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WAT IS WERKVERMOGEN?
Werkvermogen is de mate waarin
een werknemer zowel lichamelijk
als geestelijk in staat is om zijn of
haar huidige werk uit te voeren.
Als u het werkvermogen van uw
medewerkers binnen uw bedrijf in
kaart brengt, weet u beter of u grote risico’s loopt met ziekteverzuim
en/of productieverlies. Bovendien
bent u beter in staat om passende
maatregelen te nemen om het werkvermogen te verhogen.
Werkvermogen heeft een voorspellende waarde:
• Een slechter werkvermogen voorspelt langdurig ziekteverzuim of
zelfs arbeidsongeschiktheid
• Een slechter werkvermogen leidt
tot productiviteitsverlies
Een werknemer met een laag
werkvermogen heeft moeite om aan
de fysieke en/of mentale eisen van
de functie te voldoen (en loopt dus
structureel op zijn/haar tenen).
Een werknemer met een hoog werkvermogen wordt wellicht onder-belast (en kan dus meer dan hij/zij
laat zien).
VERHOGEN VAN HET WERKVERMOGEN
Er zijn drie instrumenten waarmee
u het werkvermogen van uw bedrijf
kunt meten en optimaliseren:
• Work Ability Index (WAI)
• Personal Radar
• Company Radar
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WORK ABILITY INDEX (WAI)
Met de Work Ability Index kunt u
het werkvermogen van uw medewerkers meten. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en
heeft zijn nut ruimschoots bewezen.
In het Finse bedrijfsleven is de WAI
een begrip. De WAI is eenvoudig,
praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Op grond van de WAI-score, kunnen er tijdig maatregelen
worden genomen om arbeidsongeschiktheid of uitval te voorkomen
en/of de productiviteit te verhogen.
PERSONAL RADAR
De Personal Radar is een instrument
dat uitgebreider is dan de WAI. De
vragenlijst van de WAI wordt aangevuld met vragen die betrekking
hebben op de balans van werk en
privé.
Naast het werkvermogen wordt
hiermee ook het welzijn en werkplezier van uw medewerkers in kaart
gebracht.
De medewerker krijgt een persoonlijke score op de volgende gebieden:

COMPANY RADAR
De Company Radar (CR) is gebaseerd op de totaalscore van alle
Personal Radars.
Een werkgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van het hele
bedrijf (inclusief directie), gaat
aan de slag met de uitkomsten
van de CR, onder begeleiding van
de procesbegeleider van Meneer
Regezma.
De CR laat o.a. zien waar, binnen
uw bedrijf, de risico’s en de mogelijkheden liggen op het gebied
van werkvermogen. De werkgroep
bepaalt systematisch welke doelstellingen prioriteit krijgen en welke
acties ondernomen kunnen worden.
Deze acties worden vastgelegd in
een Plan van Aanpak.
Het Plan van Aanpak heeft direct
invloed op de productiviteit, ziekteverzuim en arbeidstevredenheid.
Zie verder voor meer informatie
over de Company Radar.

• Gezondheid en functionele
capaciteit
• Competenties
• Attitudes en motivatie
• Organisatie, werkomstandigheden, management
• Werk, familie en
vrijetijdsbesteding
• Work Ability Index (WAI)

WAAROM MENEER REGEZMA?
Wij zijn de enige noordelijke
licentiehouders en hebben exclusief
toegang tot de Company Radardatabank van Blik op Werk. Er moet
een duidelijk plan aan ten grondslag liggen om het werkvermogen
van uw bedrijf te bepalen en te
verbeteren. Wij hebben de kennis
en ervaring om het gehele proces in
goede banen te leiden.

De individuele resultaten worden
anoniem weergegeven in de Personal Radar. De informatie kan ook
gebruikt worden voor functioneringsgesprekken of gesprekken met
de arbo-arts, op voorwaarde dat
de werknemer daar vooraf mee
instemt.

Samen met u gaan we van beleid
naar praktijk. Dat levert betere
en meetbare bedrijfsresultaten op
(onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en
tevreden medewerkers).
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COMPANY RADAR
Hoe zorg je er voor dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd
werken en dus duurzaam inzetbaar
blijven? Meneer Regezma heeft
het antwoord. We maken daarbij
gebruik van de Company Radar
(CR). Dit is een instrument om het
werkvermogen van de werknemers
binnen uw bedrijf te bepalen.
Met deze gegevens stellen we
een gezamenlijk bedrijfsplan op
waarmee o.a. de productiviteit van
uw bedrijf wordt verhoogd en het
ziekteverzuim verlaagd.

HUIS VAN WERKVERMOGEN
In het Finse bedrijfsleven is het Huis van Werkvermogen
en de Work Ability Index (WAI) een begrip. Het concept
is ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen.
Op basis van het Huis van Werkvermogen zijn twee
instrumenten ontwikkeld; de Personal Radar en de Company Radar. De WAI vormt een belangrijk onderdeel
van de CR. Blik op Werk, een landelijk onafhankelijk
kwaliteits- en kennisinstituut heeft van beide instrumenten
de Nederlandse rechten. Meneer Regezma is de enige
noordelijke licentiehouder (zie ook www.Blikopwerk.nl)

DUURZAME INZETBAARHEID
Het is sociaal en financieel noodzakelijk om uw personeel duurzaam
inzetbaar te houden. Uw werknemer is duurzaam inzetbaar als hij/
zij tot aan de pensioengerechtigde
leeftijd op productieve wijze actief
is binnen uw bedrijf (of eventueel bij
een ander bedrijf).
Met de huidige veranderingen op
het gebied van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, wordt het voor
werkgevers nog belangrijker om
te investeren in re-integratie- en
gezondheidsmanagement.
WAT IS WERKVERMOGEN?
Werkvermogen is de mate waarin
een werknemer zowel lichamelijk
als geestelijk in staat is om zijn of
haar huidige werk uit te voeren.
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IN HET KADER VAN DE ESF-SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID IS HET SOMS MOGELIJK
OM EEN DEEL VAN DE KOSTEN VERGOED TE KRIJGEN.

COMPANY
RADAR

HOE GAAT COMPANY RADAR
IN ZIJN WERK?
Nadat de doelstellingen en de aanpak zijn afgestemd met de werkgever, wordt er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit
het hele bedrijf (inclusief directie).
Daarna wordt een vragenlijst uitgezet bij alle medewerkers. De resultaten worden verwerkt via een digitaal
platform van Blik op Werk.

Regezma. De CR laat onder meer
zien waar, binnen uw bedrijf, de
risico’s en de mogelijkheden liggen
op het gebied van werkvermogen.
De werkgroep bepaalt systematisch
welke doelstellingen prioriteit krijgen
en welke acties ondernomen kunnen
worden. Deze acties worden vastgelegd in een Plan van Aanpak.

RESULTATEN
De medewerker krijgt een persoonlij- Het Plan van Aanpak heeft direct
invloed op de productiviteit, ziekteke score op de volgende gebieden:
verzuim en arbeidstevredenheid.
• Gezondheid en functionele
We kunnen ook periodiek de Persocapaciteit
nal Radar afnemen om het Werkver• Competenties
mogen te monitoren (in Finland is
• Attitudes en motivatie
dat gebruikelijk).
• Organisatie, werkomstandighe
den, management
EXTRA
• Werk, familie en
Meneer Regezma kan ook uw
vrijetijdsbesteding
bedrijfsscore vergelijken met andere
• Work Ability Index (WAI)
bedrijven (ook branchegenoten). Bovendien kunnen we met een rekenDe individuele resultaten worden
tool bepalen hoe hoog de omzetanoniem weergegeven in de Persogroei kan worden als u er in slaagt
nal Radar. De Company Radar is
om het werkvermogen te vergroten.
gebaseerd op de totaalscore van
alle Personal Radars. De werkgroep
gaat aan de slag met de uitkomsten
van de CR, onder begeleiding van
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KOSTEN EN TIJDSINVESTERING
U heeft als werkgever eerst een vrijblijvend informatief gesprek waarin
u kunt aangeven hoe u de Company
Radar wilt gebruiken. Het invullen
en het verwerken van de vragenlijsten is volledig gedigitaliseerd en
neemt dus weinig tijd in beslag. De
werkgroep heeft ongeveer één dag
nodig om tot doelstellingen, prioritering en een Plan van Aanpak te
komen. Het gehele proces kan binnen twee maanden worden afgerond.
Voor het gebruik van de Personal
en Company Radar dienen we als
licentiehouder toepassingskosten
af te dragen (tussen de €500,- en
€999,-) aan de Finse Universiteit van
professor Ilmarinen. Dat geschiedt
via Blik op Werk.
Daarnaast zijn er nog de kosten van
de procesbegeleider van Meneer
Regezma. Die kosten zijn mede afhankelijk van uw bedrijf, doelstellingen en wensen. Uiteraard zullen alle
kosten vooraf worden vastgelegd in
een offerte.

IN HET KADER VAN DE ESF-SUBSIDIE DUURZAME INZETBAARHEID IS HET SOMS MOGELIJK
OM EEN DEEL VAN DE KOSTEN VERGOED TE KRIJGEN.

MENEER REGEZMA ZORGT
VOOR UW BEDRIJF
Wij zijn uw aanspreekpunt en
dienstverlener, binnen een uniek
concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement
voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid
naar praktijk.
Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door
een lager ziekteverzuim, hogere
productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we
komen naar u toe.
Het eerste verkennende gesprek is
altijd gratis en u kunt met ons prestatieafspraken maken.

ABONNEMENT
Een abonnement bij Meneer Regezma kost op dit moment slechts
€ 50,- per jaar. U profiteert dan
van de nodige voordelen, zoals het
gratis gebruik van onze helpdesk,
waarbij u onbeperkt (dag en nacht)
uw vragen kunt stellen over arbo- en
re-integratiezaken. U krijgt tevens
20% korting op ons uurtarief.
Neem contact op voor meer informatie of meld u aan via de website.
ONZE OPDRACHTGEVERS
We hebben de afgelopen 20 jaar
vele opdrachten uitgevoerd voor
grote en kleine bedrijven, waaronder MKB-bedrijven, arbodiensten,
verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en UWV.
U kunt als werkgever uw voordeel
doen met ons grote noordelijke
relatienetwerk..

De naam van ons bedrijf (Meneer
Re-gez-ma) komt voort uit onze
dienstverlening: Re-integratie- en
GezondheidsManagement voor
Bedrijven. Wij bieden de volgende
diensten aan:
• Verbeteren van Werkvermogen
• Company Radar
• Wet Verbetering Poortwachter
• 1e en 2e spoor trajecten
• (groeps)Outplacement
• Loopbaanbegeleiding
• Coaching
• Wet BeZaVa
• Schadelastbeperking
• Werknemers-schuldhulpverlening
• Conflictbemiddeling
• Quickscan Verzuim
• Arbo-Advies
• SROI / Quotumregeling
• MVO (personeel)
• Het Nieuwe Werken
• Educatie (Arbo/Re-integratie)
• Interim- en Projectmanagement
Meer informatie?
Kijk op onze website of vraag een
productfolder aan.

LICENTIEHOUDER
COMPANY RADAR
Meneer Regezma is de enige noordelijke licentiehouder om de Company Radar uit te voeren (zie ook
www.Blikopwerk.nl)
WAAROM MENEER REGEZMA?
We begeleiden al meer dan 20
jaar werknemers, leidinggevenden
en ondernemers in uiteenlopende
werksituaties. Onze aanpak is persoonlijk, doelgericht, transparant en
onafhankelijk.
U krijgt waar voor uw geld.

Meneer Regezma
www.MeneerRegezma.nl
info@MeneerRegezma.nl
Kantoor: 085-4018235
Postadres:
Postbus 9503
9703 LM Groningen
Kamer van Koophandelnummer:
61471968
Banknummer:
NL83 RABO 0191 8892 96
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