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Beroepskeuze onderzoek

Schriftelijk onderzoek naar passende loopbaanmogelijkheden
Met een beroepskeuze onderzoek wordt snel helder welke werkomgeving en functies passen bij uw werknemer.
Meestal zet u dit onderzoek in als blijkt dat uw werknemer zijn/haar huidige beroep niet meer kan uitvoeren. Met dit
instrument onderzoeken we alle mogelijkheden en kansen en zet u samen met uw werknemer gerichte stappen naar een
prettige, nieuwe, passende werkplek.
Roessingh Arbeid: compleet mensbeeld en ruime kennis van de arbeidsmarkt
Onze gecertificeerde adviseurs arbeid voeren dit schriftelijke onderzoek graag voor u uit. Roessingh Arbeid heeft hier
ruime ervaring in en kent de arbeidsmarkt als geen ander. Onze aanpak bij dit onderzoek is onderscheidend. In plaats van
de beperkingen van uw werknemer, staat juist zijn/haar potentie centraal. Wat deed hij/zij allemaal al, wat heeft hij/zij in
huis en waarvan stroomt zijn/haar energie?
Wij werken met het complete beeld van uw werknemer. We weten inmiddels dat dit de best passende, meest duurzame
nieuwe arbeidsplek oplevert. We ondersteunden al diverse werknemers in hun re-integratie en ons team heeft veel
medische kennis. Daardoor zijn wij expert in het vertalen van de uitkomsten uit dit onderzoek naar naadloos passende
kansen voor uw werknemer.
Een onderzoek naar de best passende kansen
Het schriftelijke onderzoek duurt in totaal zes tot acht uur. Als dat beter past bij de belastbaarheid van uw werknemer,
verdelen we het onderzoek over meerdere dagdelen. We voeren eerst een intakegesprek met hem/haar en nemen daarna
onze gevalideerde testen af. Deze geven een beeld van:
- zijn/haar persoonlijkheid, affiniteiten en motivatie
- zijn/haar intellectuele capaciteiten en vaardigheden
- geschikte functies/beroepen, werkomgevingen en -omstandigheden
- opleidingsmogelijkheden
Een rapportage op maat gemaakt voor u
Juist die persoonlijke vertaalslag van de test naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor uw werknemer maakt
onze aanpak onderscheidend. Bij ons ontvangt u een rapportage die persoonlijk voor u op maat gemaakt is in plaats van
een automatisch gegenereerd rapport. Zo helpen we u en uw werknemer gericht verder in het re-integratieproces en weet
u precies welke vervolgstappen u het beste kunt nemen.
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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Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
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