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niet medisch zijn. De medewerker is niet ziek, 

maar ook niet goed in staat tot werken. De BMW 

biedt dan psycho-sociale begeleiding. Soms is 

de medewerker wel ziek, maar lijkt het verzuim 

langer te duren dan nodig of wenselijk. De BMW-er 

onderzoekt, bemiddelt of adviseert.

De rol van BMW is divers: ontladen van emoties, 

ordenen of verduidelijking van thema’s die 

meespelen, een stappenplan maken, advies geven, 

etcetera.

De BMW heeft daarnaast een signalerende rol op 

knelpunten in een afdeling of organisatie en kan 

desgewenst meedenken of bemiddelen.

De gesprekken vinden meestal plaats in de ARBO-

kamer van het bedrijf.

De leidinggevende ontvangt een offerte voor vijf 

gesprekken. Na drie maanden, of na afronding van 

het traject wordt de factuur gestuurd. Deze omvat 

het aantal gesprekken (elk gesprek 1 uur, intake 

1,5 uur), het aantal verslagen (half uur per verslag) 

en de kosten voor het Loket (planning afspraken, 

dossieropbouw, verslaglegging etc. Meestal 

ongeveer een uur).

BMW is vrijgesteld van BTW.

C O A C H

Als bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt 

Keerpunt Coach medewerkers en leidinggeven-

den bij keerpunten in werksituaties. Aanmelding 

gaat via bedrijfsarts, de leidinggevende of perso-

neelszaken. 

Meestal bestaat het traject uit vijf gesprekken, 

soms zijn er minder gesprekken nodig, een enkele 

keer wordt dit (na overleg) verlengd. 

Na een intakegesprek stelt BMW een verslag op 

met een heldere probleemformulering, analyse, 

doelstelling en plan van aanpak.

Aan het einde van het traject evalueren we de 

doelen en ervaringen. Eventueel volgt advies voor 

de toekomst. De verslagen van dit traject gaan naar 

zowel medewerker, leidinggevende, als bedrijfsarts, 

zodat iedereen over de zelfde informatie beschikt.

Aanleiding is meestal een directe dreiging 

van uitval (preventief) of verkorten van uitval 

(re-integratie). Dit kan komen door werkdruk, een 

werkincident, verandering van werk, verstoorde 

arbeidsverhoudingen, life-events, verstoorde balans 

tussen werk en privé, etcetera.

Vaak is een medewerker bij de bedrijfsarts geweest, 

en beoordeelt de bedrijfsarts dat de klachten 
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