Ga voor
leuker
werk en
een betere
samen
werking
De Arbeids- en
organisatiedeskundige kijkt naar
het werk, de mens
en de organisatie.
Ons uitgangspunt
is: een organisatie
wordt succesvoller
als het werk beter
aansluit bij de
behoefte die mede
werkers hebben
aan veiligheid,
verbinding,
uitdaging,
waardering en
zingeving.

De Arbeids- en organisatiedeskundige.
	Energie.
Wij krijgen energie van projecten waarin we samen met u lange
termijn oplossingen en een win-win resultaat realiseren. Het werk
van de medewerkers wordt uitdagender, leuker en gezonder.
Daardoor werken ze beter samen en worden ze productiever.
	Inzicht.
Wij kijken het liefst naar kansen en risico’s voordat er problemen
ontstaan. We begeleiden de organisatieontwikkeling van
onderzoek tot evaluatie. En dragen bij aan duurzame oplossingen.
	Betere prestaties.
Een geïnspireerde medewerker presteert beter. Ons onderzoek
laat zien wat er goed gaat. En wat er beter kan. Uw medewerkers
kennen uw bedrijf als geen ander. Wij vatten deze inzichten samen
en adviseren u hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen.
 ecertificeerd.
G
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig nascholing en zijn daardoor op
de hoogte van relevante ontwikkelingen en wettelijke kaders.
Daar profiteert u van.
	Ga voor het beste.
Wij werken niet met een standaard aanpak, maar creëren
meerwaarde door maatwerk. Onze persoonlijke en directe stijl
werkt prettig en leidt snel tot resultaat.
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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