Bij Dijkstra Fysiotherapie worden werknemers van
Den Nijs binnen 24 uur behandeld als zij klachten
hebben. Een verwijzing via de huisarts is niet nodig
en werknemers draaien niet op voor hun eigen
risico. Zijn er meer dan 5 behandelingen nodig,
dan wordt er een stappenplan gemaakt, waarbij
ruimte is voor voldoende rust, de juiste beweging
en adviezen. Erwin: “Het gevolg is niet alleen dat
onze mensen snel weer pijnvrij zijn, maar ook dat
zij hun werk veel langer kunnen uitoefenen. Hoe
fijn is het dat zij gewoon tot hun pensioen kunnen
doorwerken in plaats van ergens voor dat moment
arbeidsongeschikt te raken?”

Op de enige echte topsportlocatie van
Alkmaar v.l.n.r. : Bert Boer, Erwin den Nijs en Tim van Til.

'Intrinsieke motivatie is bepalend voor succes'

Handen ineen
voor lager ziekteverzuim
Stukadoorswerk is in fysiek opzicht vergelijkbaar
met topsport. Erwin den Nijs, samen met zijn
broer Roel eigenaar van Den Nijs B.V., beseft als
geen ander dat het stukadoorswerk een aanslag
is op het menselijk lichaam. Blijvende slijtage met
als risico voortijdige uitval ligt constant op de
loer. “Wees zuinig op je mensen”, is zijn advies.
“Toen ik hier in 2016 tot het familiebedrijf toetrad,
was een van de eerste zaken die ik oppakte het
helder in kaart brengen van het ziekteverzuim. In
combinatie met op dat moment veel blessures
kon het ziekteverzuim tot 11 procent oplopen”,
zegt Erwin (42). “Dat vonden wij dusdanig
alarmerend dat we een plan maakten om dat
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terug te dringen.” Contact met Bert Boer van
het bedrijf move2gether was er al en samen
zochten ze samenwerking met Tim en Mario
van Til van Dijkstra Fysiotherapie. Bert helpt
werkgevers en werknemers met het voeren van
een gedegen gezondheidsmanagement. De broers
Van Til runnen naast een fysiotherapie- ook een
osteopathiepraktijk. Die samenwerking werpt
vruchten af. Anno 2021 ligt het ziekteverzuim op
een ‘gezonde’ 4 procent.

Preventieve winst
move2gether meet in hoeverre medewerkers
geestelijk en lichamelijk in staat zijn om hun werk

Bert (52): “Het mooie is dat Erwin en Roel niet
redeneren vanuit de arbowetgeving, maar vanuit
een intrinsieke motivatie: zij willen hun mensen
echt verder helpen. Die motivatie is bepalend en
resulteert uiteindelijk in een lager ziekteverzuim.
Er is voor een werkgever geen belangrijker kapitaal
dan sociaal kapitaal. Dus moet je zorgen dat je een
vitale werknemerspopulatie hebt en houdt. Dat besef
dringt gelukkig bij steeds meer werkgevers door.”

Oorzaak van de klacht
Tim van Til (46) is ook osteopaat. “Klachten bij
stukadoors zijn vak nek- en schoudergerelateerd.
Met fysiotherapie is dat te behandelen. Waar
fysiotherapie klachten wegneemt, zoekt
osteopathie de oorzaak van de klacht op door te
kijken naar het hele lichaam, met de nadruk op
de organen, de gewrichten en het neurologisch
systeem. Als je weet wat de oorzaak is, weet je ook
wat je moet behandelen.”

aan met de medewerkers van Den Nijs. Hij legt
uit: “Daarmee maken wij hen bewust van hun
toekomst en wat de gevolgen van onvoorziene
gebeurtenissen kunnen zijn. De rode draad is:
je wilt zo lang mogelijk fit en vitaal zijn, geef je
lichaam daarom voldoende aandacht.”

Volgens Tim raken steeds meer bedrijven overtuigd
van een gedegen gezondheidsmanagement.
“Voor veel grote bedrijven is het al een wezenlijk
onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zij zien dat het
zich uitbetaalt. Voor Erwin is arbeid zijn grootste
kostenpost. Dagelijks zijn er 50 tot 60 mensen
namens Den Nijs aan het stuken. Tel daarbij op dat
echte vaklieden schaars zijn en je begrijpt dat hij
zuinig is op zijn mensen. Ik hoop dat steeds meer
MKB-bedrijven zijn voorbeeld volgen. Want er valt,
nogmaals, veel te winnen.”
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move2Gether en Dijkstra Fysiotherapie
helpen medewerkers van Den Nijs B.V. vitaal
te blijven
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Bert meet mensen door op zowel het fysieke als
mentale vlak. Zo krijgt hij een goed beeld van hoe
iemand ervoor staat. Ook gaat hij, in samenwerking
met specialisten, zogeheten pensioengesprekken
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duurzaam uit te voeren. Daarnaast brengt het
bedrijf in kaart welke preventieve winst er te halen
valt met bewegingsprogramma’s, voedingsadvies
en scholingsprogramma’s.
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