
Op reis naar …. de werkgever

Theater: Bestemmingen

Datum: 03 oktober 2019

Tijd: 16:00 – 16:30 uur

Spreker: Renate Groenewold, Renategroenewold

Roeli Prikken, Bedrijfszorg Arbeid en gezondheid



“SAMEN OP REIS”



16.00 - 16.30 uur // Op reis naar de werkgever

● Dromen, durven, doen!

● Team en presteren

● Wat kunnen we leren van de topsport

● Feiten en Facts

● Resume

plaats hier je logo



Delen op social media? We like!!!

SpotOnMedics

bagned



RENATE GROENEWOLD

Renate Groenewold

Hi, welkom op onze masterclass!

ROELI PRIKKEN

BAG Nederland



Wat kunt u van deze sessie verwachten?

● Een inkijkje in de wereld van de topsport

● Wat kunnen wij daarvan leren?

● Arbeid & Gezondheid als kans binnen de moderne fysiotherapiepraktijk



“De reis naar goud?!”



Dromen, durven, DOEN!



The winning team





Team en presteren



Was ik altijd in balans?Was ik altijd in balans?





Feiten : trends op de arbeidsmarkt

Afbeelding: CBS



Feiten : Werk gerelateerde 

fysieke klachten



Trend: Reduceren verzuimkosten 

= inzetten op VOORKOMEN



‘Samen op reis naar de werkgever met een 

koffer vol bagage’



Vragen? Suggesties voor onze reis?



Nog even resumé...

● Durf te dromen en te DOEN

● Presteren vraagt om een goede bedrijfscultuur

● Van sturing op verzuim naar acties op voorkomen van verzuim

● Van sturen naar uitdagen en gedeelde verantwoordelijkheid

● Van re-integratieprogramma`s naar gezondheidsondersteuning.

● Van individueel naar corporate.



Take Home Message: 

“ Wat is jouw droom richting de toekomst? 
Waar wil jij staan over 3 jaar en welke eerste 
stap ga jij nemen? Waar je reis of trektocht 

ook maar naar toe mag gaan: Doe het vanuit 
bevlogenheid en energiegeving. Alleen dan 

kan je het volhouden”
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Theaterprogramma 2019

plaats hier je logo

● Deze slide wordt gevuld door SpotOnMedics. Aan het einde van de 

presentatie tonen we de zaal welke masterclasses hierna nog zullen 

volgen. 



Marketing footage

plaats hier je logo

● Hieronder volgen een aantal slides die door spreker gebruikt kunnen 

worden voor eigen gebruik om aan te kondigen dat hij/zij spreekt op het 

SpotOnMedics gebruikersevent 2019.
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THEATER

Vul hier wat tekst in m.b.t. de 

keynotesessie die door de specialist 

verzorgd wordt en nodig de 

gebruiker uit om deel te nemen.

theaternaam

VOORNAAM ACHTERNAAM

bedrijfsnaam
00:00 - 00:00


