Ga voor
fluitend
naar je werk,
sneller naar
je doel
De Adviseur Arbeid
& Gezondheid helpt
u het verzuim en
de kosten daarvan
terug te dringen.
Wij regisseren het
verzuimproces
en adviseren over
beleidsstappen.

De Adviseur Arbeid & Gezondheid.
	Tolk.
Wij zijn een schakel tussen de werkgever en werknemer.
Zorgen voor heldere communicatie en zo min mogelijk
‘ruis op de lijn’.
	Signaalfunctie.
Wij zien dingen vroegtijdig aankomen en ondernemen daarop
direct actie. Alles om toekomstig ziekteverzuim voor te zijn.
	De spin in het web.
Wij hebben contact met alle betrokken partijen.
Mensen weten ons te vinden. Op locatie. De lijntjes zijn kort.
Wij bieden maatwerk.
	Dossiers op orde.
Wij hebben ons eigen verzuimsysteem. Met handige alerts.
Secuur en op tijd.
	Gecertificeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatige nascholing en zijn daardoor op
de hoogte van relevante ontwikkelingen en wettelijke kaders.
Daar profiteert u van.
	Coach.
Van totaal ontzorgen tot eigen regie. Wij coachen werkgevers in het
begeleiden van ziekteverzuim. Als wij onszelf overbodig weten te
maken, hebben we het goed gedaan.
Waarom Rienks?
Maatwerk. Persoonlijk. Direct. Korte lijntjes. Kostenbesparend.
Snel. Op locatie. Meer weten over ons en wat we voor u kunnen
betekenen? We vertellen het u graag.

Ga voor het beste
Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid.
In balans zijn. Tussen lichaam en geest. Tussen je goed
voelen en beter presteren. Gezonde medewerkers
zorgen voor gezonde bedrijven. Daarmee wordt
gezondheid een managementinstrument van betekenis.
Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam
gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en
prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we
direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen
van mensen of het verlagen van kosten.
Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een
hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van
waarde, wanneer we medewerkers gezond houden.
En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en
werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat
om verzuim. Beleid maken op basis van feiten.
Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om
medewerkers op een duurzame wijze te reïntegreren.
Wij vinden én behouden de topvorm van
medewerkers. En daarmee voor bedrijven.
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