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Jobcoaching

Intensieve en praktische ondersteuning op de werkplek
Jobcoaching is een krachtig instrument waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw werknemer (weer) met plezier zijn/haar
functie uitoefent en dat blijft doen. Het voorkomt soms uitval of het maakt de re-integratie succesvoller. Daarmee biedt
jobcoaching een duurzame oplossing waarmee u tijd, geld en gedoe bespaart.
Daarom jobcoaching door Roessingh Arbeid
In onze jobcoaching kijken we niet alleen naar de werksituatie, maar houden we ook rekening met het dagelijkse leven van
uw werknemer. Is er bijvoorbeeld na het werk nog voldoende energie over om andere dingen te doen? Roessingh Arbeid
weet alles over het vinden van de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. We helpen uw werknemer om zijn/haar
mogelijkheden vast te houden en ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
Soms werken we een tijdje naast uw werknemer op de werkvloer. Bovendien betrekken we directe collega’s bij onze
begeleiding van hun collega. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze inzet duurzaam is zodat u, uw werknemer
en zijn/haar collega’s ook nog na onze profiteren van de resultaten die we samen behaalden.
Uw eigen plan van aanpak voor de best haalbare resultaten
Tijdens ons gesprek met u inventariseren we uw situatie en wensen. We gaan voor niets minder dan de best haalbare
resultaten voor u en uw werknemer. Dat bereiken we alleen met maatwerk, weten we vanuit onze jarenlange ervaring.
Daarom beschrijven we in een plan op maat gemaakt voor u hoe onze aanpak eruitziet, hoe lang het duurt en wat het kost.
Als u hierop akkoord geeft, wijzen we u een vaste jobcoach aan uit ons team en gaan we direct aan de slag.
Rapportages die u verder helpen
Uw jobcoach is tijdens dit traject altijd bereikbaar voor vragen. Hij/zij schrijft aan het einde een rapportage, waarin we
onze begeleiding en de resultaten hiervan beschrijven. Met deze rapportage helpen we u en uw werknemer altijd verder,
dus in plaats van droge opsommingen geven we heldere conclusies en praktische adviezen.
Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met één van onze adviseurs? Bel dan met 053 - 487 55 90.

Roessingh Arbeid

Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij?
Door deze aanpak vinden wij sneller en efficiënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie.
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen,
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen.
Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituaties

Het complete plaatje
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