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Per 1 november vormen de Arbodienst, BlijWerkt en Argo Advies:  

De Arbodienst 
 

 

De Arbodienst is al enige tijd de arbodienstverlener van uw werkgever. Daarom attenderen 

wij u er graag op dat de Arbodienst per 1 november 2020 samengaat met de arbodiensten 

BlijWerkt en Argo Advies. Dit betekent een nieuw logo, een nieuwe website, maar vooral een 

nieuwe en unieke denk- en werkwijze! Wel blijft de naam die u gewend bent: De Arbodienst.  

 

Waarom De Arbodienst?  
De Arbodienst is ontstaan uit een samenwerking tussen de arbodiensten Argo Advies, 

BlijWerkt en de Arbodienst. Deze organisaties vormen nu samen één arbodienstverlener 

binnen paraDIGMA groep; een groep van samenwerkende organisaties met expertise op 

alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid. Met deze verbrede dienstverlening kunnen 

wij u en uw organisatie nog beter van dienst zijn. 

 

De Arbodienst; uw arbodienstverlener!  

Preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; daar krijgen wij energie van. Voorkomen van 

verzuim is immers beter dan genezen, toch?! Daarom ondersteunen wij u en uw werkgever in 

de dagelijks verzuimbegeleiding. We helpen uw organisatie bij het voorkomen van verzuim 

en adviseren de organisatie in onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.  

 

Samen met uw werkgever staan wij u bij als u uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte. Op een 

respectvolle en mensgerichte manier werken we toe naar re-integratie op de werkvloer. We 

geloven namelijk dat werken gezond is en bijdraagt aan uw herstel en vitaliteit. Samen met u 

maken we daar werk van! 

 

Vragen of meer informatie?  

Wij hopen u (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verder nog vragen 

hebben, neem dan gerust contact met ons op via 088-031 3200 of neem contact op met uw 

huidige contactpersoon. Bent u benieuwd naar de nieuwe arbodienst? Nog even geduld. 

Per 1 november 2020 kunt u terecht op de vernieuwde website van De Arbodienst.  

 

Wilt u meer weten over paraDIGMA groep? Ga dan naar www.paradigma.nl.  

http://www.paradigma.nl/

