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INFORMATIE WERKGEVER 
 

Uw werknemer is uitgevallen of dreigt uit te vallen door een psychische oorzaak. Wat nu? De kosten 

van psychisch verzuim zijn dermate groot, dat niets doen geen optie is.  

 

Wanneer u in een zo vroeg mogelijk stadium professionele hulp inschakelt en samen met uw 

werknemer naar het gewenste herstel werkt, is dit voor beide partijen positief.  

Merk Hoe Sterk biedt deze deskundige hulp, specifiek op het gebied van ontbrekende vervolgzorg 

/nazorg. Samen met u kunnen wij voorkomen dat uw kosten niet uit de hand lopen.  

Nadat uw werknemer is behandeld, kunnen wij aansluitend onze efficiënte pragmatische interventies 

inzetten. Dit doen wij uitsluitend aan de hand van een intakegesprek, waarna onze rapportage met 

bevindingen volgt. Na akkoord van de werkgever kan de interventie spoedig aanvangen.  

Indien het gewenste herstel niet in het vooruitzicht ligt, kan eventueel een vervroegde WIA worden 

aangevraagd. Dit houdt ook in dat de kosten voor de arbeidsongeschikte werknemer door onze aanpak 

beperkt blijven. Verder kan deze aanpak zorgen voor de benodigde rust bij beide kanten.  

Een langdurige zieke werknemer kost geld en houdt groei tegen. MHS pakt dit aan, door deze mensen 

met onze innovatieve werkwijze voorspoedig en zo optimaal mogelijk te laten herstellen. 

 

Het resultaat = groei van uw bedrijf! 

 

Succes van de interventie door MHS valt of staat enerzijds door de motivatie en coöperatieve houding 

van de werknemer en anderzijds door een constructieve opstelling en coöperatieve houding van de 

werkgever. Voor een gedegen advies en behandelplan is het van belang om in gesprek te gaan met u 

als werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Dit doen wij in gezamenlijk overleg met u en de direct 

betrokkene(n). 
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Kennismaking en Intake  
Op basis van het intakegesprek krijgen wij een duidelijk inzicht in de psychosociale omstandigheden, 

de mentale- en fysieke gesteldheid, alsmede de bestaande beperkingen van uw werknemer. Aan de 

hand daarvan stellen wij een gedegen rapportage op met een advies, plan van aanpak en een 

kostenraming van de beoogde interventie.  

Het resultaat van de intake wordt vervolgens gezamenlijk met u en de werknemer besproken. Na 

akkoord op het voorstel voor de interventie kan deze spoedig aanvangen.  

Het eerste doel is gericht op het herstel van de werknemer en aansluitend zullen de mogelijkheden 

naar eigen werk worden aangepakt.  

De interventies bestaan afwisselend uit gesprekken, sportactiviteiten en weerbaarheid bevorderende 

activiteiten en overige relevante trainingen zoals assertiviteitstraining. Veel activiteiten vinden buiten 

plaats en kunnen door geheel Nederland plaatsvinden.  

Op deze effectieve wijze brengen wij de werknemer zowel mentaal als fysiek terug naar een zo 

optimaal mogelijk herstel!  

  

 

 

Kosten  
De kosten komen voor rekening van de werkgever en/of aansprakelijke verzekeraar. Wij zijn hierover 

transparant en zullen vooraf een heldere kostenraming verstrekken. Mocht het zo zijn dat u een 

verzuimverzekering heeft, overlegt u dan vooraf met uw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn ter 

vergoeding  

  

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op en/of maak een afspraak voor een 

persoonlijk gesprek > 085 130 6355  
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MHS = WAARDEGEDREVEN MENTALE EN FYSIEKE BEGELEIDING 

NAAR OPTIMAAL HERSTEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


