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Experts in 
persoonlijk 
welzijn

EMERGENZ.! VOOR HET WELZIJN VAN UW MEDEWERKERS

Voor het (psychisch) welzijn van medewerkers in dagelijkse en bijzondere situaties
staat Emergenz. B.V. –expert in persoonlijk welzijn- voor u klaar.

Emergenz. levert na traumatische gebeurtenissen, zoals een overval, geweld, (bedrijfs-) 
ongeval, sterfgeval of ongeluk, direct eerstelijns en tweedelijns hulpverlening.
Daarnaast traint en begeleidt Emergenz. organisaties en managers om, om te gaan met 
deze en andere moeilijke situaties. Maar ook in dagelijkse situaties helpt Emergenz. 
organisaties onder meer met verzuimpreventie, nazorg, vertrouwenspersonen, EMDR-
therapie en trainingen. Een team van ruim 50 gespecialiseerde en gekwalificeerde 
hulpverleners en medewerkers geven hier 24 uur per dag, 7 dagen per week invulling aan.

Emergenz. is een landelijk opererende, private organisatie en is expert op het gebied van 
persoonlijk welzijn voor medewerker en werkgever. Emergenz. is sectoronafhankelijk 
en onder meer actief in de sectoren beveiliging, retail, overheid, zorg, welzijn en offshore.

De duidelijke missie van Emergenz. is: (psychisch) verzuim en de verzuimkosten binnen 
organisaties in Nederland structureel terugdringen door de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te waarborgen!
Hiervoor is een unieke aanpak voor begeleiding ontwikkeld met inzet van de nieuwste 
methodieken.

Wettelijke regeling adequate opvang 
Wettelijk is bepaald dat in het kader van werkgeversaansprakelijkheid (ex. Art 7:658 BW) 
de werkgever verplicht is om voor adequate opvang te zorgen, na een overval, ongeval of 
geweldsituatie binnen het werk. Emergenz. legt de focus op het zoveel mogelijk beperken 
van verzuim.

Emergenz.: 24 x 7, traumaopvang binnen 2 uur ter plekke
Emergenz. is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via de alarmcentrale. Binnen 
twee uur is er een trauma hulpverlener waar dan ook in Nederland ter plekke (uitgezonderd 
Waddeneilanden).

Bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, EMDR, trainingen  
en managementcoaching
Emergenz. is eveneens uw ervaren partner voor bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwens-
personen (in- en extern), EMDR, trainingen (ook maatwerktrainingen) en management-
coaching.  
Al deze diensten zijn zonder wachttijd. Binnen één werkweek vindt de intake plaats.
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