
 

 Nieuwsbrief  

 

  

 
We groeien, maar zijn nog niet klaar 
 

We hebben onze ambitie om te groeien niet onder stoelen of banken gestoken. Waarbij we steeds 

gezegd hebben dat dit niet ten koste van de kwaliteit van onze dienstverlening mag gaan. We zijn 

kritisch, maar dat is dan ook beloond!  

 

Deze maand zijn twee nieuwe collega’s gestart. Dit zijn Marlie Muusers (arts) en Pauline 

Beijersbergen (casemanager en vertrouwenspersoon). Wij zijn zeer blij met deze nieuwe collega’s. 

Marlie is gestart  als ANIOS bedrijfsgeneeskunde wat betekent dat ze onder supervisie werkt van 

een bedrijfsarts. Ze vormt daarbij, zoals jullie van ons gewend zijn, een belangrijke schakel tussen 

werkgever en werknemer. Pauline start als vertrouwenspersoon. Een actueel onderwerp op dit 

moment door de ontwikkelingen bij The Voice. Veel organisaties beseffen steeds meer dat zij zaken 

geregeld moeten hebben met betrekking tot aandacht voor ongewenste omgangsvormen, zoals de 

Arbowet verplicht. De vraag naar het inzetten van een vertrouwenspersoon voor het opvangen, 

begeleiden en ondersteunen van je werknemers is dan ook toegenomen. In deze nieuwsbrief stellen 

beide nieuwe collega’s zich voor. 

 

Wie is onze nieuwe arts: Marlie Muusers stelt zichzelf voor 

“Ik ben Marlie, 26 jaar, en onlangs afgestudeerd als basisarts aan het Erasmus MC Rotterdam. Per 1 

juni ben ik met veel enthousiasme gestart als ANIOS bedrijfsgeneeskunde bij Sthenos. Dit vakgebied 

past bij mijn brede interesse binnen de geneeskunde: van aandoeningen rond het 

bewegingsapparaat tot de psychiatrie. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan de 

gezondheid van werkend Nederland.” 

 

Wie is onze nieuwe vertrouwenspersoon: Pauline Beijersbergen stelt zichzelf voor 

“Mijn naam is Pauline Beijersbergen, 37 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik omring 

mijzelf graag met mensen die ambitieus zijn, voelbaar passie uitdragen en verantwoordelijkheid 

nemen door eigen keuzes te maken. Dit maakt dat ik mij direct thuis voel bij Sthenos. Momenteel ben 

ik werkzaam bij een gemeente als procesregisseur complexe zorg en dit jaar bij Sthenos gestart als 

extern vertrouwenspersoon. Een rol die op mijn lijf geschreven is, omdat ik als werknemer en 

leidinggevende weet hoe belangrijk een emotioneel veilige werkomgeving is. Een nieuwe uitdaging 

die ik met veel plezier aanga!” 

 

We zijn nog niet klaar 

De titel van de nieuwsbrief zegt het al: we zijn nog niet klaar. Op dit moment hebben we nog 2 

vacatures voor (bedrijfs)artsen. Daarnaast zoeken we nog casemanagers (werkgeverszijde en in 

taakdelegatie) en de daarbij behorende ondersteuning. Weet je nog iemand? Laat hem/haar vooral 

contact opnemen. Dat kan via uw (bedrijfs)arts of via Anita Groenewoud op 06 – 54693495. 

 

 


