Ga voor
balans en
werken op
de juiste
plek
De Arbeids
deskundige werkt
in de driehoek
mens-werkinkomen. U schakelt
ons in als een
medewerker vaak
en langdurig ziek is.
Wij richten ons op de
mogelijkheden van
de medewerker om
weer aan het werk
te gaan.

De Arbeidsdeskundige.
	Schadelastbeheersing.
Een zieke medewerker kost geld. Doordat de overheid zich terugtrekt,
komen steeds meer verzuimkosten op uw bordje terecht. Wij helpen u
deze schadelast te beheersen. Door u te helpen met goede dossiervorming
in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).
	Onderzoek.
In een arbeidskundig onderzoek maken wij een analyse van de belasting
van het werk. We bekijken of uw medewerker met zijn beperkingen zijn
eigen werk nog kan doen. Eventueel adviseren wij hoe u het werk passend
maakt of welk ander werk passend is.
	Adviseur.
Wij adviseren u over subsidiemogelijkheden voor u als werkgever.
Over de loonwaarde van het werk dat uw medewerker nog wel kan
doen. Wij adviseren ook als de re-integratie vastloopt. En bij een
deskundigenoordeel en bij bezwaar- en beroepszaken van het UWV.
	Re-integratie.
Wij richten ons op structurele en duurzame re-integratie. Onze focus
ligt op de mogelijkheden van de werknemer. We denken in kansen en
creatieve oplossingen.
	Geregistreerd.
	
Dat zijn wij. Wij werken volgens de gedragscode van het Stichting
Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Wij zijn op de hoogte van relevante
ontwikkelingen en wettelijke kaders. Daar profiteert u van.
	Doel.
Wij hebben ons doel bereikt als we bijdragen aan een goede
re-integratie en aan een structurele en duurzame terugkeer van uw
medewerker in werk.
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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