Adelante Arbeid
Zo snel mogelijk weer aan de slag

Adelante Arbeid is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een fysiek
en/of psychisch gezondheidsprobleem. Doel van die ondersteuning is om cliënten
ondanks hun gezondheidsbeperkingen een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te
laten verwerven. Met een multidisciplinaire aanpak wordt gericht gewerkt om
geconstateerde beperkingen op te heffen of beheersbaar te maken, zodat deelname aan
het arbeidsproces niet langer wordt geblokkeerd.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Kleinschaligheid en de mensgerichte en multidisciplinaire
aanpak zijn onze sleutelwoorden. We zoeken steeds een realistische route. Niet alleen door naar de
capaciteiten en wensen te kijken, maar ook naar de arbeidsmarktrelevantie van de keuzes die we
samen met u en uw cliënt maken. Werk is een belangrijk onderdeel in het leven van de meeste
mensen. Het voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en inkomen. De gevolgen van langdurige
uitval zijn dan ook vaak groot: veel mensen komen in een isolement terecht. Door vroeg in te grijpen
kun je voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk te overbruggen valt. Snel ingrijpen
voorkomt hoog ziekteverzuim. Dit is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Een snelle aanpak
en specifieke begeleiding kunnen een verzuimbesparing opleveren van gemiddeld € 5.000,00 per
werknemer die langer dan 4 weken ziek is.
Wat houdt onze dienstverlening in? Onze dienstverlening is onder te verdelen in twee pijlers:
1. Assessment. Met behulp van een assessment kunnen systematisch en doelgericht de potenties
en arbeidsmogelijkheden van cliënten worden onderzocht die vanwege een fysieke, psychische en/of
mentale beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of op korte termijn gaan krijgen. Denk
o.a. aan een beroepskeuze- en loopbaanonderzoek en onderzoek naar fysieke belastbaarheid.
2. Vroege Interventie. Vroege Interventie is ontworpen om op een snelle, efficiënte manier te
beoordelen of een werknemer bij (dreigende) uitval een reïntegratietraject dient te volgen of een
zorgtraject krijgt. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de werkgever een grote
verantwoordelijkheid als het gaat om zieke medewerkers. Snel ingrijpen is van (financieel) belang.
Medewerkers die langer dan 13 weken verzuimen, lopen een groot risico uiteindelijk in een
WIA-situatie terecht te komen. Ons coachingstraject is gericht op het vergroten van de arbeidsbelastbaarheid en op het versterken van de persoon. Doel is dat de werknemer succesvol kan deelnemen
aan zijn of haar trainingstraject ten behoeve van de eigen werkplek, bij de eigen organisatie.

Meer informatie en contact. Voor aanmelding of voor meer informatie, kunt u contact opnemen
met Adelante Arbeid in Hoensbroek via tel. 045-5283000 of e-mail: arbeid@adelante-zorggroep.nl.
Meer algemene informatie treft u aan op onze website: www.adelante-zorggroep.nl (arbeid).

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en
vrĳwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en
spraakproblemen, speciaal onderwĳs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op
de beperking maar op de mogelĳkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!

www.adelante-zorggroep.nl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Adelante 2019/AA006

Hoe kunt u uw cliënt aanmelden? Vul het aanmeldingsformulier in op de website via
https://aanmeldingsformulier.adelante-zorggroep.nl/arbeid.

