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De Praktijk

T.a.v. Dhr. B. Koning
Boerhaavelaan 28
9728 LR Groningen

Uw ref:

Onze Ref: WK200S-1

Groningen, 4 maart 2005

Betreft : Aanbevelingsbrief

Geachte heer Koning,
Deze brieÍ-schrijf ik u naar aa_nleiding van uw vezoek eens schriftelijk op papier
te zetten wat onze
samenwerking met De Praktijk inhoud en hoe deze tot stand is gekomen.
Gjaltema is een begrip in het Noorden als het glat.om stalen stelgèrs
en hoogwerkers. wat voor Spe steiger
u ook nodig heeft of welk íormaat hoogwerker:
Qaltema zorgt erv;or aat uw fiàns-woioi genoord en bíedt

een passend antwoord op maat. Maar Gjaltema 6ieot nog eàn tikkelge
meer onder het motto ,,Kwaliteit
bovên alles".

om dit alles te realiseren hebben wij ca. 10Q werknemers in dienst.
De werkzaamheden die de werknemers binÀen de Gjaltema Groef uitvoeren
variëren van
- het bouwen van
stalen en alumÍnium steigers tot administratieve werkzaamheden achter het

bureaí.-

'

Als gevolg van deze werkzaamheden komen veelarm, schouder en rugttacntàn-uoór.

Als gevolg van aanhoudende arm klachten van een werknemer van ons
zijn wij op aanraden van diens
vrouw, dÍe ook onder behandeling van De praktijk heefi gestaan in gesprék geromen.
Reeds na enkele weken waren de klachten verdtarenen. Binnen onze onderneming worden de therapeuten al gekscherend'\rvonderdokters,,genoemd.
Door deze grvalng hebben wij besloten u te.benaderen om op deze manier,
in de toekomst te komen tot
een gemiddeld laag ziekteverzuim en een betere reihtegratíe middels
Oe.luisie aioeiásti.,**"pie.
* Door
deze samenwerking geven de werknemers al in êên vroeg stradium aan
bepaalde klachten te hebben
en vinden

zij hun weg naar De Praktijk.
* Er kan
zo snel een diagnose worden vast gesteld zonder venrijsbrief van
de huisarts.
" Er vindt directe communicatie plaats inzaká reiïtegratie middels arbeidsthóiapË.
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*

Zo worden er ook werkplekondgrzoeken gehoudei om houding, instelling
en iióubitair aan te passen.

ondanks onze korte samenwerking wordt het door onze werknemers afs zeer prettig
ervaren en begint het
zijn eerste vruchten al af te werpen.
Met vriendelíjke groet,
Gjaltema Groep

W. Kamphuis
Financiële administratie
willard@ gi altema-gmb.rÍ

Gjaltema Montage Bedrijf B.V.
Smirnoffstraat 17
9716 JR Groningen
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T: 050 -5711370
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F: 050- 5735073
E: info@gjaltema-gmb.nl

Ê.|j€opdrecijtenen|eve;ingengs9chiêdenVo|genscea|gemenevooni'aeídevandebranche-3iganisEtieVerenigingvar|Sisiger-'
(:'/s: j, tsoe;hevela ên 4e i2 zo.ietneer. ceceeoteei'j ).4e: ní.
es-zoc:-Ér ci.iliïn"le eronciesen;e:-tsre::rtua:-it, te !_c:e,rei::àrs

cD

?c : tt,

z?xi.

