“ALS BEDRIJFSARTS WERK IK SAMEN MET DE KLANT
AAN ARBEID, VITALITEIT EN GEZONDHEID.
DAT VRAAGT OM ONDERNEMERSCHAP EN INITIATIEF.”

Toine Cooijmans is bedrijfsarts bij HumanCapitalCare. “Onze klanten zijn organisaties met 200
of meer werknemers. We werken niet alleen vóór hen, maar vooral mét hen. Want we vervullen
een sleutelrol bij het vormgeven en uitvoeren van beleid op het gebied van arbeid, vitaliteit en
gezondheid. Dat vraagt om ondernemerschap, initiatief en zelfstandigheid.”
De bedrijfsartsen van HumanCapitalCare hebben minstens één ding gemeen. Ze staan voor vernieuwing. “Onze rol als bedrijfsarts verandert. De focus ligt niet meer alleen op verzuim maar op
integraal gezondheidsmanagement en het duurzaam inzetbaar maken en houden van werknemers.
Dat doen we samen. Samen met werkgevers én werknemers.”
Een stap verder
Als bedrijfsarts is Toine er natuurlijk voor de individuele werknemer. Om hen optimaal te begeleiden in hun vitaliteit en gezondheid. “Maar we gaan een stap verder. We vertalen de individuele
casussen in onze spreekkamers naar thema’s en trends op organisatieniveau. Vervolgens gaan we
hierover in gesprek met de werkgever. Zowel met de HR-verantwoordelijken als management en
directie. Met als doel te komen tot een gedegen en integraal gezondheidsbeleid voor de organisatie.”
Dicht bij de klant
De bedrijfsarts heeft een sleutelrol. Om die goed te vervullen, zit Toine veel bij klanten ‘in huis’.
“We werken echt samen met de werkgever. Dan is het belangrijk om ook fysiek aanwezig te zijn.
In het bedrijf en bij de mensen om wie het draait.” Dat maakt het werk ook heel afwisselend.
“Geen dag is hetzelfde omdat ik vrijwel dagelijks op een andere locatie ben en met andere mensen werk.”

Optimaal ondersteund door mens & systeem
Deze manier van werken, vraagt om een goede back-office. Iedere bedrijfsarts heeft daarom een
eigen gezondheidscoördinator die de administratie en opvolging verzorgt. “Dit werkt heel fijn. Zo
kunnen wij ons focussen op onze primaire taak. Wat daarbij ook helpt, is ons vooruitstrevende
systeem: med-care. Dit systeem communiceert vervolgens naadloos met de back-office én met
speciale systemen voor werkgever (het verzuimmanagementsysteem e-care) en werknemer (het
persoonlijke, online gezondheidsdossier my-care). Het is juist die combinatie van state-of-the-art
ICT-systemen én mensen die onze dienstverlening zo uniek maakt.”
Ondernemerschap, initiatief en zelfstandigheid
Ondernemerschap, initiatief en zelfstandigheid zijn kerneigenschappen van een bedrijfsarts bij
HumanCapitalCare. “Omdat we veel bij klanten zitten en de vertaling moeten maken van wat er
in de spreekkamer gebeurt, naar beleidsniveau, zijn deze eigenschappen onmisbaar. Beginnende
artsen leiden we onder professionele begeleiding op tot de bedrijfsarts die wij (en de grootzakelijke markt) zoeken. Als jonge organisatie hebben we ook een relatief jonge populatie en daar zijn
we trots op.”
Waarom HumanCapitalCare?
HumanCapitalCare kiest voor werken aan arbeid, vitaliteit en gezondheid in de breedste zin van
het woord. Wij zoeken bedrijfsartsen die daarbij passen. Ben jij zo’n bedrijfsarts, dan biedt
HumanCapitalCare je onder andere een interessante klantenportefeuille (afgestemd op je wensen
en ambities), een inspirerende werkomgeving en een vrij te besteden opleidingsbudget om jezelf
te blijven ontwikkelen.
Wil je meer weten?
Ben je geïnspireerd geraakt? Wij maken graag kennis met je. Neem contact met ons op via
humanresources@humancapitalcare.nl of via 040-2066900. Kijk voor meer informatie ook op
www.humancapitalcare.nl.

