
 

Even voorstellen: ArdoSZ, nieuwe arbodienstverlener Wouters 
 
Optimale aandacht voor jouw gezondheid en fitheid, snel contact met deskundige specialisten als 
je toch ziek wordt. Dat is wat ArdoSZ als nieuwe arbodienstverlener voor jou als Wouters-
medewerker wil betekenen. Ons uitgangspunt is dat werkgever en werknemer er allebei belang bij 
hebben om aanwezig potentieel optimaal te benutten. We stellen ons graag nader aan je voor. 
 
ArdoSZ is een volledig gecertificeerde arbodienst die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Wij 
zetten graag onze volledige kennis en expertise in om medewerkers zo lang mogelijk gezond en fit 
voor Wouters te behouden. Dit doen we allereerst door samen met de bij Wouters 
verantwoordelijke functionarissen aan de slag te gaan met gezond en veilig werk. Maar als het aan 
ons ligt, werken we ook nauw samen met jou als medewerker. Zo kun je bijvoorbeeld via ons 
preventief spreekuur altijd bij ons aankloppen met vragen, zorgen of knelpunten. Of neem je contact 
op met Verzuimconsultant Aniek van Oijen, te bereiken via telefoonnummer 024-7501105 of e-mail 
aniek.van.oijen@ardosz.nl . 
 
Specialistische beoordeling ziekte en werkmogelijkheden 
Uiteraard krijg je ook met ons te maken als je ziek bent of wordt. Gaat het om meer dan een griepje, 
dan mag je erop rekenen dat we specialisten inschakelen om zorgvuldig vast te stellen wat je wel en 
niet kunt. Zo kunnen wij je optimaal begeleiden tijdens je verzuim en re-integratie. En zo kun jij zo 
goed mogelijk aan de slag blijven: in je eigen functie als het kan, of in passend ander werk als dat 
uiteindelijk toch beter is. Want wij gaan ervan uit dat jij en je werkgever er allebei belang bij hebben 
om aanwezig potentieel optimaal te benutten. 
 
Zorgvuldige omgang met privacy en klachten  
Als gecertificeerde arbodienst en OVAL-lid is ArdoSZ gericht op optimale kwaliteit en 
klanttevredenheid. Dit betekent onder meer dat jouw privacy bij ons in goede handen is en dat je 
altijd bij ons terecht kunt als je niet tevreden bent. Onze klachtenprocedure is gericht op snelle 
probleemoplossing en we hanteren een helder privacystatement. Op ardosz.nl/werknemer vind je 
meer over ons en onze werkwijze. 
 

Ziekmelden 

• Ziekteverzuim meld je telefonisch bij je leidinggevende (interieurverzorging Frank van 
Grunsven: 06-11333704 en allround schoonmaak Dennis Wouters 06-30687656) en HR-
adviseur Ralf de Haas (024-3976562). 

• Daarnaast dien je de ziekmelding ook te doen via de ArdoSZ Verzuimapp. Deze vind je in de 
Appstore (voor iPhone) of de Google Playstore (voor Android toestellen). 

 
 

https://www.ardosz.nl/werknemer/preventief-spreekuur/
mailto:aniek.van.oijen@ardosz.nl
https://www.ardosz.nl/werknemer/verzuimbegeleiding/
https://www.ardosz.nl/over-ardosz/
https://www.oval.nl/over-oval/kwaliteit
https://www.ardosz.nl/klachtensuggesties/
https://www.ardosz.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181219-Privacystatement-voor-betrokkenen-ArdoSZ.pdf
https://www.ardosz.nl/werknemer/
https://itunes.apple.com/nl/app/ardosz/id1453500536?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ardosznl.ardosz

