
in opdracht van:

Over deze kaart
Op deze kaart staat waar je terecht kunt met vragen over je welzijn, je ziekte en re-integratie, je sociale veiligheid en je 

loopbaanontwikkeling. Alle diensten op deze kaart zijn vertrouwelijk en voor alle medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(EUR), tenzij anders aangegeven. Verder zijn er ook meer formele escalatiekanalen voor klachtenbehandeling, zoals de Commissie 

Ongewenst Gedrag, de Commissie Klokkenluiders en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, deze zijn niet in de kaart opgenomen. 

Zijn er vragen of behoefte om over de kaart te praten? Kijk dan op: https://my.eur.nl/nl/eur-employee/hr/gezond-en-veilig-werken 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Informatiekaart Gezond en Veilig Werken

Mijn sociale 
veiligheid

Leidinggevende van de leidinggevende

De leidinggevende van je leidinggevende kan verwijzen, adviseren en bemiddelen bij problemen met je leidinggevende.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

De vertrouwenspersoon is je aanspreekpunt bij pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. 
De vertrouwenspersoon kan met je meedenken over een passende escalatie, zoals het indienen van een officiële klacht.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersoon is je aanspreekpunt als je vermoedt dat iemand de wetenschappelijke integriteit schendt.
De vertrouwenspersoon kan met je meedenken over een passende escalatie, zoals het indienen van een officiële klacht.

Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris verwijst, adviseert, bemiddelt en onderzoekt misstanden, als je nergens anders terecht kunt.
De ombudsfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Leidinggevende

Je leidinggevende is het eerste aanspreekpunt voor jouw ontwikkeling, zorgen, hulp en begeleiding op het werk.
Je leidinggevende kan je doorverwijzen naar anderen, zoals de HR-adviseur. 

HR-adviseur

De HR-adviseur adviseert je over de mogelijkheden binnen het personeelsbeleid voor gezond en veilig werken.
De HR-adviseur is er voor al jouw vragen over de rechten en plichten binnen het HR-beleid. 
De HR-adviseur is een aanspreekpunt voor problemen met je eigen leidinggevende.

Career Coach

De career coach coacht je in jouw loopbaan en ontwikkeling, zonder tussenkomst van de leidinggevende.

Job-to-Job coach

De job-to-job coach helpt je met het vinden van een nieuwe baan als je contract afloopt.
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OpenUp

Als (gast)medewerker kun je online en zonder wachttijd terecht bij een psycholoog van OpenUp.
De psycholoog helpt je met thema’s als stress en piekeren, werkprestaties, zelfvertrouwen, (sociale) relaties en zingeving.

De psycholoog verwijst je door naar verzekerde GGZ-dienstverlening, als daar aanleiding toe is.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker adviseert je bij privéproblemen die invloed hebben op het werk.
De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt je met thema’s als scheiding, verslaving en financiële problemen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan adviseren om, tijdelijk, (de voorwaarden voor) je werk aan te passen.

PhD-psycholoog

De PhD-psycholoog biedt jou als promovendus psychische begeleiding, zonder tussenkomst van de leidinggevende.
De PhD-psycholoog helpt je met thema’s als motivatie, stress en piekeren, perfectionisme, somberheid en rusteloosheid. 

De PhD-psycholoog kan verdere begeleiding bieden, zoals met een verwijzing naar de huisarts of externe psychologen.

Work-life balance coach

De work-life balance coach biedt je een coachingstraject om de balans tussen werk en privé te verbeteren.
Je kiest zelf een work-life balance coach, zonder tussenkomst van de leidinggevende.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker adviseert je over het gezond en veilig inrichten van je werk en je werkplek. 
De preventiemedewerker kan je doorverwijzen naar andere hulp op het gebied van gezond en veilig werken.

EUR Vitaal Trainer

Een trainer komt op verzoek van je afdeling op de werkvloer oefeningen doen om fysieke klachten te voorkomen.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de medisch specialist op het gebied van arbeid en gezondheid.
De bedrijfsarts is de enige die vast kan stellen of het verantwoord is of en hoeveel je werkt bij ziekte.

De bedrijfsarts geeft je (preventief) medisch advies over zowel fysieke als mentale klachten.
De bedrijfsarts geeft je leidinggevende inzicht in wat je wel kunt.

Verzuimspecialist

De verzuimspecialist adviseert jou en je leidinggevende bij (langdurige) ziekte en re-integratie.
De verzuimspecialist ondersteunt leidinggevenden bij wet- en regelgeving, zoals wanneer je ziek uit dienst gaat. 

Mijn ziekte en  
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