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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.
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uW Reintegratie is een reïntegratiebedrijf dat mensen
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De kortste weg naaÍ
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Wij combineren reintegraiiedienstverlening met het

De kortst mogelijke weg naar werk helpt enerzijds

aanbieden van producliecapaciteitaan bedrijven.

werkgevers, verzekeraars en gemeenten om hun

Deze beide activiteiten vormen integraalde aanpak

veràntwoordelijkheid voor reintegratie waarte

van UW gericht op een duurzame oplossing, bij

maken. Anderzijds ondersteunt dit werkzoekenden en

werknemers blj het zekerstellen van werk en inkomen.
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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.
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zowel de werkzoekende als de werkgever, opdrachtgever en ondersteunende organisaties.
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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.
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Kwaliteit en innovatie
De terrn relnbgrarÈ bestaai pas sinds enke e jarenÍ
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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-

stérk in Midden-Nederland
UW Reintegratie werkt in opdracht van gemeenten,
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werkgeversi veeekeraars en arbodiensten. Andere
reínlegratiebedrijven schak€ en ons in bij comp exe

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

reintegratievraagstukken. Als grote regionale speler

eerste reintegraUebedrijven in Nederland het Borea

in [4idden-Nederland behoort UW wat kwaliteit
en schaa qrootte betreft bii de koplopers in de

Keurmerk Relntegratie hebben verworven. Doe vài

reintegratiemàrkt. Daarnaast is Uw succesvol omdat

van de lsalirei! var de rernleordlredren(lverlenrng.

het keurmerk is het waarborgen en continu verbeteren

we actuele en grondige kennis van de arbeidsmarkt

Het keurmerk onderstreept niet alleen de kwalitei!

in ons wërkqebied hebben en een uitstekend nelwerk

en innovatie van onze dienstverleninq maar ook onze

van circa 1700 bedrijven.

positie in de kopgroep van reintegraiiebedrijven.

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.

UW Reintegratiè
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stukken te maken dàn u aanvankelijk hebt aan_
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