
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 het werk bemoeilijken. 

Begeleiding, ondersteuning en bemiddeling bij 

werk gerelateerde problematiek. 

Onderzoeken hoe de professionaliteit weer in de lift 

kan komen. 

Bemiddeling als het  voor de werknemer lastig is 

om voor de eigen belangen op te komen. 
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Kosten en aanmelden 
Voor aanmelding, informatie, een offerteaan-
vraag en referenties kunt u contact opnemen 
me Respons Bedrijfsmaatschappelijk werk  

Plezier in het werk is belangrijk, soms zijn er 
echter dingen die plezier in het werk in de weg 
staan.  
De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt om 
inzicht te krijgen in factoren die het werkplezier 
beïnvloeden. Als medewerkers zich minder ge-
motiveerd voelen of last hebben van werkstress 
kunt u de bedrijfsmaatschappelijk werker inzet-
ten als coach in het omgaan met 
veranderingen in het werk of de per-
soonlijke situatie. In één of meerde-
re gesprekken wordt helder waar 
knelpunten liggen. Samen wordt 
er naar een passende oplossing 
gezocht. De bedrijfsmaatschappelijk 
werker werkt verhelderend, zodat 
men weer met plezier aan de slag 
kan! 
 
Wanneer 
Wacht niet te lang en breng bedrijfsmaatschap-
pelijk werk als mogelijkheid al in een vroeg sta-
dium ter sprake.  Een gesprek met een bedrijfs-
maatschappelijk werker is zinvol als bijvoor-
beeld één van de volgende situaties zich voor-
doet: 
lagere werkprestatie in combinatie met psy-

chische en/of fysieke klachten; 
spanningsklachten zoals slecht slapen, hoofd-

pijn, verminderde concentratie; 
conflicten op de werkplek; 
geen aansluiting vinden bij de collega's; 
problemen met omgang met feedback; 
privé problemen die het werk beïnvloeden. 

Voor wie 
Werkgevers kunnen de hulp van bedrijfsmaatschappe-
lijk werk inschakelen voor de werknemers binnen een 
organisatie. Voor overleg of het nuttig is gebruik te ma-
ken van de bedrijfsmaatschappelijk werk diensten van 
Respons, kunt u via mail of telefoon contact met ons 
opnemen.  
 
Wat doet de bedrijfsmaatschappelijk werker? 
Na een intakegesprek wordt een resultaatgericht bege-
leidingsvoorstel gedaan. Indien de hulpvraag niet door 
een bedrijfsmaatschappelijk werker beantwoordt kan 
worden, informeren we u over een van onze partners 
die daarvoor wel de specifieke kennis bezit. 
Een bedrijfsmaatschappelijk werker is onafhankelijk en 
deskundig. Hij/zij leert de werknemer omgaan met uit-
dagingen die voortkomen uit veranderingen die we alle-
maal doormaken: veranderingen in de privésfeer, op de 
werkvloer en in de organisatie. In één of meerdere ge-
sprekken wordt de situatie helder.  
Soms kan bemiddeling noodzakelijk zijn.  
Het einddoel is om de balans in werk en persoonlijke 
situatie weer terug te brengen. 
 
Geheimhoudingsplicht  

De beroepscode van het bedrijfs-
maatschappelijk werk kent een 
geheimhoudingsplicht. Dat bete-
kent dat de bedrijfsmaatschappe-
lijk werker vertrouwelijk omgaat 
met alles wat verteld wordt.  
Als overleg nodig is met anderen, 
wordt daarvoor eerst toestemming 
gevraagd. 

Aan het einde van ieder begeleiding traject wordt er 
door Respons een schriftelijke rapportage gedaan aan 
de werknemer en werkgever over het begeleidingstra-
ject. 
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