Fysiotherapeut in de rol van trainer-coach- adviseur
Ben jij een Register FysioCoaches® of een fysiotherapeut met affiniteit voor preventie en
zelfmanagement? En zou jij in een bouwteam, samen met Bouwmensen, Richting en Triple
Dynamixs Preventie & Coaching, invulling willen geven aan het Preventieve Zorgpakket in
de sectoren (af)bouw en wegenbouw (Bouw en Infra)?
Dat zijn wij op zoek naar jou!
Een bouwteam bestaat uit:
- Testers: uitvoering van gezondheidsonderzoek (PAGO)
- Bedrijfsartsen: invulling geven aan adviesgesprekken na PAGO
- Leefstijladviseurs: individuele nazorg (leefstijl)
- Fysiotherapeuten: groepsgewijze en individuele preventie en nazorg (fysieke belasting)
- Gedragsdeskundigen: individuele nazorg (mentale belasting)
Doel
Het doel is ondersteunen, coachen, inspireren van mens en organisatie in de mogelijkheden om
medewerkers op een gezonde manier te helpen ontwikkelen richting zelfredzaamheid en duurzame
inzetbaarheid. Zodat medewerkers de vruchten hiervan niet alleen tijdens hun werkbare periode
plukken, maar vooral ook erna.
Heb je interesse, en nog weinig of geen ervaring met op dit vlak? Geen probleem! We leiden je graag
op.
Competenties
Zelfstandig werken, contentieus, ondernemend, inspirerend, stimulerend, stress bestendig, proactief,
positief kritisch, enthousiast, beschikt over communicatieve, basis didactische & coaching
vaardigheden. Actief, proactief meewerken aan en ondersteunen van de doelstelling en strategie van
Triple Dynamixs Preventie & Coaching.
Rollen
In je rol van specialist-trainer-coach-adviseur ga je invulling geven aan een geprotocolleerd
zelfmanagementbeleid. Een beleid, waarmee werknemers worden gecoacht in de eigen rol,
verantwoordelijkheid en mogelijkheden om zélf invloed te krijgen en houden op de fysieke belasting
en daarmee op de eigen gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
In de bijlage vind je meer informatie over deze rollen.
Taakomschrijving
A. Het leveren van diensten aan bedrijfsleven volgens protocollen
o Screening on the Job op ergonomie, hulpmiddelen en lichaamsgebruik
o Uitvoering geven aan de module Coaching on the Job, Individueel 3,5 uur
o Uitvoering geven aan Coaching on the Job, Eenmalige Werkplektraining
o Uitvoering geven aan Coaching on the Job, Groepsgewijs
o Uitvoering geven aan van online coaching
B. Aanverwante administratie bijhouden & verwerken

o
o
o
o

Gegevens aanleveren voor de verslaglegging van individuele trajecten volgens format
Input leveren aan de verslaglegging van groepsgewijze trajecten volgens format
Foto’s van werksituaties voor naslagwerk aanleveren volgens format
Op termijn gegevens verwerken in CRM systeem

C. Contact met contactpersoon, bedrijfsarts en onderhouden van bestaande klanten
o Zie protocollen voor contactmomenten per dienst
o Adviseren over wenselijke begeleidingen ten behoeve van Preventie
o Meedenkend en met positief kritische houding bedrijven kunnen ondersteunen van
hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid
Je werkt op inhuur basis en wordt ingehuurd door Triple Dynamixs Preventie & Coaching BV.
De vergoeding is als volgt:
Functie
Fysiotherapeut zonder ervaring als trainer,
coach in de bouw
Fysiotherapeut met ervaring als trainer, coach
in de bouw
Register FysioCoach®

Uurtarief Groepstraining Individuele begeleiding
€.75,00
7 uur per dag 3,5 uur
€.95,00

7 uur per dag 3,5 uur

€.105,00

7 uur per dag 3,5 uur

Opleiding terwijl je werkt
Voor zover je geen ervaring hebt met het zelfmanagementbeleid en of medewerkers begeleiden op
de werkvloer, dan leiden we je graag op. Ons doel is jou opleiden tot het zijn van een deskundige
professional die medewerkers en aankomende vaklieden in de Bouw & Infra begeleid, zodat zij zélf
invloed leren krijgen op fysieke belasting. Je wordt door de Register FysioCoaches® van Triple
Dynamixs Preventie & Coaching opgeleid om de rollen te kunnen vervullen bij zowel een groep als
een individuele medewerker. De opleiding voorziet in kennis en vaardigheden omtrent het
Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik, coaching vaardigheden, didactische en communicatieve
vaardigheden.
Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:
- 2 dagen op de bouwopleiding, dit is onbetaald, de verzorging is inbegrepen.
- Thuisstudie en voorbereiding
- Meedraaien met een Register FysioCoach® en vervolgens zo snel mogelijk zelfstandig de
uitvoering doen. De duur hiervan verschilt per persoon. Het opleidingstraject wordt betaald
volgens het bovenstaande schema. Een Register FysioCoach® gaat je aftoetsen volgens
protocol van de Triple Dynamixs Academy. Dat betekent meteen ook, dat mocht je de POST
HBO opleiding Register FysioCoach® nadien willen volgen, dat ze dan ook je dan voor dit
onderdeel dispensatie krijgt.
Meer weten over deze opleiding? https://tripledynamixsacademy.nl/opleidingen/registerfysiocoach/
Leerdoelen, na het volgen van de opleiding
- Heeft de deelnemer kennis van de gezondheidsrisico’s op gebied van fysieke belasting bij
statische en dynamische werkhoudingen in de Bouw & Infra
- Kan deelnemer het DGL analyse toepassen en de DGL Index berekenen
- Kan de deelnemers de werkhouding, werktechniek en werktactiek bij derden analyseren
- Kan de deelnemer het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik zélf toepassen

- Heeft de deelnemer kennis van en kan hij het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik toepassen
op zichzelf in relatie werkzaamheden in de Bouw & Infra
- Is de deelnemer in staat om de procesgang van de eigen ontwikkeling te formuleren d.m.v.
zelfreflectie
- Kan de deelnemer op authentieke wijze presentatie vaardigheden inzetten om een individuele of
groep medewerker(s) te inspireren en uitleg te geven over het nut van preventie, Dynamisch &
Gezond Lichaamsgebruik, de mogelijkheden om zelf invloed te krijgen en houden op fysieke
belasting en wat de eigen rol en mogelijkheden zijn om hiermee de duurzame inzetbaarheid te
bevorderen
- Kan de deelnemer op authentieke wijze coaching- en didactische vaardigheden inzetten om een
individuele of groep medewerker(s) te inspireren en stimuleren in het toepassen en correct
gebruik van het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik
- Kan de deelnemer vanuit authenticiteit praktisch en aansluitend op de doelgroep het Dynamisch
& Gezond Lichaamsgebruik overbrengen aan een medewerker/ aankomende vakman
- Kan de deelnemer verschillende coach- en begeleidingsinteracties toepassen
- Weet de deelnemer eigen kwaliteiten en valkuilen te benoemen die in het coachen en begeleiden
naar voren komen en weet de oorsprong van deze kwaliteiten en valkuilen te duiden
- Weet de deelnemer dit te vertalen naar de eigen situatie en een eigen visie
Wie zijn wij?
Wij zijn Register FysioCoaches®, gespecialiseerde fysiotherapeuten, en gedragsdeskundigen,
gespecialiseerd in gedragsmatige aanpak van arbeidsgerelateerde en niet- arbeidsgerelateerde
vraagstukken en/of problematiek. Wij zetten ons specialisme in om de gezondheid van cliënten en/of
werknemers te bewaken, te bevorderen en gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Dit
doen wij door cliënten en/of werknemers en werkgevers zélf invloed te bieden op de balans
belasting- belastbaarheid. De focus ligt op optimale en duurzame inzetbaarheid van het individu door
preventie van en interventie bij overbelasting c.q. klachten van het houdings- & bewegingsapparaat.
Onze missie
Mens en organisatie in beweging brengen om vanuit een intrinsieke motivatie actief betrokken te
zijn en te blijven bij gezondheid, ze te attenderen op de mogelijkheden en ze daarbij te
ondersteunen.
Onze visie Triple
Triple Dynamixs gelooft dat een persoon, die zich lichamelijk en mentaal goed voelt, efficiënter
werkt, beter presteert en meer plezier heeft op het werk en thuis. En dat dit belangrijke
voorwaarden zijn voor duurzame inzetbaarheid. Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent
kwaliteitswinst voor zowel medewerker als werkgever: vitale medewerkers zorgen voor een vitale
organisatie. Een actief beleid op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
wordt door medewerkers als positief ervaren. Het draagt bij aan een positieve werkbeleving.
Het aangrijpingspunt van Triple Dynamixs Preventie & Coaching is de individuele mens en ligt in de
verbinding van zijn/haar leef-, woon-, werk- en leeromgeving en de toenemende mate van
zelfbewustzijn. Wij geloven zelfredzaamheid van individu en organisatie als het aankomt op
preventie en oplossen van arbeids- en niet-arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken op het
gebied van fysieke belasting.
Het uitgangspunt van de aanpak is gedeelde verantwoordelijkheid: Een werkgever is alert op veilige
en ergonomische omstandigheden en het ter beschikking stellen van relevante (ergonomische)
hulpmiddelen. De medewerker is verantwoordelijk voor veiligheids- en ergonomisch gedrag. Onder

ergonomisch gedrag verstaan wij het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik: een combinatie van een
correcte lichaamshouding, correcte werktechniek en correcte werktactiek. Met ‘werktactiek’ wordt
bedoeld; correct gebruik van ergonomische omstandigheden en/of hulpmiddelen.
Strategie Triple Dynamixs Preventie & Coaching
Het branche breed leveren van onderscheidende gedragsmatige bedrijfszorg in de hele keten van
zorgvraag tot zelfredzaamheid. En dat doen wij met een totaalaanpak: op medewerkers- en
organisatieniveau en bij leerlingen van een opleidingsbedrijven als een vast onderdeel van het
opleidingsprogramma voor de aankomende vaklieden.
Onze middelen op het vlak van Fysieke Belasting
Dienstverlening op de werkvloer met Coaching on the Job Individueel en groepsgewijs. Alle modules
bestaan uit theorie en praktijk en worden afgestemd op het doel van het bedrijf, behoefte en
leerniveau van de doelgroep. De inhoud berust op wetenschappelijk onderzoek. De methodiek, een
scholend zelfmanagement beleid, is eveneens wetenschappelijk onderbouwd. Er wordt geappelleerd
aan de eigen verantwoordelijkheid, rol en mogelijkheden van de medewerker om positieve bijdrage
te leveren aan de eigen gezondheid. De training is op de werkvloer en gericht op ‘ervaren, denken,
doen’. De coaching is competentiegericht, er wordt gecoacht op de intrinsieke motivatie van de
individuele medewerker, de groepsdynamiek wordt positief ingezet.

Bijlage
Specialist
De rol van specialist is vooral gekoppeld aan mogelijkheden van derden om invloed te krijgen en
houden op fysieke belasting. Het doel is fysieke gezondheid van cliënten en/of werknemers te
bewaken & bevorderen en gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Zijn specialisme is
gericht op het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement.
De volgende kerntaken vallen onder de rol van coach:
1. In de rol van specialist begeleid en coördineer je de begeleiding van een individu (cliënt en/of
werknemer) en groepen op het gebied van fysieke belasting met het zelfmanagementbeleid.
2. In de rol van specialist begeleid je een verzuimende werknemer bij de terugkeer in, en het
hervatten van, het arbeidsproces.
Coach
De rol van de coach is gekoppeld aan het proces van gedragsverandering, het stimuleren van het
zelfmanagement en de continuïteit voor een gezond welbevinden van de cliënt en/of werknemer.
Het doel is een individu (cliënt en/of werknemer) of een groep personen zélf invloed leren
uitoefenen op de fysieke belasting.
De volgende kerntaken vallen onder de rol van coach:
1. In de rol van coach ondersteun en bevorder je bewustwording bij een individu en/of groep
personen richting de eigen verantwoordelijkheid, rol en mogelijkheden om invloed te krijgen
op fysieke belasting.
2. In de rol van coach ondersteun en bevorder je op individueel en groepsniveau
gedragsverandering vanuit een intrinsieke motivatie richting zelfmanagement en
zelfredzaamheid van een individu en/of groep
Trainer
De rol van trainer is gekoppeld aan het overbrengen van kennis en trainen van praktische
vaardigheden op individueel en een groepsniveau. Hij maakt daarbij gebruik van het concept
Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik. Het doel is preventie (primair, secundair en tertiair): het zélf
leren reguleren en bewaken van de balans tussen fysieke belasting en fysieke belastbaarheid ten
behoeve van een gezond welbevinden van de cliënt. Voor de individuele cliënt met (dreigende)
fysieke klachten is de rol van trainer gekoppeld aan het creëren van voorwaarden voor een optimaal
verloop van het natuurlijk herstel.
De volgende kerntaken vallen onder de rol van trainer:
1. In de rol van trainer geef je doel- en resultaatgericht uitvoering aan de overdracht van kennis
en praktische vaardigheden op individueel bij preventie, interventie en re-integratie.
2. In de rol van trainer geef je doel- en resultaatgericht uitvoering aan de overdracht van kennis
en praktische vaardigheden op groepsniveau bij preventie.
Adviseur
De rol van de adviseur is gekoppeld aan de optimale en duurzame inzetbaarheid van een werknemer
of groep werknemers in relatie tot de continuïteit en coördinatie voor een gezond welbevinden van
het individu en gezond ondernemen door de werkgever.
De volgende kerntaken vallen onder de rol van adviseur:

1. In de rol van adviseur adviseer je individuen bij de individuele begeleiding over optimale en
duurzame inzetbaarheid in werkactiviteiten
2. In de rol van adviseur adviseer je deelnemers van groepen over hun mogelijkheden om invloed
te krijgen en te houden op fysieke belasting
3. In de rol van adviseur geef je via Triple Dynamixs werkgevers over hun mogelijkheden om
invloed te krijgen en te houden op fysieke belasting, bijvoorbeeld over het optimaliseren van
ergonomische omstandigheden en/of (ergonomische) hulpmiddelen.

