Ga voor
goede
begeleiden
en werkbare
oplossingen
De Mediator
is neutraal,
onafhankelijk en
helpt bij het oplossen
van een conflict.
Wij begeleiden het
gesprek tussen
de verschillende
partijen en helpen bij
het zoeken naar een
oplossing die voor
allebei werkbaar is.

De Mediator.
	Spannend.
Wij begrijpen dat mediation spannend is. Daarom zijn er eerst
individuele gesprekken waarin de situatie besproken wordt en de
mediation wordt uitgelegd. Onze ervaring is dat dat het best werkt.
	Start.
Wij brengen de communicatie weer op gang. We praten over
verwachtingen en samenwerken. Over oude koeien die nooit
besproken zijn. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen.
	Spelregels.
Alles wat er tijdens de mediation wordt gezegd en vastgelegd,
is vertrouwelijk. Dat spreken we vooraf met elkaar af. Als we een
oplossing hebben gevonden, dan leggen we die vast in
een overeenkomst.
	Win-winsituatie.
Mediation is gericht op de toekomst, leidt snel tot een gezamenlijke
oplossing en herstelt relaties. Het resultaat is een win-winsituatie.
	Doel.
	
Wij hebben ons doel bereikt als we tot een oplossing komen waar
beide partijen tevreden over zijn.
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.

Rienks Arbodienst b.v.
Hoofdvestiging
Speelkamp 28
Leusden 3831 PE
033 - 494 22 80
www.arbodienst.nl

Arbocertificaat
ISO 9001

