Ga voor
beter
presteren en
persoonlijke
ontwikkeling
Je hoeft niet
ziek te zijn om
beter te willen
worden. Onze
trainingen helpen
uw medewerkers
om zich te blijven
ontwikkelen.

De Trainingen.
	Medewerkers en leidinggevenden.
Wij bieden onder andere trainingen over de balans tussen werk
en privé, werkplezier/stress, communicatie en samenwerking.
Maar ook over ongewenst gedrag, integriteit en agressie.
Wij helpen leidinggevenden effectief om te gaan met
inzetbaarheid en verzuim.
	Positief en actief.
Bij onze trainingen gaan we uit van wat er goed gaat. Daar gaan
we op verder. En we zijn niet alleen serieus. Humor is belangrijk.
Wij bieden u een basis waar u actief mee aan de slag kunt.
Een actieve training werkt beter.
	Betrokkenheid.
Wij vinden de betrokkenheid van de medewerkers van groot
belang voor het slagen van de training. Daarom betrekken wij
ze bij het samenstellen van de inhoud van de training.
	Langdurig effect.
De trainingen sluiten aan bij de praktijk van de medewerkers.
Zo zorgen we ervoor dat de training effect heeft. Intervisie is
ook een goede manier om samen te blijven leren.
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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