‘Samen-werken’
aan toekomst
viaWMO is een jonge, zelfstandige en onafhankelijke organisatie, gericht
op werk en gezondheid. Wij werken samen met regionale partners om jou
op een sterke en allround manier te ondersteunen, ieder van uit zijn eigen
professie. Waarom heb je viaWMO hierin nodig?
Wij hebben een gezamenlijk belang, namelijk:
Jij wil je klant tevreden stellen!
Jij wil je klant oprecht helpen!
Jij hebt het beste voor met je klant!
Jij wil dat je klant/cliënt zich goed voelt!
Jij wil dat de werknemer kan gaan werken!
In al deze aspecten werkt viaWMO samen met jou als bedrijf of jou als
tussenpersoon.
Daarnaast heeft viaWMO een samenwerking met diverse specifieke
regionale partners inzake de drie aspecten die van belang kunnen zijn
voor een werkgever en een werknemer.
1. Psychische gezondheid
- maatschappelijk werk, psycholoog
2. Fysieke gezondheid
- fysieke begeleiding
3. Werk (terugkeer naar werk) - re-integratie
In deze samenwerking stellen wij voorop dat alle betrokken
partijen verantwoording dragen in de hulpvraag die er ligt. Een
verantwoordelijkheid in de medewerking/motivatie en een financiële
verantwoordelijkheid voor zover dat mogelijk is. Uitval in een werksituatie
komt in de meeste gevallen door een samenloop van omstandigheden en
daarom zal de oplossing ook holistisch moeten worden aangepakt!
Waarin onderscheidt de aanpak van viaWMO zich?
• Iedere specialist heeft grote kennis van zijn eigen werkgebied!
• Één contactpersoon voor het hele traject!
• Maatwerk!
• Scherpe prijzen!
• Gedeelde verantwoordelijkheid!
• Korte lijnen!
• Geen wachtlijsten!

re-integratie
Kernwoorden van re-integratie:
Samenwerking, Oordeelloos, Respectvol, Tijd, Mensgericht,
Systeembenadering, Werk, Doelgerichte aanpak, Resultaatgericht,
No Nonsense.
Re-integratie activiteiten kunnen o.a. worden ingezet bij reorganisaties,
Wet Verbetering Poortwachter (spoor 1 - spoor 2), verschuiving van
interne werkplekken/functies, ontevredenheid bij werknemers en/of
werkgevers over hun/een functie op bijvoorbeeld inhoudelijke aspecten
en/of omgevingsfactoren (sfeer, collega) en/of subjectieve (individuele)
aspecten.
Korte toelichting:
•	Loopbaanvragen o.a.: welke baan past bij mij? Past mijn huidige functie
bij mij? Ik wil hogerop en is dat realistisch?
•	Outplacement o.a.: mijn baan komt te vervallen en ik krijg ontslag.
Wegens fysieke en/of psychische problemen kan ik mijn functie niet
meer uitvoeren en krijg ontslag.
• Beroepskeuze onderzoeken.
•	Zelfstandig ondernemerschap: ik wil een eigen bedrijf starten en stel
een ondernemersplan op.

psychische
gezondheid
Iedereen krijgt wel eens problemen. Soms kun je het wel oplossen en
soms ook niet.
Maatschappelijke hulpverlening, psychosociale coaching kan o.a. ingezet
worden bij relatieproblemen, opvoedingsproblemen, echtscheiding,
werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, (zware) stress, eenzaamheid,
problemen op het werk, problemen met instanties, verwerking van
ingrijpende gebeurtenissen, zingevingsvragen, problemen met de
woonsituatie, niet rond kunnen komen of het hebben van schulden,
verminderd zelfvertrouwen, verminderde sociale vaardigheden,
persoonlijke presentatie zowel verbaal als non verbaal, en nog veel meer!
Wij helpen jou om weer alles op een rijtje te zetten, leren je inzicht te
krijgen in je eigen vermogens en motiveren je om het nieuwe geleerde
toe te gaan passen in je leven.
Wij kijken hierin naar je omgeving en de invloed die de omgeving heeft
op jouw gedrag, jouw probleem. Het kan wenselijk zijn om je omgeving te
betrekken bij de hulp.

Fysieke
gezondheid
Iedereen ervaart wel eens lichamelijke klachten aan zijn rug, nek,
been of arm.Vaak gaan deze klachten vanzelf over. Als deze klachten
niet meer vanzelf verdwijnen of zelfs verergeren, kunnen hierdoor
beperkingen ontstaan in het uitvoeren van werkzaamheden thuis en op
het werk. De fysiotherapeut is dan de deskundige op het gebied van het
bewegingsapparaat. Hij brengt door fysieke testen en vragenlijsten de
beperkingen en mogelijkheden in kaart en stelt samen met de cliënt het
behandelplan op naar zijn of haar wensen en mogelijkheden.
Door zijn behandeling, oefeningen en advisering zorgt de fysiotherapeut
ervoor dat bewegen en functioneren verbetert en zodoende de
werkzaamheden thuis en op het werk weer uitgevoerd kunnen worden.
Indien nodig kan de (bedrijfs)fysiotherapeut de werkplek bezoeken. De
(bedrijfs)fysiotherapeut kan dan beoordelen of er een werkplekaanpassing,
hulpmiddel of een andere werkhouding van de medewerker nodig is.

Wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

viaWMO
mevr. G. Fleuren
06 30492967
info@viawmo.nl
www.viawmo.nl

