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Tal van ontwikkelingen, met uiteenlopende invalshoeken, zorgen dat het
tegengaan van verzuim en arbeidsongeschiktheid - en daàrmee reÏntegËtie
- hoog op de agenda staat bij de overheid, politiek en het bedriifsleven.
Door een verschuiving van taken en veËntwoordelijkheden vàn publieke naar
privatc paÉijen komt reÏntegratiedienstverlening in toenemende mate in beeld

bij werkgevers en verzekeraars. Daarnaast krijgen gemeenten een steeds
cent6lerc rol. In dit nieuwe kràchtenveld neemt UW ReÏntegratie door haar
aanpak een unieke positie in.

UW reïntegÍatiediensW€rlenèr

uW Reintegratie is een reïntegratiebedrijf dat mensen

begeleidt bij het vinden en behouden van een baan op

de règuliere arbeidsmarkt. Ook als hun afstand tot werk

groot is. We doen dit door hun arbeidsgeschiktheid të

onlwikkelen en te vergroten.

Voor ons zljn niet de beperkingen of tekortkomingen

van mensen doorslaqqevend, maar hun individuele

kwaLiieilen en mogelijkheden. Daàrom vinden we dat

onbemiddelbaarheid geen constatering is bij aanvan9,

1laar dat dt roog-il een rogeliJle u tloïs! lan zijn

van een reïnlegratietraject - pas als alle mogelijkheden

Wij combineren reintegraiiedienstverlening met het

aanbieden van producliecapaciteitaan bedrijven.

Deze beide activiteiten vormen integraalde aanpak

van UW gericht op een duurzame oplossing, bij

Leerwerktraj€€ten

In hel kader van reíntegratie biedt UW een breed

dienswerleningspakket aan dë zakelijke markt,

ondergebracht in Uw Productiè dat functioneert als

eerwerkbedrijf. Hier leren mensen in verschillende

werk-leermodules wa! he! is om !€ functionerën àls

werknenren Het kan gaan om het opbouwen van

werkritmé en ervaring maar ook om scholing en een

vàkop eiding. Zij funcuoneren in een prolessionele

werkomgèving ter ondersteuning van het terugkeren

naar werk en/of het vinden en behouden van werk. zo

onlstaat (weer) ioekomstperspectief .

De kortste weg naaÍ werk

De kortst mogelijke weg naar werk helpt enerzijds

werkgevers, verzekeraars en gemeenten om hun

veràntwoordelijkheid voor reintegratie waarte

maken. Anderzijds ondersteunt dit werkzoekenden en

werknemers blj het zekerstellen van werk en inkomen.

Alle betrokkenen treffen blj UW een dienstver ener aan

die hL.rn taal spreekt.

Uw R.int e..tlè ls tooíàlng€vend bl, het
rsriÉ.Éó vàí .rb.ld3mlrktkàn*n v.n men*n
met arstànd tot w.rlt door hun .rbèldrg4hikth€id
t€ ortwikkelgn 6n t6 v.rgÉt n.

. mensen zelf verantwoordelijk te mèkèn voor

. eeí s.elle, gedegen en realistische aanpakr dle

past blj de moqelrkheden en wénsen van de

. waarbu uw een brug slaattussen een zakelijke

en 4n sociaal-maatschappelijke benaderins-



onze aanpak is te karakterisere. als zake ijk,

realistis.h en bekokken. Op basis van een gedegen

analyse wordt een traject op maat opgeste d. uw biedt

een reeks aan reintegratiediensten, zoa s moblliteit,

leertrajecten, (her)p àatsingsondersteuning en

plaatsing van werkzoekenden. we stimuleren een

actieve en gemotiveerde houding in het reintegratie-

proces en daarmee eigen veranLwoordelijkheid.

Etua e- vàL ïensen begelerden drl lrdlecr vd- begrn

tot eind. Met een scherp oog voor de belangen van

zowel de werkzoekende als de werkgever, opdracht-

gever en ondersteunende organisaties.

Daarnaast adviseref wt werkgevers over preventie

van verzuim, en arbeidsgeschiklheid van \Àerknemers

voor de onderneming ef de arbeidsmarkt. Dit gebeurt

door een ieam van elgen reintegratiespecia isten, waèr

onder arbeidsdeskundlqen en trainers.

Veel werkzoekenden e. werknemets wilien het

lierst zo snela s mogelijk is aan het werk komen

of hun werk hervatten. uw Rerntegrate speet
h eradiefop in door hen s.elen gedege. te
helpen aan het werk te gaan, Werken is immeB

het beste middel voor duu Eafre relntegratie.

Bij de aanpak staat voorop dat iemand zef
verantwoorde jk is voorzjn reintesr.te. Eenmaar

(weer) aèn het werk hoLden we de v nqer aan de

pols er bekijke. we watverder nodiq is om aan

het werk te kunnen b jven. zo bereiken wj ee.
aa.toonbàarhoog slagingspercentage.

Kwaliteit en innovatie

De terrn relnbgrarÈ bestaai pas sinds enke e jarenÍ

toch is dit wat UW al 3s jaar doet: mensen mei afstand

tot werk plaatsen op de arbeidsmarkt. Wij hebben

daarbij steeds vooraan gestaan bij ontwikkelingen om

dit beter en sneller te doen. Zo voeren wlj verschillende

(piot) projecten uit, die nieuwe opiossingen bieden

voor sLrccesvole relntegratie van diverse groepen werk-

ffi@
Hei is dan ook nlet voor niks dat wij als één van de

eerste reintegraUebedrijven in Nederland het Borea

Keurmerk Relntegratie hebben verworven. Doe vài
het keurmerk is het waarborgen en continu verbeteren

van de lsalirei! var de rernleordlredren(lverlenrng.

Het keurmerk onderstreept niet alleen de kwalitei!

en innovatie van onze dienstverleninq maar ook onze

positie in de kopgroep van reintegraiiebedrijven.

À

stérk in Midden-Nederland

UW Reintegratie werkt in opdracht van gemeenten,

werkgeversi veeekeraars en arbodiensten. Andere

reínlegratiebedrijven schak€ en ons in bij comp exe

reintegratievraagstukken. Als grote regionale speler

in [4idden-Nederland behoort UW wat kwaliteit

en schaa qrootte betreft bii de koplopers in de

reintegratiemàrkt. Daarnaast is Uw succesvol omdat

we actuele en grondige kennis van de arbeidsmarkt

in ons wërkqebied hebben en een uitstekend nelwerk

van circa 1700 bedrijven.



Uw beschikt oververschillende keurmerken en kwaliteitscertificaten.

Door middel van ons integraal (kwa iteits_)managementsysteem borgen

en verbeteren wij syslemàtisch de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Wa! uw uniek maakt, is dat wij de informaiie die we uit de diverse

systemen verkrijgen, hebben gèkoppeld in hei integrale systeem

Hierdoor zijn we niet alleen in staat om onze dienstverlening aan klan_

ten €ontinu te verbeteren maar kunnen we dit ook veel èfficiënter doen.

Tevr€denhéid vàn klanten gémeten

Wij willen gràag weten wat klanlen van ons vinden. Daarom onder_

zoeken wij jaarlijks de tevredenheid van zowel opdrachtgevers als

werkzoekenden en werknemers. De uitkomsten worden gebruikt

om onze dienstverleninq verder te verbeteren.

U hebt mogeLijk meer met reiniegratievraag-

stukken te maken dàn u aanvankelijk hebt aan_

genomen. Bent u een onderneming of orgànisa-

tie die actief is in l4idden-Nederland? Overweegt

u dan eens om nader kennis met ons te maken

en neem contact met ons op.

WWW. UW. NI

Í 030 ' 240 a2 40

T 030 - 240 82 40

I www.uw-productie.nl

T 030 - 240 82 40

I www.uw-kwekerij.nl

T 030 - 240 82 40

I www.uw-schoonmaàk.nl

UW Reintegratiè

Postbus 9255

3506 GG Utrecht

T030 - 239 15 00

F 030 - 23915 04

E info@uw.nl

T 010 - 240 82 40

De Kleine singel

T 030 - 272 35 68


