BW-Oost is duurzame partner in een uitgebreid netwerk van regionale
bedrijven. We begeleiden mensen in verschillende sectoren binnen het
bedrijfsleven, zoals industrie, zorg, administratie, groenonderhoud
en transport.
Graag informeren wij u over de mogelijkheden van onze tweede spoor
re-integratietrajecten tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
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Op het moment dat een van uw werknemers uitvalt op het werk vanwege ziekte krijgt u als
werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet stelt dat u en
uw werknemer er alles aan moeten doen het werk weer zo snel en verantwoord mogelijk
te hervatten.

Tweede spoor re-integratie
Soms blijkt terugkeer in de eigen functie, ook in aangepaste
vorm, niet mogelijk te zijn. Indien er binnen uw bedrijf ook
geen ander passend werk te vinden is, moet het tweede
spoor worden ingezet. Het tweede spoor houdt in dat
uw werknemer wordt begeleid naar passend werk bij een
andere werkgever.

uw werknemer bemiddelbaar is naar werk. Soms kan
dit ertoe leiden dat het UWV u verder vrijstelt van uw
tweede spoor verplichting.

BW-Oost voor het tweede spoor
Als u te maken krijgt met tweede spoor re-integratie, is het
goed te weten welke rechten en plichten u als werkgever heeft.
Dat voorkomt een hoop problemen en kosten achteraf!

Begeleiding naar passend werk
Gedurende een maatwerktraject zullen wij uw werknemer
begeleiden naar nieuw, passend werk. Ofschoon wij de
loopbaanwens van de werknemer hierin zeer belangrijk
vinden, zullen we daarbij het reële perspectief op de
arbeidsmarkt en de belastbaarheid van de werknemer
nooit uit het oog verliezen. Binnen het traject is veel
mogelijk en kunnen, indien nodig, deskundigen als
psycholoog, arbeidsdeskundige of loopbaanadviseur
worden ingezet.

Intake
De intake leidt tot een gedegen rapportage waarin wij
een onderbouwd oordeel geven over de mate waarin

“BW-Oost Re-integratie: maakt werk van kansen!”

Onze succesformule?

Optimale begeleiding!

