
Werklocaties
-  Leuvenumse bos, regio Harderwijk, Ermelo, Nunspeet.
-  Boswachterij Roggebotzand, regio Lelystad, Dronten, Kampen.

STAPPENPLAN

Contactgegevens
De Lopensaet 56, 8252 KK Dronten
06 5129 6273 / 06 1184 7569  -  info@buitenvitaal.nl  -  www.buitenvitaal.nl
facebook.com/BuitenVitaal  -  twitter.com/BuitenVitaal  -  instagram.com/irene_buitenvitaal

Is de werknemer meer dan drie maanden ziek?



JA NEE

Is de werknemer meer dan drie maanden ziek?

Is er een conflict op de werkvloer?Zijn er psychische en/of fysieke problemen?

Volgt werknemer een medische behandeling?

Neem nú contact op 
met BuitenVitaal:
06 5129 6273

Geen BuitenVitaal

Geen BuitenVitaalIs er behoefte aan
een tijdelijke externe 
time-outomgeving?

Is re-integratie op de 
werkvloer mogelijk?

Is het (aangepast) werk 
herstel bevorderend?

Is dit werk herstel 
bevorderend en passend?

Is de werknemer een 
buitenmens en/of sportief 

en/of een praktische denker 
met een doenersmentaliteit 

met behoeften aan 
sociale contacten met 

gelijkgestemden, liever doen 
dan praten, middelbaar of 

hoger opgeleid?

Is de werknemer een 
buitenmens en/of sportief 

en/of een praktische denker 
met een doenersmentaliteit 

met behoeften aan 
sociale contacten met 

gelijkgestemden, liever doen 
dan praten, middelbaar of 

hoger opgeleid?

Heeft de werknemer 
voldoende zelfreflecterend 

vermogen en wil 
verbetering aanbrengen 

in zijn of haar persoonijke 
effectiviteit via ‘ervaren en 
doen’met anderen? Tevens 
antwoorden wil op diverse 

loopbaanvragen?

Heeft de werknemer 
voldoende zelfreflecterend 

vermogen en wil 
verbetering aanbrengen in 
zijn of haar persoonlijke 

effectiviteit via ‘ervaren en 
doen’met anderen? Tevens 
antwoorden wil op diverse 

loopbaanvragen?

Werkhervatting 
bij de eigen 
werkgever

Werkhervatting 
bij een andere 

werkgever

Is er (aangepast) werk bij 
een andere werkgever?

Is er behoefte aan 
een alternatieve 

activeringsomgeving ter 
bevordering van herstel- 
én re-integratieproces?

Start traditionele 
re-integratie op kantoor 

met gesprekken en 
huiswerkopdrachten.
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Start traditionele 
re-integratie op kantoor 

met gesprekken en 
huiswerkopdrachten.

Start traditionele 
re-integratie op kantoor 

met gesprekken en 
huiswerkopdrachten.

Start traditionele 
re-integratie op kantoor 

met gesprekken en 
huiswerkopdrachten.

Volg medische 
behandeling, herstel thuis, 

geen activering. 
Volg traditionele 

re-integratie op kantoor 
met gesprekken en 

huiswerkopdrachten.

Start traditionele 
re-integratie op kantoor 

met gesprekken en 
huiswerkopdrachten.

Neem nú contact op 
met BuitenVitaal:
06 5129 6273

Neem nú contact op 
met BuitenVitaal:
06 5129 6273

Schakel medische 
hulp in via bedrijfsarts 

en/of huisarts.

Is er behoefte aan activering naast medische behandeling 
gericht op herstel én loopbaan?
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Is de werknemer meer dan drie maanden ziek?


