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Re-integratie nieuwe stijl
De essentie
Nieuwe wetgeving
De nieuwe wet werken naar vermogen betekent voor de gemeenten niet
alleen fors bezuinigingen, het betekent ook dat de gemeenten
verantwoordelijk worden voor het verstrekken van uitkeringen en het reintegreren van alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeenten hebben op het gebied van uitkeringen en re-integratie dus de
volgende uitdaging:
- realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen en gelijktijdig
- het verbeteren van de prestaties van de re-integratie inspanningen
Minder kosten en meer mensen aan het werk
Onze aanpak leidt binnen 6 tot 12 maanden tot re-integratie van ten minste
50 % van de kandidaten voor € 5.000,00 per persoon.
Dit is effectief re-integreren met een goed financieel rendement.
In samenwerking of zelfstandig
Wij kunnen uw medewerkers trainen en begeleiden in het toepassen van onze
aanpak ‘re-integratie nieuwe stijl’. Wij kunnen de re-integratietrajecten ook
volledig zelfstandig uitvoeren met ons eigen personeel.
De keuze is aan u.
Bewezen methodiek
De methodiek die wij gebruiken gaat uit van de talenten van de uitkeringsgerechtigden en maakt actief gebruik van de mogelijkheden bij de plaatselijke
organisaties en bedrijven. De resultaten met deze methodiek zijn niet fictief.
Het zijn onze eigen resultaten van de afgelopen jaren. Kijk voor meer
informatie op http://www.stadstalent.nl
Interesse?
Maak een vrijblijvende afspraak met Peter Schenkeveld of Marcel Krumm
SenS–organisatieontwikkeling

Stadstalent

0570-654410

053-4349698

info@sensybp.nl
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Re-integratie nieuwe stijl
Hoe het werkt
Voor en met
Wij maken binnen onze methodiek optimaal gebruik van de aanwezige
talenten en mogelijkheden van de belangrijkste actoren:
• werkzoekenden
• werkgevers
• gemeente
Een re-integratietraject is pas geslaagd als zowel de werkgever, de
werkzoekende als de gemeente tevreden zijn. Een win-win-win situatie.
Onze rol
Wij activeren de werkzoekende, wij enthousiasmeren de werkgevers en wij
verlagen de kosten voor de gemeente. We organiseren op een zeer efficiënte
wijze onze eigen werkzaamheden en maken optimaal gebruik van de
bestaande lokale netwerken.
De nieuwste inzichten
Onze sturing en begeleiding van de werkzoekende is gebaseerd op de
nieuwste psychologische inzichten. Onze aanpak gaat uit van:
• Zelfsturing waar mogelijk, sturing waar nodig
• De kracht van een stimulerende omgeving
• Direct aan de slag met eigen talenten en mogelijkheden
• Jij helpt mij, ik help jou
Eenvoudig en flexibel
Alle stappen en activiteiten binnen het re-integratieproces zijn eenvoudig van
opzet en transparant te volgen voor alle betrokkenen.
Wij werken volgens een vaste klantgerichte aanpak.
Klantgericht betekent dat we zeer flexibel zijn en onze aanpak afstemmen op
de talenten van de werkzoekende en de mogelijkheden van de werkgevers.
De vaste aanpak maakt het mogelijk om de voortgang van het proces te
monitoren en snel in te grijpen als het er in het proces verstoringen optreden.

