
Dit najaar heeft TIGRA 
Berkelland-Vreden een 
Preventief Medisch Onder-
zoek (PMO) uitgevoerd bij 
het kantoorpersoneel van 
Baks Groep te Borculo.

WAT IS EEN PMO?
Een PMO is een uitgebreid 
onderzoek op het gebied 
van gezondheid en werk.  
Medische zaken worden 
meegenomen, maar er is 
ook aandacht voor aspec-
ten als werksfeer, stress en 
lichamelijke belasting. Geen 
bedrijf is hetzelfde, dus een 
PMO is altijd maatwerk. 
Door inzicht te krijgen in de 
gezondheid en het werkver-
mogen van de werknemers 
kan langdurig verzuim wor-
den verkomen. Ook brengen 
we in beeld hoe productief 
iemand is. Een win-winsi-
tuatie: de organisatie haalt 
betere resultaten én werk-
nemers kunnen gezond hun 
pensioen halen.
 
Thuiswerken de nieuwe 
realiteit 
Sinds kort is weer het na-
drukkelijk advies om thuis 
te werken, tenzij het niet 
anders kan. Veel organisa-
ties zijn bezig met het thuis-
werkbeleid. De signalen lij-
ken meer te gaan naar straks 
nog maar een paar dagen op 
kantoor voor overleg en so-
ciale binding en de rest juist 
thuis. Hoe zal dit gaan uit-
pakken? Het blijkt dat werk-

nemers moeite hebben om 
vitaal, gezond en optimaal 
inzetbaar te blijven.

TIGRA heeft hiervoor de 
Thuiswerkcoach ontwikkeld. 
Verschillende laagdrempeli-
ge diensten zorgen ervoor 
dat er gerichte persoonlijke 
aandacht is voor de mensen 
die thuis werken. Denk hier-
bij aan een online werkplek-
check of een werkplekcheck 
@home. Ook verzorgen we 
interactieve webinars over 
dynamisch thuiswerken of 
kan de werknemer een in-
dividuele e-learning doorlo-
pen. 
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Tel: 0545-224083

TIGRA Berkelland-Vreden werkt aan inzetbaarheid 
van werknemers Baks Groep te Borculo

(advertorial)

“Bij Baks Groep hebben we gezondheid en veiligheid van 
onze medewerkers op nummer 1 staan. In dit kader ma-
ken medewerkers regelmatig gebruik van een medische 
keuring. Onlangs hebben wij in samenwerking met TIGRA 
een PMO opgestart voor al onze 36 kantoormedewerkers. 
De onderzoeken werden in hoog tempo afgewikkeld en de 
uitkomsten werden direct met de medewerkers besproken.
Als directie hebben wij een totaal score ontvangen, waar-
mee we in één oogopslag kunnen zien hoe onze medewer-
kers er voor staan. Voor begin 2021 staan nieuwe PMO’s 
ingepland en hopelijk scoren we dan als team nog beter. 
Al met al hebben we de samenwerking met TIGRA Berkel-
land-Vreden als plezierig ervaren.”
 
Frank Jansen & Tonny Winkelhorst
Directie Baks Groep
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