‘Ik zit
weer aan
het stuur’
Joop, 54 jaar, na een half jaar
aan de slag als buschauffeur

re-integratie outplacement loopbaanadvies

‘Ieder mens
is uniek’
Ieder mens is uniek en heeft baat bij
een persoonlijke aanpak om een baan
te vinden die bij hem of haar past.
Met dit idee zijn we in 2008 gestart
met een re-integratie-/outplacementen loopbaanadviesbureau.
Wij zijn Oval-gecertificeerd met onze
hoofdvestiging in Rotterdam en enkele
nevenvestigingen in Rijswijk, Gouda
en Oud-Beijerland . Regenius is een
bureau met veel ervaring, een groot
netwerk en deskundige coaches.

Nanda Jansen
nanda@regenius.nl

Onze
diensten
Re-integratie 2e spoor
Soms wil je nog wel werken
maar kun je dat door fysieke of
psychische klachten niet meer. Dat
is een hele vervelende en onzekere
situatie, want je werkgever moet je
maximaal 2 jaar salaris doorbetalen.

Wat nu?
Na een intakegesprek maken we
op basis van jouw situatie een
re-integratieplan. Hierin staan alle
stappen omschreven die noodzakelijk zijn om jou aan een nieuwe
passende baan te helpen. De route
naar een nieuwe baan is een combinatie van individuele begeleiding
door een vaste ervaren coach en
groepsbijeenkomsten. Hiernaast
wordt het traject afgewisseld met

maatwerkopdrachten omdat iedere
situatie anders is.

Outplacement
Als jij en je werkgever noodgedwongen afscheid van elkaar moeten
nemen is dat vaak een pijnlijke zaak.
Wij kunnen je helpen bij het vinden van
een nieuwe baan passend bij je opleiding, werkervaring en capaciteiten.
De begeleiding wordt verzorgd door
een ervaren coach van Regenius en
is een combinatie van individuele
coaching en groepsbijeenkomsten.
De inhoud van het traject wordt aan
de hand van een intakegesprek samen
met jou vastgesteld.

intake

Loopbaanoriëntatie
Wanneer je als werknemer vastloopt in je werk en je niet meer weet
welke kant je op moet, is het tijd om je loopbaan tegen het licht te houden.
Aan de hand van tests, een aantal opdrachten, individuele coaching en
zelfonderzoek krijg je meer helderheid over wat je nu eigenlijk wilt.
Als je dat duidelijk hebt, is het vervolgens gemakkelijker om naar een
goede oplossing te zoeken en de juiste stappen te zetten die bij jou passen.

Duurzame inzetbaarheid
Als (goed) werkgever is het
belangrijk om werknemers aan
het werk te houden. Dat is soms
best ingewikkeld. Hoe pak je dat
als werkgever het beste aan?
Heb je vooral hoog- of juist
laagopgeleide mensen in dienst?
Hoe gaan de ontwikkelingen in
de branche? Hoe maak je als
werkgever je werknemers bewust
van een leven lang leren en blijven
ontwikkelen? Niet iedereen is op
deze manier met ‘de toekomst’
bezig. Wij kunnen je helpen om
dit goed aan te pakken.

Wat doen
wij nog
meer
• AD onderzoek
• 3e spoortraject
• Haalbaarheidsonderzoek
• Traject WW Eigen risicodrager

Wil je meer weten, neem dan een
kijkje op onze website www.regenius.nl
of bel naar 010-2614072.

Belangrijkste voordelen op een rij:
•B
 egeleiding van deskundige en ervaren coaches.
•E
 erlijke en duidelijke afspraken.
•R
 esultaatgericht voor werkgever en werknemer.
• Persoonlijke

groei staat centraal in de trajecten.

Contact
Puntegaalstraat 115
3024 EB Rotterdam
T 010-2614072
E info@regenius.nl

