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Arbeidsimulatie

Het instrument om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen en, indien mogelijk, ook op te bouwen
Bij Roessingh Arbeid kan de arbeidsbelastbaarheid perfect in kaart worden gebracht door middel van de arbeidsimulatie.
Indien mogelijk proberen we de arbeidsbelastbaarheid hier ook op te bouwen. De gesimuleerde werkplekken zorgen voor
realistische situaties om de mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Door het duidelijke fundament met een
persoonlijke benadering, levert Roessingh Arbeid een sterke toegevoegde waarde.
Met de arbeidsimulatie zorgt Roessingh Arbeid voor maatwerk
De arbeidsimulatie vindt plaats in onze gesimuleerde kantooromgeving. Er zijn diverse verstelbare werkplekken aanwezig
om de werkomgeving zo prettig en effectief mogelijk in te richten. Uw werknemer krijgt inzicht in de eigen belastbaarheid
en daarnaast ook in zijn/haar eigen vaardigheden, mogelijkheden en belemmeringen.
Wanneer er cognitieve problemen (door bijvoorbeeld een herseninfarct of niet-aangeboren hersenletsel), (chronische)
pijnklachten of klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn, is de arbeidsimulatie geschikt om in te zetten.
Uw eigen plan voor de best haalbare resultaten
Na een intakegesprek met onze arbeidsevaluator volgt er een onderzoeksperiode van vijf weken, met een duidelijk
opbouwschema dat is aangepast aan het niveau, de kenmerken en vaardigheden van het werk van uw werknemer. Wij
doen er alles aan om dit traject zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen voor u en uw werknemer. Vanuit onze
jarenlange ervaring weten we, dat we alleen met maatwerk de best haalbare resultaten bereiken. Daarom stellen we
tijdens de onderzoeksperiode samen een plan op maat op.
Rapportages die u verder helpen
Uw arbeidsevaluator is tijdens dit traject altijd bereikbaar voor vragen en zorgt zowel voor de begeleiding als de
observatie. Hij/zij schrijft een tussenrapportage en na het eindgesprek een rapportage met alle bevindingen over de
belastbaarheid, specifieke vaardigheden en hoe de begeleiding is geweest. De adviezen zijn helder, concreet en praktisch.
Zo kunnen zowel u als uw werknemer verder met het zetten van gerichte vervolgstappen.
Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met onze arbeidsevaluator? 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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