Rotterdam

Zandseveldpad

Huisnr/Toevoeging

19 Adres

Nijmegen

Tilburg

Enschede

Arkansasdreef

Huisnr/Toevoeging

30

Postcode/Plaats

3565 AR

Telefoonnummer

030-2380028

E-mail

utrecht@TIGRA.nl

Utrecht

22 Adres

Parallelweg

Huisnr/Toevoeging

152

Postcode/Plaats

1541 BE

Telefoonnummer

075-2073017

E-mail

zaanstreek@TIGRA.nl

23 Adres

Koog aan de Zaan

Baron de Coubertinlaan

Huisnr/Toevoeging

31

B

Postcode/Plaats

2719 EN

Zoetermeer

Telefoonnummer

079-3616246

E-mail
24 Adres

zoetermeer@TIGRA.nl
Ambyerstraat Noord

Huisnr/Toevoeging

174

Postcode/Plaats

2719 EN

Telefoonnummer

079 – 361 62 46

E-mail

zoetermeer@TIGRA.nl

25 Adres

Zoetermeer

Haydnstraat

Huisnr/Toevoeging

4

Postcode/Plaats

8031 za

Telefoonnummer

038 – 707 41 60

E-mail

zwolle@TIGRA.nl

Zwolle

