Ga voor
vertrouwen
en direct
contact
De Vertrouwens
persoon is er voor
de medewerker
die te maken heeft
met ongewenste
omgangsvormen.
Wij bieden opvang,
ondersteuning,
begeleiding en
advies. Daarnaast
adviseren wij over
beleid rondom
ongewenst gedrag.

De Vertrouwenspersoon.
	Ongewenst gedrag.
Pesten, agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie.
Dit zijn ongewenste omgangsvormen die uw medewerker kan
bespreken met een vertrouwenspersoon.
	Snel direct contact.
Als een medewerker in een situatie komt die hij niet met een ander
wil bespreken, kan hij ons direct bellen of mailen.
	Onafhankelijk.
Onafhankelijkheid is beter gewaarborgd door een vertrouwens
persoon buiten de organisatie. Wij bewaren voldoende afstand.
	Vertrouwen.
Het draait allemaal om vertrouwen. Wij hebben een geheim
houdingsplicht en gaan zorgvuldig om met de verkregen informatie.
Als werkgever ontvang u een geanonimiseerd jaarverslag
	Gediplomeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig bijscholing en zijn daardoor
op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Dat vinden wij
belangrijk. Ook zijn wij aangesloten bij de Landelijke Vereniging
van Vertrouwenspersonen (LVV).
	Hulp op maat.
	
Verhaal doen, stoom afblazen, sparren, gedachten ordenen.
Vaak is dat voldoende. Soms niet. Dan bespreken we met de
medewerker de vervolgacties. Hoe bijvoorbeeld een klacht of
melding wordt ingediend en wat daarvan de gevolgen kunnen 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.
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