
SOCIAAL INNOVEREN 
MET MENEER REGEZMA
Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt en maat-
schappij. Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt 
dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexi- 
beler en dynamischer werken). Deze Sociale Innovatie kunt u als werkgever vormgeven door vernieuwingen 
door te voeren op personeelsgebied.

UW EIGEN INNOVATIE OP PERSONEELSGEBIED
Uw innovatieve beleid is maatwerk en moet passend en  
realiseerbaar zijn. U kunt innoveren op verschillende gebieden 
binnen uw bedrijf, zoals:
• Arbo-beleid
• Verbeteren van Werkvermogen 
 (Company Radar)
• Het Nieuwe Werken (HNW)
• Duurzame inzetbaarheid
• Maatschappelijke Participatie 
• MVO – personeel
• Schadelastbeperking
Wij bieden u ondersteuning bij het opstellen en 
uitvoeren van uw innovatieplan.

LICENTIEHOUDER COMPANY RADAR
Met de Company Radar meten we het werkvermogen van uw 
bedrijf. Het werkvermogen is de mate waarin uw medewerkers 
in staat zijn om te werken, zowel fysiek als geestelijk.
Met deze gegevens stellen we een gezamenlijk bedrijfsplan 
op waarmee onder meer de productiviteit van uw bedrijf kan 
worden verhoogd en het ziekteverzuim verlaagd. Meneer  
Regezma is de enige noordelijke licentiehouder om de Com-
pany Radar uit te voeren (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 gezondheids-
management (schadelastbeperking). Wij kunnen u helpen om 
dit beleid in de praktijk te brengen.

MENEER REGEZMA ZORGT VOOR UW BEDRIJF
Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek 
concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsma-
nagement 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 pro-
ductiviteit 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. Meneer Regezma heeft  
zowel als werkgever als dienstverlener de kennis en ervaring 
op gebied van Sociale Innovatie en zijn gespecialiseerd in het 
begeleiden van veranderingsprocessen binnen bedrijven (ook 
MKB-bedrijven). 
U krijgt van ons een passend en praktisch uitvoerbaar advies 
waarbij de realiseerbaarheid voorop staat. Wij helpen u om 
van uw sociale innovatie ook een commercieel succes te maken.

ABONNEMENT
Een abonnement bij Meneer Regezma kost op dit moment 
slechts e 50,- per jaar. U profiteert dan van de nodige voor-
delen, 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 uur- 
tarief. Neem contact op voor meer informatie of meld u aan 
via de website.

MEER INFORMATIE? 
Kijk op onze website of vraag een productfolder aan.

Postadres:
Postbus 9503, 9703 LM  Groningen

www.MeneerRegezma.nl • info@MeneerRegezma.nl
Kantoor 085-4018235


