Ga voor
beter en
gezond
functioneren
De Bedrijfs
maatschappelijk
werker helpt mensen
bij het oplossen van
of het leren omgaan
met problemen.
Problemen op
het werk of in de
privésfeer. Het een
staat niet los van het
ander. Het gaat om
de totale mens.

De Bedrijfsmaatschappelijk werker.
	Ons doel.
Wij zijn pas tevreden als wij verzuim kunnen verminderen of voorkomen.
Dat doen wij door middel van psychosociale begeleiding en/of coaching.
Ons doel is beter en gezond functioneren.
	Verhelderen van het probleem.
Als het probleem helder is, kunnen we aan de slag. We zoeken samen met
uw medewerker naar manieren om het probleem aan te pakken. We stellen
praktijkgerichte doelen. Daar zetten wij ons actief voor in. Goed contact met
de werkgever is daarbij belangrijk.
	Wat heb je nodig?
Dat is de centrale vraag. In korte tijd onderzoeken wij wat er nodig is om weer
gezond te functioneren. Dat kan door middel van gesprekken. In combinatie
met oefeningen en opdrachten. Soms is er hulp van externe partijen nodig.
Dan verwijzen wij door.
	Vertrouwen.
Het draait allemaal om vertrouwen. Wij hebben een geheimhoudings
plicht. Daarom bespreken wij niets met anderen zonder overleg met de
medewerker. Wij informeren de werkgever over het begeleidingstraject.
	Gediplomeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig bijscholing en zijn daardoor op de
hoogte van relevante ontwikkelingen. Dat vinden wij belangrijk.
	Begeleiding op maat.
Ieder traject is anders. Naast psychosociale begeleiding, traumaopvang,
rouwbegeleiding, coaching en re-integratiebegeleiding, bieden wij ook hulp
totdat de reguliere hulp kan starten. Wij werken niet volgens één standaard
pakket, maar stemmen de begeleiding af op de persoon en de vraag.
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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