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Interventiewijzer HumanCapitalCare 

Interventies en contactpersonen arbodienst 

Deze interventiewijzer geldt voor de volgende organisatieonderdelen: FBSV, FBE, FDMCI, FG, FMR, FOO, FT, Studentenzaken en de Bestuursstaf.  
Kijk op A-Z Arbodienst voor de naam en contactgegevens van de bedrijfsarts van jouw organisatieonderdeel.  
 

Inhoud: 

1. Contactpersonen voor verschillende vragen en interventies 

2. Aanbod coaching (een greep uit het aanbod) 

3. Aanbod trainingen (een greep uit het aanbod, maatwerktrajecten zijn mogelijk) 
 

Contactpersonen voor verschillende vragen en interventies 

Interventies Toelichting 

 

Back office 
-inplannen spreekuur of belafspraak 
-verzetten afspraken 
-algemene procedurele vragen 
-algemene communicatie met HvA 

 

Lize Schipper en Nicole de Koning - gezondheidscoördinatoren 

Tel. algemeen: 020-3057010 
E-mail: consult@humancapitalcare.nl 
 
Toelichting: 
De gezondheidscoördinatoren [GC] van HumanCapitalCare zijn vaak het eerste aanspreekpunt in-/ rondom het contact met de 
bedrijfsarts. Je kunt de GC benaderen voor het inplannen en/of verzetten van uw afspraken met de bedrijfsarts.  

 

 

Eerste aanspreekpunt 
inhoudelijke vragen 
-preventief spreekuur 
-werkplekonderzoek 
-gehoorapparaat 

Liesbeth van den Oever - taakgedelegeerde/ arboverpleegkundige 

Tel. algemeen: 020-3057010 

 
Preventief spreekuur 
Een preventief spreekuur kun je zelf aanvragen, zonder tussenkomst van je leidinggevende. Je kunt er met vragen terecht over je 
gezondheid in relatie tot het werk of privéomstandigheden, ook als je nog niet verzuimt of klachten hebt. Je privacy is hierbij altijd 
gewaarborgd. De bedrijfsarts neemt alleen contact op met je leidinggevende of andere zorgverleners, wanneer jij hier 
toestemming voor hebt gegeven.  
 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/arbodienst/arbodienst.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
mailto:consult@humancapitalcare.nl


 

 
 
Maart 2021 

 
Werkplekonderzoek 
Voor advies over je werkplek ga je altijd eerst in gesprek met de arbocoördinator van de HvA (zie overzicht op de A-Z onder 
instellen werkplek). Blijkt er meer nodig te zijn, kan er een werkplekonderzoek [WPO] worden uitgevoerd. Je leidinggevende moet 
akkoord gaan met deze aanvraag.  Het WPO is een individueel ergonomisch onderzoek dat zich richt op je klachten, kijkt of er 
een relatie is tussen de klacht en het werk en omvat adviezen om de klachten op te lossen.  

 

 
Back office Algemene / 
administratieve vragen m.b.t. 
inzet preventieve interventies 
-coaching 
-bedrijfsmaatschappelijk werk 
-arbeidsdeskundigonderzoek 
-psychologische zorg 
-onderzoeken 
-trainingen 
-overig advies/offerte aanvragen 

 

Projectbureau - Nurdan Kaya-Cayir, Sandra Kruijff, Petra Brunekreef 

Tel. algemeen 020-3057010 
E-mail: projectbureau.noordwest@humancapitalcare.nl 
 
Toelichting: 
Het Projectbureau van HumanCapitalCare ondersteunt meerdere professionals op administratief en procesmatig vlak. Zo is het 
projectbureau bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt voor de inzet van preventieve interventies, bijvoorbeeld training en 
coaching. Zij kunnen je desgewenst het snelst met een inhoudelijk expert in contact brengen. Ook kun je met hen contact zoeken 
als je vragen hebt over een offerte of factuur.  
 
Arbeidsdeskundig onderzoek 
Rondom het eerste jaar, of bij een stagnatie in de re-integratie kan een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet worden. Met het 
arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over je re-integratiemogelijkheden. Om erachter te komen hoe je 
duurzaam kunt herstellen, gaat de arbeidsdeskundige met jou en je leidinggevende in gesprek. De arbeidsdeskundige maakt een 
weging tussen de belasting in het werk (functie-eisen) en jouw belastbaarheid (dat wat je nog wel kan). Dit laatste is vastgelegd in 
de actuele mogelijkhedenlijst die is opgesteld door de bedrijfsarts. 
 
Korte psychologische behandeling 
Wanneer je persoonlijke en arbeid gerelateerde psychische klachten ervaart kun je bij HumanCapitalCare terecht (binnen 2 
weken) voor een korte psychologische behandeling (5-7 gesprekken). Vanuit een brede (holistische) blik wordt er gekeken naar 
onderwerpen als terugkeer naar werk, vergroten van mobiliteit, talenten en doelen. Je leidinggevende moet goedkeuring geven 
voor deze psychologische zorg (het valt niet onder je zorgverzekering).  
 
 

 

Inhoudelijke vragen m.b.t. inzet 
preventieve interventies en 
advies 
-coaching, individueel 
-coaching, team 
-divers trainingsaanbod  
-trainingsprogramma’s 
 

 

Nyncke Lamers-van de Linde – senior adviseur arbeid en organisatie, coach 

Tel. algemeen 020-3057010 
E-mail: n.vande.linde@humancapitalcare.nl 

 
Toelichting:  
HumanCapitalCare kent een breed aanbod van (preventieve) interventies, zoals coaching en training. Aanvullend op deze 
standaard dienstverlening is er in onderling overleg maatwerk mogelijk. Het eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen is 
Nyncke Lamers-van de Linde. Nyncke is als senior adviseur arbeid & organisatie verbonden aan HumanCapitalCare en is tevens 
NOBCO/EMCC coach en psycholoog.  
 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/werkplek/instellen-werkplek/instellen-werkplek.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
mailto:projectbureau.noordwest@humancapitalcare.nl
https://www.arboned.nl/nieuws/arbeidsdeskundig-onderzoek-wat-kunt-u-verwachten
mailto:n.vande.linde@humancapitalcare.nl
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Op het gebied van coaching en trainingen is er veel mogelijk. In overleg kunnen bestaande trainingen of maatwerk trainingen 
voor de gehele HvA, organisatieonderdeel of team worden ingezet. Bij individuele deelname aan trainingen is een minimaal 
aantal deelnemers nodig. Van elk traject is akkoord van je leidinggevende nodig. Hij of zij ontvangt voor de start een offerte. 
Hieronder een greep uit het bestaande aanbod van HumanCapitalCare. 
 

 

 

Coaching – een greep uit het aanbod 

Coaching op afstand 

-2 gesprekken van 30 minuten 

 

 
Op dit moment ziet je werk er anders uit dan je gewend bent. Hoe ga je om met de veranderingen en onzekerheid vanwege de 
coronamaatregelen? Hoe combineer je werk en privé? Waar haal je energie uit? Hoe blijf je betrokken bij je collega’s en hoe 
houd je je thuissituatie positief? Coaching op afstand biedt laagdrempelige, telefonische/online ondersteuning in deze turbulente 
en onzekere tijden. Samen met de coach kom je tot oplossingen en acties. Je kunt direct aan de slag! Wat kun je bijvoorbeeld 
met een coach bespreken: zorgen om het coronavirus, vragen over de toekomst, thuiswerken met kinderen, verdelen van 
aandacht, positief blijven, ontspanning en beweging, uitdagingen in het werk, motivatie en concentratie of sociaal contact. 

 

Individueel coachtraject 

-Intakegesprek van 1,5 uur 
-gemiddeld 5 à 7 gesprekken van 1-1,5 
uur 

 
Coaching is een professionele manier van het faciliteren van leerprocessen bij individuen. Bij HumanCapitalCare wordt daarbij de 
nadruk op de werkcontext van de coachee gelegd. Coaching richt zich op de bewustwording van [dis]functionele patronen in je 
denken, voelen en handelen. Met de inzichten die je hierbij opdoet ga je doelgericht aan de slag met je coachvraag die je in het 
begin van het traject met je coach opstelt.  
 
In coaching staat eigenaarschap centraal; jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Dus ook de keuzes die 
hebben geleid tot klachten en problemen die je ervaart. Juist door vanuit je beïnvloedingsmogelijkheden te werken kan het je 
gaan lukken meer zingevend en resultaatgericht te functioneren. Gedurende het traject verwerf je tal van (zelf)inzichten die je 
tussen de sessies door op je werk en wellicht ook in je privéleven toepast. Je coach is een professionele begeleider die je in deze 
ontwikkelingstocht op verschillende manier zal bijstaan, direct, mild, snel en soms ook provocerend, uitdagend. Jij blijft te allen 
tijde eigenaar van je leerproces. 
 
Voorbeelden van mogelijke coachvragen  
Wat maakt dat mijn werk steeds meer energie van mij vraagt? Op welke manier kan ik anderen beter overtuigen? Wat kan mij 
helpen om mij beter op mijn werk te concentreren? Hoe zorg ik voor een betere balans tussen werk en privé? Hoe hanteer ik mijn 
eigen grenzen zonder anderen teleur te stellen?  

 

Loopbaancoaching 

-Eenmalig gesprek van 1,5 uur 

-face to face of online  

(afhankelijk van coronamaatregelen) 

 
Wil je meer inzicht krijgen in je persoonlijke loopbaanontwikkeling? De loopbaanadviseur ondersteunt je bij het concretiseren van 
de ontwikkelbehoefte en adviseert je op welke manier(en) je doelen gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van de situatie kan 
één adviesgesprek voldoende zijn om je vervolgstappen te bepalen. Het loopbaanconsult kan echter ook het startpunt zijn van 
een eventueel traject. 
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Loopbaancoaching (traject) 

-5 gesprekken  
-10 weken 

-face to face of online (afhankelijk van 

coronamaatregelen) 

 
De inhoud van de adviesgesprekken wordt bepaald door de loopbaanvraag. De focus kan liggen op de beleving van de huidige 
functie, de belangrijkste werkkwaliteiten, het functioneren in het huidige werk of de wensen, ambities en mogelijkheden voor de 
verdere loopbaan. Door gerichte inzet van vragenlijsten, tests en opdrachten krijg je inzicht in jezelf en een passend antwoord op 
je loopbaanvraag. De resultaten van het traject worden gezamenlijk vastgelegd in een verslag. Dit verslag geeft inzicht in je 
competenties, rollen, drijfveren, kennis en passende functierichtingen. Je wordt hierbij gestimuleerd en geadviseerd de resultaten 
en uitkomsten met je leidinggevende en/of HR te bespreken. 
 
Voorbeelden van loopbaanvragen: “Ik wil meer zicht op wat ik aan kwaliteiten in huis heb en hoe ik dat kan inzetten?”; “Ik ben toe 
aan een vervolgstap in mijn loopbaan, maar waar liggen kansen?”; “Wat voor functies zouden nog meer bij me passen en hoe 
kan ik me verder ontwikkelen?” 
 

 

Trainingen – een greep uit het aanbod (maatwerk trajecten mogelijk) 

Training Grip op stress 

-Een sessie van 4 uur 

 

 
De thema’s zijn: het ontstaan van werkstress, het herkennen en erkennen van de verschillende signalen van werkstress en hoe je 
deze bespreekbaar maakt. 
 

Training Vitaal na burn-out 

-Zes sessies van 2 uur 
-1 jaar 

 
Wil je terugkeren naar het werk na een burn-out? Ben je pas weer begonnen met werken? Misschien valt dat niet mee en heb je 
een traject van uitval en/of re-integratie achter de rug. Er breekt een nieuwe fase aan waarbij je zonder hulp verder moet. In deze 
groep kom je samen met lotgenoten en krijg je ondersteuning van een bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker.  
 
Iedere bijeenkomst duurt 2 uur. Het eerste uur is een vragenuur. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar en aan 
de 2 trainers. Daarnaast vertellen we elkaar onze successen. Want wat je aandacht geeft, groeit. Tijdens het tweede uur 
behandelen we een thema. Deze thema’s zijn: keuzes maken, eerlijk zijn tegenover jezelf, assertiviteit, ademhaling, beweging, 
lichamelijke klachten. Uiteraard kunnen de thema’s aangepast worden aan de wensen van de groep. 
 

Training Energiek en weerbaar 

-Een sessie van 4 uur en een 
terugkomsessie van 3 uur 

 

 
In deze training krijg je inzicht in de eigen balans tussen energiegevers en energievreters en hoe je deze balans kunt versterken. 
Waar is je cirkel van invloed ten opzichte van je cirkel van betrokkenheid. Aan de hand van een eigen persoonlijk energieplan zet 
je als deelnemer inzichten om in concrete acties. Door je inzicht en bewustwording te vergroten, wordt het makkelijker om zaken 
met je leidinggevende of collega te bespreken. 
 

Veerkrachtig, nu & straks 
(online) 
-In groepsverband 

 
Wil jij beter om kunnen gaan met stress en tegenslag? Vind je het lastig als situaties of omstandigheden veranderen en heb je er 
moeite mee je hierop aan te passen? Zou jij steviger in je schoenen willen staan; vertrouwen op jouw eigen waarden?  
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-3 modules (webcast 10 minuten, live 
bijeenkomst 1,5 uur) 
-Evt. individuele telefonische 
coachingsgesprekken (1 uur) 

Ieder mens beschikt over een bepaalde mate van veerkracht. De een kan dat echter wat meer vanzelfsprekend aanspreken en bij 
de ander kost dat meer moeite. Gelukkig is veerkracht net als een spier. Je kan het trainen. Met deze training kun je jouw 
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid vergroten. 
Door middel van onder andere reflectieopdrachten en het uitdagen van gedachten en overtuigingen, ontdek je hoe je je eigen 
veerkracht aanspreekt en inzet. Je leert hoe je daardoor beter om kunt gaan met stress en tegenslag én je ziet je effectiviteit 
toenemen. 
Een greep uit de thema’s die behandeld worden: “Wat is veerkracht en hoe veerkrachtig ben jij?; Welke waarden, sterke kanten 
en overtuigingen heb je?; Positieve focus en positief zelfbeeld; Dankbaarheid; Energiebronnen en stressoren; Omgaan met 
verandering; Doelen stellen; Betekenisvolle relaties. 

 


