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“De hemel op aarde is het hart in je hoofd”

Van curatief naar preventief

Verzuim wordt al jaren 
hoofdzakelijk benaderd vanuit 
curatief oogpunt, wat betekent 
dat we gaan “repareren wat 
kapot is”. Bureau Van Zimmeren 
kijkt vanuit preventief oogpunt 
naar verzuim door het voeren van 
preventiegesprekken met (op het 
oog) gezonde medewerkers in uw 
organisatie. 

In de spreekkamer maken wij 
samen met de medewerker de 
balans op hoe het ECHT met hem 
gaat. Wij achterhalen en tackelen 
eventuele “ruis” dat het wel-zijn 
in de weg staat en het persoonlijk 
functioneren (negatief) beïnvloedt. 

In de huidige samenleving maken 
mensen vaak keuzes die bepaald 
worden door geld en angst. Dit 
werkt grensoverschrijdend gedrag 
in de hand, wat ten koste gaat van 
gezondheid en wel-zijn. 

Wij vinden dat persoonlijk wel-zijn 
weer voorop zou moeten staan. 
Als de mens in zijn kracht staat, 
dus niet geleefd wordt door angst, 
kan hij veel makkelijker meeveren 
met de impulsen van buitenaf, 
die invloed hebben maar niet of 
nauwelijks beïnvloedbaar zijn.
Hierdoor neemt de verzuimkans 
sterk af. 
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“ Dromen mag je hebben, verwachtingen 
        kun je bijstellen, illusies moet je loslaten”

Wat zou je doen als  je niet bang was?

Wanneer we keuzes moeten maken of bepaalde doelen willen 
bereiken, vertellen we onszelf meer dan eens dat er genoeg redenen 
zijn om het vooral niet te doen. Allemaal met angst als oorsprong en 
passiviteit als resultaat.

VISIE

Het is opmerkelijk wat we allemaal 
durven en doen in onze gedachten 
en dromen. Waarom dan niet 
in de praktijk? Het antwoord is 
simpel: we worden niet gehinderd 
door angst die een rem zet op 
onze wensen. Wij hebben vaak de 
hardnekkige overtuiging dat we 
toch niets aan een situatie kunnen 
veranderen en voelen vaak angst 
om te veranderen.

Door alle veranderingen in onze 
huidige samenleving voelen mensen 
zich onder steeds meer druk staan.

Hierdoor zijn we geneigd vast te 
houden aan de “zekerheden’ die 
we denken te hebben, vaak ten 
koste van persoonlijk functioneren. 
Een eerlijk antwoord op de vraag 
wat je zou hebben gedaan als je 
geen last had van angst kan ons 
inziens leiden tot inzichten. Die 
kunnen een voedingsbodem zijn 
voor broodnodige en bevrijdende 
initiatieven die je wel-zijn volledig 
ten goede komen. 

Bureau Van Zimmeren nodigt je uit:
word je bewust
ont-wikkel jezelf
zodat je weer wel kunt zijn.

“ Niet de antwoorden, maar de
            vragen zetten aan tot verandering”
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“ Niet de antwoorden, maar de
            vragen zetten aan tot verandering”

de mens staat centraal

Medewerkers in een organisatie zijn nog altijd mensen. En mensen 
willen gehoord, gezien, gewaardeerd en serieus genomen worden. Zij 
hebben behoefte aan persoonlijke aandacht en perspectief.

WERKWIJZE

Wij zijn van mening dat we 
terug moeten naar de eenvoud: 
niet geld en status dragen 
bij aan het wel-zijn van de 
mens, maar persoonlijke 
aandacht en perspectief. Onze 
dienstverlening stimuleert de eigen 
verantwoordelijkheid voor het wel-
zijn en bestaat uit het voeren van 
(cyclische) preventiegesprekken. 

Wij nodigen de medewerker uit stil 
te staan bij de vraag hoe het ECHT 
met hem of haar gaat (persoonlijke 
aandacht). Wanneer er sprake is 
van “ruis” dat het functioneren 
ondermijnt en het gevoel van 

wel-zijn belemmert, ondersteunen 
wij de medewerker om dit te 
tackelen (perspectief). 

Een preventiegesprek duurt 
doorgaans een uur, maar niet 
langer dan anderhalf uur. Voor 
een zo optimaal mogelijk effect 
van onze dienstverlening voert 
Bureau Van Zimmeren drie 
preventiegesprekken in een 
voortschrijdend jaar. Om de 
behaalde resultaten te borgen 
komen wij daarna graag (jaarlijks) 
terug om het wel-zijn van uw 
medewerkers wederom te 
monitoren.   
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“Obstakels zijn die enge dingen die je ziet
     als je je ogen niet op je doel gericht houdt”

Ons initiatief ontzorgt

Mensen die niet meer handelen vanuit angst, staan in hun kracht. Zij 
zijn beter in staat om passende keuzes te maken ten behoeve van 
zichzelf en anderen.

RESULTAAT

De dienstverlening van Bureau Van 
Zimmeren levert een belangrijke 
bijdrage aan het terugdringen 
van met name mentaal verzuim, 
stil verzuim en arbeidsconflicten. 
De individuele medewerker 
komt door het voeren van 
preventiegesprekken weer in zijn 
kracht te staan en gaat eerder 
keuzes maken die zijn of haar wel-
zijn ten goede komen. 

Dit heeft als resultaat dat het 
werkplezier toeneemt, het 
verzuim significant afneemt en 
de verzuimkosten substantieel 
teruggebracht worden. 
 
 
 

Wat zijn de resultaten c.q. 
neveneffecten van onze 
dienstverlening?
- leidt tot kostenbesparing
- zorgt voor kwaliteitsverbetering
- draagt bij aan uw zorgplicht en  
  goed werkgeverschap
- leidt tot lastenvermindering van 
  leidinggevenden

Bijkomend voordeel voor u als 
werkgever is dat onze werkwijze  
weinig organisatorische ingrepen 
vergt.


