
  

Vitale medewerkerszorgen voor meer
klantloyaliteit, meer
productiviteit en

minder ziekteverzuim. 

Mijnbedrijfszorg.nl 

Alles wat u moet weten als 
leidinggevende 

http://Mijnbedrijfszorg.nl
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Vitale medewerkers zijn erg belangrijk. 
Zij zijn gelukkig, trots en ervaren meer 
werkplezier. Deze bevlogenheid heeft een 
positieve uitwerking op uw organisatie, 
want vitale medewerkers zorgen voor meer 
klantloyaliteit, een hogere productiviteit en 
minder ziekteverzuim. 

Op weg naar vitalere medewerkers 
Als leidinggevende kunt u bijdragen aan de vitaliteit van 
uw medewerkers. Dat is goed voor de medewerkers én 
voor de organisatie. Mijn Bedrijfszorg helpt u hierbij 
met een uitgebreid aanbod aan mentale, fysieke en 
leefstijlgerelateerde zorg, trainingen en workshops. 

Wij wensen u veel gemak met Mijn Bedrijfszorg! 
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Oplossingen die 
Mijn Bedrijfszorg 
kan bieden 

arbeidsfysiotherapie 

bedrijfsmaatschappelijk werk 

korte of intensieve  
psychologische zorg 

mediation 

mental coaching 

workshop psychisch verzuim 

workshop werk en privé in balans 

vitaliteitscoaching 

voeding en beweging 

dieetadvies 

en nog veel meer oplossingen 

jorgenverweij
Notitie
Completed ingesteld door jorgenverweij



 

 

 

Snelle hulp: 
alle (preventieve) interventies 
zijn direct inzetbaar 

Door ons brede netwerk van 
zorgverleners geven wij de zekerheid 
van de juiste interventie op het juiste 
moment. Uw medewerker heeft geen 
last van wachttijden, omdat wij vooraf 
goede afspraken hebben gemaakt 
met de zorgverleners. 

De voordelen: 
Alle interventies online op één 
plek. 
Goede (preventieve) zorg op het 
juiste moment. 
Inzicht via uw persoonlijke 
online dashboard. 

Bent u leidinggevende én aanmelder? 
Lees dan verder op de volgende 
pagina. 



 

 

Bent u leidinggevende én aanmelder? 

Zo kunt u aan de 
slag als aanmelder 

Aan de slag met Mijn Bedrijfszorg 
1. De hoofdaccounthouder van uw organisatie 

meldt u aan als aanmelder. 
2. U kunt nu inloggen op Mijnbedrijfszorg.nl en 

alles rondom uw bedrijfszorg eenvoudig zelf 
regelen. 

http://Mijnbedrijfszorg.nl


   

   
   
   

Een interventie aanvragen 
1. Log in met de inlogcode die u per e-mail 

heeft ontvangen. 
2. Kies een categorie: mentaal, fysiek of leefstijl. 
3. Kies een interventie en klik op aanvragen. 
4. Vul de gegevens in en verstuur de aanvraag. 

Privacy 
De privacy van de individuele medewerker is altijd gewaarborgd. 
Pas na toestemming van de medewerker per e-mail wordt een 
aanvraag ook daadwerkelijk uitgezet naar de juiste zorgverlener. 
Als een medewerker geen akkoord geeft voor het doorsturen 
van zijn of haar gegevens, sturen we de gegevens niet door en 
verwijderen we de aanvraag na twee weken uit ons systeem.  

Enquêteformulier 
Na afronding van de interventie ontvangt de medewerker een 
enquêteformulier waarin we vragen naar zijn of haar ervaringen 
omtrent de inzet van Bedrijfszorg. 
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Een initiatief van Coöperatie VGZ voor: 

Stel uw vraag gerust 
info@mijnbedrijfszorg.nl 

088 - 131 31 80 
Mijnbedrijfszorg.nl 

http://Mijnbedrijfszorg.nl
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