ArMéOr timmert al meer dan tien jaar
aan de weg op gebied van arbeidszaken

Petra, Mariëlle en Gerard Klein Heerenbrink voor hun kantoorpand in de
Marten Putstraat. (Eigen foto.)
BRUMMEN - Elf jaar geleden begon Gerard Klein Heerenbrink het organisatiebureau ArMéOr en onlangs hield het bedrijf, waarin nu ook
Gerards vrouw Petra en hun dochter Mariëlle werkzaam zijn, een druk
bezocht open huis in de vestiging aan de Marten Putstraat in Brummen.
“Toen we tien jaar bestonden, hadden
we daar eigenlijk iets aan willen doen,
maar toen zaten we midden in de verbouwing van het pand, dus hebben
we het bij ons elfjarig bestaan gedaan”, vertelt Gerard Klein Heerenbrink. ArMéOr, een samenvoeging
van Arbeid, Mens en Organisatie, is
een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in personeelszaken. “We richten ons vooral op het midden- en
kleinbedrijf en instellingen en werken
voor bedrijven met bijvoorbeeld één
tot een bedrijf dat over driehonderdzestig werknemers beschikt. Wij werken in totaal voor vijfenzestig bedrijven met hoofdzakelijk vestigingen in

de driehoek Brummen, Zutphen en
Apeldoorn met wat geografische uitschieters naar het noorden en naar
het zuiden”, aldus Gerard.
De drie hoofdpoten waaruit het werk
van ArMéOr uit bestaat zijn: verzuimpreventie en begeleiding, Bedrijfs
Hulp Verlening (BHV) en loopbaanbegeleiding. “Bij de verzuimpreventie
vervullen wij een regierol tussen bedrijf en de werknemer en adviseren
hen deskundigen in te schakelen die
nodig zijn om ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen. Dat kunnen naast bedrijfsartsen nog veel
meer deskundigen zijn. Zoals bijvoorbeeld mensen die werkgevers wegwijs

maken in het woud van regelgeving op
dit gebied”, legt Gerard uit. “Onder andere op het terrein van de verplichte Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) adviseren wij ondernemers in de meest efficiënte aanpak.”
ArMéOr heeft een bedrijfshulpverleningsprogramma ontwikkeld waar bedrijven graag gebruik van maken. “Dat
komt omdat wij samen met de heer
Jansen uit Brummen en Voskamp uit
Zutphen een aan alle eisen voldoend programma hebben gemaakt dat, als basis in
acht en een half uur en een herhalingsbijeenkomst van vier en een half uur
werknemers, in zowel theorie als praktijk schoolt in BHV. We geven die cursus
in Brummen en omstreken, maar het
kan ook op locatie bij het bedrijf zelf, bij
voldoende deelname.” De derde poot van
ArMéOr is de loopbaanbegeleiding. “In
de huidige samenleving veranderen
zaken als werk eigenlijk continu, soms
vallen zekerheden weg, dwingt iemands
gezondheid een persoon iets anders te
gaan doen of men weet absoluut niet in
welke richting men het moet zoeken als
het gaat om werk. Nu dan zijn wij er voor
om iemand te begeleiden naar de juiste
keuze. Niet alleen voor particulieren,
maar ook voor werkgevers kunnen we
veel betekenen op het gebeid van re-integratie of outplacement.
Bij ons is de mens altijd in alles wat we
doen het middelpunt, de mens die in
balans moet geraken met zichzelf en het
werk. Vandaar dat we ook een weegschaal in een balans in ons logo hebben.”
Nieuw is dat ArMéOr een gratis spreekuur gaat houden voor mensen met vragen over alles wat met arbeid heeft te
maken. “Niet alleen voor bedrijven, maar
nadrukkelijk ook voor particulieren”,
zegt Gerard Klein Heerenbrink.
“Maar dan wel graag eerst een afspraak
maken.” Het telefoonnummer is 0575567561 en de website is te vinden onder
www.armeor.nl.

