Re-integratie

werkt!

www.roads.nl

Over verzuim
•	30% van de medewerkers die langer dan 6 weken
verzuimen hebben psychische klachten.
•	De gemiddelde duur van langdurig verzuim met
een psychische oorzaak is ruim 200 dagen.
•	Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro.
•	Een kwart van de medewerkers met langdurig
verzuim heeft stressgerelateerde klachten.
•	Medewerkers die verzuimen als gevolg van psychische
klachten vallen later vaak nog 2 of 3 keer extra uit.

Roads is specialist in het begeleiden van werknemers die
vanwege psychische klachten in een verzuimtraject terecht zijn
gekomen. Wij bieden complete oplossingen op het gebied van
verzuim, re-integratie en het voorkomen van uitval. Al ruim 10
jaar helpen wij op die manier werkgevers en werknemers en
daar zijn wij trots op!

Wat kan Roads voor u betekenen?
•	Een breed en uniek aanbod aan methodieken, trainingen en werkervaringsplaatsen
gericht op duurzaam herstel
•	Begeleiding en ondersteuning van uw werknemer bij de re-integratieverplichtingen
volgens de Wet verbetering poortwachter:
		- Specialistische interventies binnen eerste, tweede en derde spoor re-integratietrajecten
		- Jobcoaching ter voorkoming van uitval of om duurzaam herstel te garanderen
•	Begeleiding en ondersteuning van uw werknemer bij outplacementtrajecten
•	Goede en frequente afstemming met bedrijfsarts en/ of leidinggevenden
•	Geschoolde en ervaren re-integratiecoaches met een no-nonsense-mentaliteit
•	Eén coach gedurende het gehele project
•	De focus op wat wél kan

Roads werkt voor u

Gespecialiseerde coaches
Onze re-integratiecoaches begeleiden het gehele herstelproces
van uw medewerker en kunnen vaak gemakkelijk schakelen in het
traject. Zij zijn veelal (para-)medisch opgeleid en ontwikkelen zich via
individuele opleidingsprogramma’s op onder andere het gebied van
de psychopathologie. Daarnaast zijn ze geschoold en ervaren op het
gebied van re-integratie. Door deze combinatie zijn de coaches in
staat moeizame trajecten weer in beweging te krijgen.

Groot netwerk van zorgprofessionals
Uniek is dat wij als onderdeel van Arkin kunnen beschikken over
een netwerk van meer dan 3.500 zorgprofessionals op het gebied
van geestelijke gezondheidszorg. Roads werkt samen met alle
ggz-specialisten in de regio. Vooral bij psychische problematiek is
goede afstemming of samenwerking met de behandelaar(s) en de
bedrijfsarts vaak essentieel om voortgang te blijven boeken.

Sterk in het vinden van werk
Roads heeft een breed en uniek aanbod aan trainingen en
werkervaringsplaatsen gericht op duurzaam herstel. Roads is in de
afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan
met werkgevers die openstaan voor het in dienst nemen van psychisch
kwetsbare medewerkers. Wij ontwikkelen of sluiten aan bij nieuwe
initiatieven op dit gebied en breiden zo ons netwerk steeds verder uit.
Onze re-integratiecoaches benaderen de werkgevers actief in het
re-integratietraject.

Breed instrumentarium
Onze coaches kunnen een breed scala aan methoden en technieken
inzetten die gericht zijn op mentaal herstel en opbouw van de fysieke
conditie. Deze zijn specifiek ontwikkeld ten behoeve van het bespoedigen
van het herstel na uitval als gevolg van psychische problematiek.

Waarom kiezen voor Roads?
1 	Werknemers geven ons gemiddeld een 9 als beoordeling.
2

	85% van alle trajecten voldoet aan alle resultaatafspraken die we
met de opdrachtgever gemaakt hebben.

3

	Heldere en complete rapportages en evaluaties die u kunt gebruiken
voor uw re-integratiedossier (“poortwachter-proof”).

Wat vinden klanten
van onze ondersteuning?
Dorothé Mulders-Geurts, Arbeidsdeskundige Human Capital Care
“Het besluit om Roads in te schakelen om ons te helpen bij de re-integratie van onze
medewerker was best ingrijpend. Vooral ook voor hem zelf. Het betekent tenslotte
erkenning van de psychische problematiek. Deze stap, en daarmee ook zijn confrontatie
met de problematiek, was echter wel cruciaal voor zijn herstelproces en zijn terugkeer
op de arbeidsmarkt.
Ook voor ons was het een zoektocht. Je twijfelt steeds over wat je kan en mag vragen en
of je iemand niet nog meer beschadigt. Wanneer is het moment gekomen dat je denkt: we
kunnen het niet meer zelf? Ik stuur medewerkers met duidelijke psychische of psychiatrische
problematiek naar Roads vanwege hun deskundigheid, de goede samenwerking met
behandelaars en de werkervaringsplaatsen.”

‘Deze stap was cruciaal voor zijn herstelproces
en zijn terugkeer op de arbeidsmarkt’
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“werknemers geven
ons gemiddeld een 9
voor onze ondersteuning”

Hellen Stolwijk, manager human resources Eventim
“Samen met haar direct leidinggevende hadden we het gevoel weinig invloed te hebben op
het re-integratieproces van mijn medewerkster. Meer dan de drempel laag houden en haar
gelegenheid bieden om aan haar herstel te werken konden we niet doen. Ik zag haar worstelen
met zichzelf en gaandeweg kwam de twijfel of haar functie nog wel bij haar paste. Ook stond
ze soms wantrouwend tegenover onze toch echt goede intenties.

“Met behulp van een uitgebreid assessment en door
individuele coaching weet ze nu heel goed wat bij
haar past en waar ze energie van krijgt”

Roads nam de begeleiding over en slaagde er als onafhankelijke partij wel in om haar te laten
inzien dat er andere mogelijkheden zijn dan terugkeer in de eigen functie. Ze moest even een
drempel over om buiten haar comfortzone te treden, maar door de fijne begeleiding waarbij zij
het tempo kon aangeven is ze nu sneller dan gedacht weer klaar voor de arbeidsmarkt.
Met behulp van een uitgebreid assessment en door individuele coaching weet ze nu heel goed
wat bij haar past en waar ze energie van krijgt. Ze heeft zelf de conclusie getrokken dat zij zich
in een andere functie en in een andere branche veel gelukkiger voelt. Dankzij het uitgebreide
netwerk van haar begeleider heeft ze dat ook in de praktijk ervaren op een werkervaringsplek.
Ze voert nu netwerkgesprekken en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dankzij de
begeleiding van Roads hebben we een WIA-aanvraag kunnen voorkomen.”

Meer informatie?
Voor informatie en vragen kunt u
mailen naar reintegratie@roads.nl
Of bellen met:
Melle Scheepers:
020 - 590 86 40 / 06 - 461 02 237
of Pauline Hoekstra:
020 - 590 13 93 / 06 - 270 41 215
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