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Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân
Wat is Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)?
Kortdurende en resultaatgerichte hulp aan uw medewerkers, dat is wat onze Bedrijfsmaatschappelijk
werker wil bieden.
Onze Bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt zowel bij problemen in de werksituatie, als in de
privé-situatie. In samenwerking met u als werkgever, zorgen wij voor optimaal functionerende
werknemers die plezier hebben in hun werk, gemotiveerd zijn en persoonlijk effectiever handelen.
BMW beoogt zowel de werknemer als de werkgever te ondersteunen bij werkgebonden problematiek.
Hoe? Dat beslissen we samen!

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
Werkgerelateerde psychische aandoeningen
vormen op dit moment de meest
voorkomende beroepsziekte. De afgelopen
jaren is het een steeds groter arbeidsrisico
geworden. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s
die werkstress veroorzaken, zoals werkdruk en
pesten, of een verstoorde balans tussen werk
en privé.
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De werkgever is primair verantwoordelijk voor de
aanpak hiervan binnen het bedrijf. Onze
Bedrijfsmaatschappelijk werkers hebben ruime
ervaring in het hulpverlenen en kunnen hier
prima bij worden ingezet.

Doel van Bedrijfsmaatschappelijk werk
Het doel van onze inzet is voorkomen van uitval,
een negatieve sfeer of verstoorde verhoudingen
binnen uw bedrijf. Daarmee dringen we het
langdurig ziekteverzuim terug, wat een positief
effect op de ziekteverzuimcijfers zal hebben. Door
deze inzet worden, of blijven, de
werkverhoudingen gezond en wordt het welzijn
binnen uw organisatie vergroot.
Ons Bedrijfsmaatschappelijk werk draagt zo bij aan
uw organisatiedoelstelling: het bevorderen van
welbevinden, inzetbaarheid en productiviteit van
uw medewerkers.

Wanneer kunt u ons inschakelen?
Wanneer u als werkgever, of als werknemer,
constateert dat professionele ondersteuning
gewenst is, kunt u een beroep op ons doen. Zowel
bij werk- en/of privé gerelateerde problemen of
wanneer u hulp nodig heeft bij een meer
teamgerichte ondersteuning.
Wanneer u twijfelt of Bedrijfsmaatschappelijk werk
passend is, kunt u met ons overleggen. Onze
Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen snel in
worden gezet.

Waar wij voor staan
Wij staan voor de waarden: integriteit en transparantie,
integrale en kwalitatief hoogwaardige psychosociale
hulpverlening.
We zijn goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en
werken op onafhankelijk wijze.

Wij bieden
Wij werken met professionals die jarenlange
ervaring hebben in het bieden van psychosociale
hulpverlening en breed georiënteerd zijn. Al onze
Bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn
beroepsgeregistreerd. Daarmee is gegarandeerd
dat zij hun kennis up-to-date houden en voldoen ze
aan de, door de beroepsgroep, gestelde eisen.

Onze werkwijze
Binnen een week wordt een afspraak voor een
intakegesprek met uw werknemer gemaakt. Bij
urgentie (bij de aanmelding door u aan te geven)
kan het eerste gesprek eerder plaatsvinden.
Afhankelijk van de wens van de werknemer
en uw vragen kan deze intake een driegesprek zijn,
samen met u. In ieder geval wordt na overleg met
uw werknemer een terugkoppeling gegeven aan u,
als werkgever.
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Wij horen dan graag uw visie. We bieden gesprekken
aan op de werkplek of indien gewenst op een nader te
bepalen locatie. We richten ons altijd op het
probleemoplossend vermogen van uw werknemer aan
de hand van vooraf opgestelde doelen. We brengen
samen de situatie in kaart en maken een plan van
aanpak. We gaan uit van het “eigen regie model” waarin
de werknemer de regie behoudt of leert nemen over de
eigen situatie. Het gaat daarbij om maatwerk, met als
basis een goede samenwerking. Zo zorgen we voor een
duurzame oplossing voor de toekomst.

Contact
Het Bedrijfsmaatschappelijk werk van SMWF is iedere
werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
op (088) 5335 335 of via bmw@smwf.nl.

