
Helpt je weer goed aan het werk 

    Bedr i j fsmaatschappel i jk  werk  

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
Samen op zoek naar wat de krachten zijn achter de 

problemen die telkens weer uw werk bemoeilijken. 

Begeleiding, ondersteuning en bemiddeling bij 

werk gerelateerde problematiek. 

Onderzoeken hoe de professionele carrière weer in 

de lift kan komen. 

Bemiddeling als het lastig is om voor uw belangen 

op te komen. 

De Dinkel 5 
8051 KA  Hattem 
Telefoon:    (06) 123 685 77 
Email:       info@respons-bmw.nl 

Respons 
Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Respons 



Tijd voor overleg met derden, rapportage en 
administratie bedraagt per cliëntcontact (á 45 
min.) één kwartier. 

 
Aanmelden 
Voor aanmelding, informatie, een offerteaan-
vraag en referenties kunt u contact opnemen 
met Respons Bedrijfsmaatschappelijk werk 

 
Plezier in het werk is belangrijk 
Gaat u met plezier aan het werk?  
De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt u om 
inzicht te krijgen in factoren die uw werkplezier 
beïnvloeden. 
Voelt u zich minder gemotiveerd of heeft u last 
van werkstress?  
De bedrijfsmaatschappelijk werker coacht u in 
het omgaan met veranderingen 
in uw werk of persoonlijke situa-
tie. In één of meerdere gesprek-
ken wordt helder waar knelpun-
ten liggen. Samen zoekt u naar 
een passende oplossing. De 
bedrijfsmaatschappelijk werker 
werkt verhelderend, zodat u weer 
met plezier aan de slag kunt! 
 
Wanneer 
Wacht vooral niet te lang.  Een gesprek met de 
bedrijfsmaatschappelijk werker is zinvol als 
bijvoorbeeld één van de volgende situaties zich 
voordoet: 
hoge werkdruk in combinatie met psychische 

en/of fysieke klachten; 
onverklaarbare spanningsklachten zoals 

slecht slapen, hoofdpijn, verminderde concen-
tratie; 

conflicten over werk; 
onzekerheid over functie; 
geen aansluiting bij collega's; 
pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie; 
Privé problemen die het werk beïnvloeden; 
Onterechte beschuldigingen. 

Voor wie 
Werknemers kunnen een beroep doen op het bedrijfs-
maatschappelijk werk, maar ook werkgevers kunnen 
de hulp van bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen. 
Vaak verloopt dit via de afdeling personeelszaken. 
 
Wat doet de bedrijfsmaatschappelijk werker? 
Na het intakegesprek wordt u een resultaatgericht be-
geleidingsvoorstel gedaan. Indien de hulpvraag niet 
door een bedrijfsmaatschappelijk werker beantwoordt 
kan worden, verwijzen we u door naar een van onze 
partners. 
De bedrijfsmaatschappelijk werker is onafhankelijk en 
deskundig. Hij/zij leert u omgaan met de uitdagingen 
die voortkomen uit veranderingen die we allemaal 
doormaken. 
Veranderingen in de privésfeer, op de werkvloer en in 
de organisatie. In één of meerdere gesprekken wordt 
uw situatie helder.  Het doel is om de balans in uw 
werk en persoonlijke situatie terug te brengen. 
 
Geheimhoudingsplicht  
De beroepscode van het bedrijfsmaatschappelijk werk 

kent een geheimhoudingsplicht. 
Dat betekent dat de bedrijfsmaat-
schappelijk werker vertrouwelijk 
omgaat met alles wat u vertelt.  
Als overleg nodig is met anderen 
over uw situatie, wordt daarvoor 
eerst uw toestemming gevraagd. 
Aan het einde van ieder begelei-
dingstraject wordt er, in overleg 
met u, door Respons een schrifte-

lijke rapportage over het begeleidingstraject gedaan 
naar de opdrachtgever. 
 
Kosten 
Wij gaan uit van een standaard uurtarief.  
Eventuele reiskosten  zijn € 25,- per uur reizen. 
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