Op zoek naar
bekwame medewerkers?
werksever/inleíer

wèrkt
UW Reïnteoratie

Bent u op zoek naar geschikte medewerkers? Mensen
die een reïnt€gÉtietraiect doorlopen zijn op zoek nàar
een goede werkgever. Het ziin ervaren krachten en
starters, die om uiteenlopende redenen enige tijd niet
hebben gewerkt maar die zeer g€motiveerd ziin en zich
verantwoordelijk voelen voor hun werk,

Sommige werkgevers denken dat

zj

risico's lopen als

Gi

zrj remand in een reinteg.atiekaject in d enst nemen.
De wet- en regeigeving biedt echter verschilende

mogelijkheden om die risico's grotendeels te
beperken. Op een niveau dat vergelijkbaar is met

werkgeversris co's voo r 'gewone' werkne mers, zonder

A

een reintegrat etraject. Detacherlng is hierbu een
tussenweg, zodat u in de praktijk kunt ervaren hoe
uw nieuwe medewerker past in uw bedrijl

Uw Reintesratie s een reintegratiebedrjf dat mensen
begeleldt bij het vinden en behouden van een baan
op de reguliere arbeidsnrarkt. Ook als hun afsiand

tot v/erk groo! is. In opdracht van derden verlenen
wij reintegrated ensten aan een breed scala van

ry

mensel, d e ove- Lireenlopende oplerdrlq ea etuà 'ng
beschikken. Onze opdrachtgevers zUn werkgevers,

gemeenten, verzekeraars en arbodiensten. Andere
reinteqratiebedrijven schakelen ons in blj complexe
reintegràtievraa gst!rkken,

bii u in dienst

Het arransement: meër dan alleen bemiddeling

Een werknèmer

UW Rerntegrate biedt u de moge ijkheid om deluiste

Mensen die bij ons voor reintegratie zijn aangemeld,

persoon op de juisLe plek te vinden. zonder dat u hoeft

wilien graag aan de sla9. Zij wilen het lierst eef vaste

te wervenr contact met ons opnenren s voldoende. we

baan, voor een langere periode. En

bieden u een atlraciief arrangement/ dat bestaat uit

een geschikte medewerker Uw levert u de geschikte

een geschikle n euwe medewerker ln combinatie met

nredewerker, die blj u in dienst

!

bent op zoek naar

wi treden.

begeieiding op maat. Een arrangement dat vèrder gaat

dan bemiddeling alleen, mei blUvend resutaat. En dat

Detachering als tussenstap

bovendien nnancieel aanlrekkeljk voor u is.

In somm ge gevallen kunt

!

er ook voor kiezer dat een

nieuwe medewerker eersi bij u wordt gedetëcheerd,
h i treedt (noq) niet bij u in dlenst. In deze constrlctie

geeft

!

hem íunctioneel eiding alsof hil blj u in dienst

is. uw treedt officieel op als werkgever, dit beleken!
ddr ale Íormele werlqeverslàte.

bj

ons li99en,

blvoorbeeld rè?-rrbegelerdrnq. Uw we l9eve,s-isico
is dus minimaal. UW biedt u de moqeliikheid van

detacherlng rílaar is steeds gericht op het rechtskeeks

plaatsef vaf mensen op de requliere arbeldsma.kt.

Het kan zijn dat

u

emand zoekt voor een bepaalde job,

voor een.oÍere pe-iode.

wl

k-nne_ rloelJP or u ée1

van onze medewerkers plaalsen, die hiervoor geschikt
is. zodat hij ervaring opdoet bij een ander bedrijt Als
het werk is èfgerond, zet hlj ,ljn reïntegratietraject bij
ons voort. In dit sëval biedt u een werkzoekende de

mogelljkheid werkeruaring op te doen, me! als einddoel
een baan bij u of een àndere werkgever.

ffi@
zakelijk met éen missié
U bent op zoek naar een geschikte medewerker die

snel aan de slag kan. wrl zijn gericht op het pLaatsen

van mensen voor een langere periode. Met een scherp

-

oog voor uw werkgeversbe angen

we zijn lmmers zelr

werkgever van mensen die een reintegrat etraject door
lopen. Onze aanpak is zakelitk, qedeqen en rea istisch.
A s we met dit gezàmenlijke doel voor ogen met e kaar

in zee gaan, werkt u mee aan de reintegratie van mensen en geefr u hen ee- l,àns op de àrbe dsma-lr.

Kwaliteit leidt tot Íesultaàt
Aangezien we in het bezii z jn van het
Keurmerk Reintegrat e

-

Borea

ais één van de eerste

reintegratiebedrijven in Neder and

-

mag u ervan

uitgaan dat wij met onze dienslverlening aan de
hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Uw is regionaa
verankerd in Midden Nederland

ef behoor! tegeljkerUjd

wat kwalitert en schaalgrootte bekeft bij de koplopers in
de reintegratiemarkt,

Wat u van Uw kunt vèrwachten
We bekijken de funciie in .elatie met de persoon d e

we n gedachten hebben; we kennen

d e persoon

inrmers. A s functie en persoon dan nlet

bi.i

elkaar

Dat we de goede match weten te maken, blijkt

uil

onderzoek naar tevredenheld van onze klanten,

!itgevoerd door TNS NIPO Consu

t:

700lo vàn de

passen, krijgl u van ons een realistisch advies. Een

werkgevers is (zeer) levreden over de productivitëit van

reintegratieconsulent van UW adviseert u voorts over

werknemers die via UW blj hen in dienst zijn getreden,

de

wet en regelgeving en de invulllng van de functie.

Als dàt nodig is rege t een jobcoach van UW een

810/o is

(zeer) tevreden over hun colleglaliteit. En

79olo

van de gep aatste werknemers geeft aan dat zijn baan

inwerkprogramma, dit gebeurt op de werkplek van uw
aansiaande medewerkei Tenslotte faciliteren we u blj
de inventaris.tie van subsidiemogelijkheden.

Wat UW van u verwà.ht
We vragen van u onze coaliiiepartner te ziin, erop

gericht om emafd snel en gedegen aan het werk te
helpen. U biedt werk, wij zorgen voor een goede mede

werkei In geval van detachering bent u degene die de
taken, werkzaamheden en werkUjden bepaa t. ook ver
zorqt

!

bijvoorbeeld veiigheidszaken en dienstkleding.

Klànttèvrèdènhéidsond€Eoèk TNS

NIPO Consult

Onze eruaring met reintegratie wijst uit dat veel mensen

die

tijdeljk niet kunnen werken, het liefst zo snel als

mogelijk is weer aàn het werk willen. werken is immers
het beste middel voor duurzame reÏntegmtie. Uw speeli
hier actief op in door hen snel en gedegen weer aan het
wèrk te helpen, brvoorbee d bij u. Eenmaal (weer) aan
het werk houden we de vinger aan de po s en bekijken
we wat verder nodig is om aan het werk te kunnen blijven.

als u de voordelen van het
inzetten vàn medewerkers

Postbus 9255

nader wilt inventariseren zijn

3506 GG Utrecht

wij u graag van dienst. Neem

Í

030 - 239 14 77

contact op met één van onze

F

030 - 239 15 06

E

reintegratle@uw.nl
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