
 

 

 

                                                           
                               
  

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
 
 
 

Voorwoord 
 
Problemen kunnen je dagelijks functioneren beïnvloeden en daardoor gevolgen hebben voor je werk. 
Groeit bijvoorbeeld de stress je boven je hoofd, heb je moeite om nee te zeggen of zijn er spanningen 
op de afdeling? Met deze of andere – werkgerelateerde – problemen kun je terecht bij een van de 
bedrijfsmaatschappelijk werkers. Zij bieden professionele hulp en kunnen helpen om je persoonlijk 
evenwicht te herstellen. 
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Wat kan bedrijfsmaatschappelijk werk voor jou betekenen? 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt bij problemen die voortkomen uit je werk of bij problemen die je 
werk beïnvloeden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: 
 
 stress en spanningsklachten; 
 problemen in de communicatie en samenwerking; 
 grenzen stellen; 
 privé problemen; 
 ziekteverzuim en werkhervatting; 
 omgaan met veranderingen. 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt concrete, informatieve en kortdurende begeleiding. Als het nodig 
is, verwijzen zij door naar hulpverleners buiten het ziekenhuis. 
  
Nadat je je hebt aangemeld, heb je eerst een intakegesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker. 
Wanneer je na dit intakegesprek gezamenlijk tot de conclusie komt dat een vervolgtraject wenselijk is, 
vraagt de bedrijfsmaatschappelijk werker toestemming aan de manager. De manager tekent 
vervolgens een opdrachtformulier voor akkoord. Daarna kunnen de gesprekken beginnen. 
  
Hoe verlopen de gesprekken? 
 Tijdens vijf gesprekken krijg je begeleiding van de bedrijfsmaatschappelijk werker om je 

problemen helder te krijgen, zodat eventuele oplossingen worden gevonden. De duur van ieder 
gesprek is ongeveer één uur.  

 Overleg met derden – zoals de manager of de bedrijfsarts – vindt alleen plaats met jouw 
toestemming. 

 De gesprekken vinden plaats in het Groene Hart Ziekenhuis. Heb je daar problemen mee, dan 
kan gebruik worden gemaakt van een locatie daarbuiten. 
 



 

 

 Wil je bedrijfsmaatschappelijk werk dat niet is verbonden aan het GHZ, dan kun je terugvallen op 
een onafhankelijk bureau buiten het Groene Hart Ziekenhuis. 

  
Voor wie? 
 
Alle medewerkers die in dienst zijn van het Groene Hart Ziekenhuis, kunnen gebruik maken van de 
diensten van het bedrijfsmaatschappelijk werk. 
  
Hoe meld je je aan? 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt je telefonisch aanmelden of door een e-mail te sturen 
naar de afdeling. Ook kan je aanmelding via de bedrijfsarts of manager verlopen. 
   
 
Wie zijn de  bedrijfsmaatschappelijk werkers? 
 
- Eline Witteveen- van Dalen, aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag  ochtend en vrijdag van 

08.30 uur tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 0182-505493.  
- Emmy Klarenbeek, aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

Telefoonnummer  0182-505489.  
- Werner de Ruijter, aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. 

Telefoonnummer: 0182-505492.  
  

. 
Van links naar rechts: Eline Witteveen- van Dalen, Werner de Ruijter en Emmy Klarenbeek 
 
Maatschappelijk werk heeft een homepage op GHZ Intern. 
 
E-mailadres: zie GHZ Intern 
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