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Meer mensen aan het werk
Als het om reïntegratie gaat speelt de gemeente een centrale rol, Of u nu
bestuurder/inkoper, beleidsmedewerker of .eïnte9Ëtie-casemanager bent,
uw gemeente heeft een groot maatschappelijk en financieel belang om mensen
met of zonder een uitkering zo snel mogelijk (weer) aàn het werk te krijgen.
In toenemende mate koopt u reïntegratiedienstverlening in via aeíbesteding
en uitbesteding, en dus kiikt u kritisch met welke partij(en) u zaken doet.

Een zakeliike
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uW Reintegratie is een samenwerkingspartner voor
de gemeente bij de ulwoering van haar weitelijke

reÍntegratietaken. Wij zljn een reintegrauebedfljf
dat mensen beqeeidt bii het vinden en beholden
van een bëan op de regu ierc arbeidsmarkt. ook als
hun aktand tot werk groot is. we doen dit door hun

arbeidsgeschikiheld te ontwlkkelen en te verqroten.
UW combineerl reintegratiedienstverlening met het

àanbieden van producuecapaciteit aan bedrijven.
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we goed op de hoogie van het arbeidsmarktbe eid

ln l4ldden-Nederlafd. En we werken nauw samen
met verschillende ondersteunende organisaties in de
maatschappelijke omgeving van werkzoekenden en

LeeÍwerktrajecten
ln het kader van reintegratle biedt uw een breed

werknemers. Voor werkzoekenden en werknemers

dienstverleningspakket aan de zakelijke markt,

iniermediair in dit lokale spee veld garanderen we alle

onderqebracht in UW Productie dat runctioneert als

betrokkenen een prakiischë, snelle en resultaatgerichte

eemei\bedru'.
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een p,oÍessione e werlorgeving

leren mensen door niiddel van verschilende werkeermod!les algemene werknemersvaard gheden en
beroepskwèlifi cerende vaardiqheden.
Mensen die voor reintegratië worden aangenreld kunnen

bij UW Productie direct werken.

En

dàt is precies wat ui

veelwerkzoekenden en wij wensen: de koftste wé9 naar
werk. We zien nrensen werken in de praktuk

-

het is een

levend assessment. Dit is de beste manier om een beeld

te krijgen van iemands mogeljkheden en vaardigheden,
als basls voor snelle en dLruízame reintegratie.

zijn we letterlijk en figuurlijk d chl in de buurt. Als

D€ garàntie van

kwaliteit

ondersteuning bij de !itvoering van uw publieke taken
door private partijen vraagt om kwa llte tswaa rborgen.
De markt is diffuus en terecht wllt u zeker weien dat u

goed zir. A.5 een vdn de ee-(.e rerntegrèt ebedíilven n
Neder and heef! Uw Reintegraue het Borea Keurmerk

Reíntegratie verworven. Dit is niet voor niets, want lJW

heeft 35 jaar ervarlng met het plaatsen van rnensen
op de arbeidsmarkt, met reinteg.atie àvant la lettre.

voortdurend werken we aan het vertëlen van ontwik
ke ingen naar njeuwe dlenstverleningsconcepten, die

we toespitsen op uw wensen en d e van onze andere

opdrachtgevers. Het keurmerk onderstreept niei alleen
de kwa iteit en innovatie van onze dienstveíenln9

maar ook onze positie in de kopgroep van reintegratie-

EfÍectieve communi€atie
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maakt transparant en toegankelijk
Uw

lt van dag to! dag weten hoe het eruoor stàat.

En u

wit weten waar u aan ioe bent. wlj leveren

u de lníorftratie en rapportages die daarvoor nodig

zijn, zowel op het niveàu van de uitvoering van een
project ol contract als op het niveau van de ind viduele
werkzoekende of werknemer Onrdat we bij voorkeur

Resultaat staat voorop

werken vanuit de locatie dle u hebt aangewezen om

Ongeaclrt de doe groep behaalt UW resultaten dle

mensen van dienst ie z in, ziin we uitstekend bereikbaar

boven de normen li99en, die Borea stelt voor de

voor vragen en advies. En dat is wel zo praktisch,

kwaliteit van reïntegratiebedrijven.

de communicatielijnen zijn lmmers kort. we werken

In de meeste gevallen wordt de goede maich

natuur ijk ook vanuit onze eigen locatie in Utrecht.

qemaakl. Het klanttevredenheidsonderzoek dat TNS

Ons Burea! Aanmeldingen zorgt voor een v otte intake

NIPO Consult voor UW heeft ultgevoerd wijst uit dat

van alle nieuw aangemelde mensen. Een team van

70% van de werksevers (zeer) levreden is over de

ervaren vakmensen begeleidt hen veruolgens gedu-

productiv le.l vd- we_l_emers die v a UW bij he. in

rende hun .einteqratietraiect. U beschikt per opdracht of
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ls (zeer) tèvreden over hun

project over een kernteam vàn reintegrat especia isten.

colleglalteit. En 79% van de geplaatste werknemers

Dit heeft als voordee dàt casemanagers en onze vak-

geeft aan dat zijn bàan goed bij hem past.

mensen goed op elkaar ingespeeld raken. we bo!wen

reintegratieirajecten op volgens de bij
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gebru keljke

indellng. Rapportages vlnden plaàts volgens uw voor
schrlften en formats, zodat u als gemeente uw verplich
Klanttevrèdènheidsonderzoèk
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tingen op dit gebied zo eenvoudig en efficiènt mogelljk

Flexibël in conrràctvàrianten
Wij zijn gewend om met verschillende samenwerkingsmodellen te werken, al dan niet op basis van raam-

contracten. Eenjarige contracten oi meerjarige.

En

voor gehele irajecren ol modulegewjs. Ook hebben
we ervaring met gemeenten die op het gebied van

reÍntegra!ie met elkaar samenwerken.

veel werkzoekenden en werknemers willen het lierst zo
snel àls mogelijk is aan het werk koÍnen of hun werk

hervatten. Uw Reíntegràtie speelt hier actief op in door
hen snel en gedegen te helpen aan hei wèrk te gaàn.
Werken is lmmers het beste middel voor duurzàmè

reïnlegratie. Bij de aanpak staat voorop dàt iemand
zelí veranlwoordelijk is voo.zijn reíntegratie. Eenmaal

(wee0 aan het werk houden we de vinger aan de pols
en bekijken we wat verder nodlg is om aan het werk te

kunnen blijven. Zo berelken we een aantoonbaar hoog

u hebt een ruime keuzemogelijkheid op
reïntegratiegebied, maak daar qebruik
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