Richting bepalen? Just Focus

Re-integratie
Beter aan het werk
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Stap in de
goede richting
met Focus
Re-integratie

Het juiste evenwicht
Opnieuw richting bepalen na een periode van
ziekte? Met ons ‘Beter aan het werk’ traject
begeleiden we bij duurzame re-integratie in
het arbeidsproces. Zo komen mens, werk en
organisatie weer in het juiste evenwicht.
Focus ondersteunt bij het vinden van een
(nieuwe) passende functie en bij het voldoen
aan de eisen van het UWV. Als uitgangspunten
gelden de kwaliteiten en ambities, maar ook
de mogelijkheden van de huidige werkgever
en de kansen op de arbeidsmarkt. De meeste
trajecten starten een klein jaar na de eerste
ziektedag, maar vroeger of later is uiteraard
ook mogelijk.

Samen werken we aan de
volgende doelen:
•

Het hervinden van eigen kracht
en vertrouwen

•

Goed zicht krijgen op belastbaarheid
en mogelijkheden

•

Vergroten van kennis, vaardigheden
en belastbaarheid

•

Vertaalslag maken naar de arbeidsmarkt

•

Handigheid krijgen in solliciteren, netwerken en het gebruiken van bronnen

•

Het vinden en behouden van passend
en duurzaam werk

Waarom re-integratie
bij Focus?
1.

Ervaring. Onze adviseurs zijn CMI
gecertificeerd en hebben jarenlange

Onderdelen ‘Beter aan

ervaring met re-integratie, loopbaan-

het werk’

begeleiding en outplacement.
2. Contact met gelijkgestemden. De
begeleiding is individueel, maar we bieden
ook workshops en Jobclubs (ontmoetingsplaats voor Focus cliënten).
3. Geen wachttijd. Er kan altijd op korte
termijn worden gestart met een traject.
4. Professioneel re-integreren. Er is altijd
een arbeidsdeskundige betrokken.
5. Samenwerking met werkgever. Wij
stemmen, in overleg met de medewerker,
tussentijds af met de werkgever.
6. Re-integreren op maat. ‘Beter aan het
werk’ is een modulair programma wat
op de specifieke vraag kan worden
aangepast.
7. Vast contactpersoon. Iedere medewerker
krijgt een eigen vaste adviseur die, indien
nodig, andere specialisten raadpleegt.
8. Kennis van de arbeidsmarkt. Samen met
de Focus jobsearcher zoeken we gericht
naar banen of werkervaringsplaatsen.
9. E-coaching. Tijdens en na het traject is de
adviseur altijd beschikbaar via e-coaching
en telecoaching.

• Intake
• Kansencheck
• Face-to-face adviseursgesprekken
• E-coaching en/of telecoaching
• Arbeidskundige toetsing
• Toegang Focus loopbaanportaal met grootste vacaturebank van Nederland
• Persoonlijkheids-, interesseen capaciteitentests
• Workshop ‘Focus op de
toekomst’
• Workshop ‘Focus op de
arbeidsmarkt’
• Creëren en begeleiden van
werkervaringsplek of stage
• Jobsearchen
• JobClub

Bepaal richting
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Met meer dan 25 jaar ervaring is Focus
uw partner voor professionele,

doeltreffende en zorgvuldige begeleigelei-

ding naar passend en duurzaam werk.
Wilt u meer informatie of heeft u

interesse in een vrijblijvend kennissmakingsgesprek over de mogelijkkheden van Focus Re-integratie?
088 - 007 14 00
info@focusnederland.nl
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