• Percuris Re-integratie & Jobcoaching

Gewoon doen werkt!

“Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht”
Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement.
Organisaties, bedrijven en particulieren bieden wij trajecten op maat aan.
Wij zijn gecertificeerd partner van het UWV voor Wajong en re-integratie van werk
nemers. Onze specialisatie ligt in het uitvoeren van complexe re-integratie opdrachten.
De begeleiding van de trajecten wordt door eigen ervaren en gespecialiseerde arbeidsdeskundigen en jobcoaches uitgevoerd.
Percuris gelooft in, ‘gewoon doen werkt’. Door léren werken eigen kansen vergroten.
Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht en hebben daarom de juiste specialisten
in huis om te zorgen dat re-integratietrajecten succesvol zijn.
Wij opereren samen met onze zusterbedrijven Pernu (uitzendbureau & detachering) en
Percuris College (particuliere loopbaanbegeleiding voor jongeren). P
 articipatienieuws.nl
is onze openbare kennisbank voor organisaties, bedrijven én particulieren. Bedoeld
om duidelijkheid te scheppen en kennis te delen in een werkveld dat altijd sterk aan
verandering onderhevig is.

toegesneden re-integratietrajecten, naar werk. Via persoonlijke
begeleiding, ons brede netwerk én onze kennis van de arbeidsmarkt
bemiddelen onze jobhunters cliënten snel naar passend en duurzaam
werk.
Voor bedrijven, verzekeraars en arbodiensten biedt Percuris deskundige trajecten op maat. Met onze ervaren arbeidsdeskundigen

• VOOR ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

en jobcoaches hebben wij brede kennis van zowel (specialistische)
re-integratie- Spoor 1 en Spoor 2 en outplacementtrajecten als de
complexe sociale wetgeving (Participatiewet).

Mensen raken om allerlei redenen buiten het arbeidsproces.

Ons motto

Vanwege economische redenen, een arbeidsconflict, een fysieke

Via een gedetailleerd arbeidsdeskundig onderzoek worden de

handicap of psychische klachten. Tegelijkertijd heeft iedereen

mogelijkheden van de betreffende kandidaat bepaald. Aan de hand

recht op werk en kunnen organisaties en bedrijven bijdragen aan

van deze resultaten wordt er een trajectplan opgesteld. Dit gebeurt

het oplossen van dergelijke problemen op de arbeidsmarkt.

volgens ons motto ‘gewoon doen werkt’. Onze trajecten kenmerken
zich door concrete en praktische stappen zodat de werknemer snel

Opdrachtgevers

weer actief is in een nieuwe functie. Richting onze opdrachtgever

Percuris biedt organisaties als het UWV en gemeentes inzicht in de

zijn ontzorgen en resultaatgericht werken onze belangrijkste rand-

mogelijkheden van haar cliënten en begeleidt deze, via persoonlijk

voorwaarden.

“Percuris zorgt voor concrete antwoorden
op uw vragen en oplossingen voor uw
problemen in het arbeidsproces!”

• VOOR PARTICULIEREN

nieuwe functie. Onze doorgewinterde jobcoaches begeleiden u óp en
desgewenst naar de werkplek en helpen u op het gebied van training
& scholing en stimuleren uw motivatie en zelfvertrouwen.

Vanwege de economische crisis kan het zijn dat u, als particulier,

Onze werkwijze

al langer uit het arbeidsproces bent. U kunt onbedoeld betrokken

Aan de hand van een gedetailleerd arbeidsdeskundig onderzoek,

raken bij een reorganisatie of arbeidsconflict. Of er is sprake van

uitgevoerd door onze eigen arbeidsdeskundigen, worden uw mogelijk

fysieke- en/of psychische klachten. Hiervoor biedt de sociale

heden en kansen onderzocht. Aan de hand van deze resultaten s tellen

wetgeving tal van mogelijkheden en oplossingen. Een wetgeving

wij een persoonlijk trajectplan op. Dit gebeurt volgens ons motto

die complex en sterk aan verandering onderhevig is.

‘gewoon doen werkt’. Onze trajecten kenmerken zich door concrete en
praktische stappen zodat u snel weer actief kunt zijn in een nieuwe

Wat kan Percuris voor u doen?

passende functie.

Percuris zorgt, in het geval van de genoemde situaties, voor c oncrete
antwoorden op uw vragen en oplossingen voor uw problemen in

Voor wie?

het arbeidsproces! Wij staan u terzijde met arbeidsbemiddeling of

Percuris zet zich in voor werknemers die zich vanuit een bestaande

outplacement en bieden u deskundige hulp bij het vinden van een

werksituatie willen oriënteren naar een nieuwe functie. Maar ook voor

geschikte functie. Kortom, onze arbeidsdeskundigen loodsen u door

werknemers die te maken krijgen met outplacement, ziekte of een

de complexe wetgeving van de sociale zekerheid en stellen samen

arbeidsconflict staan wij klaar. Daarnaast bemiddelen wij mensen met

met u een individuele re-integratie overeenkomst op. Onze jobhunters

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, bijstandsgerechtigden en

helpen u zoeken, op basis van ‘no cure less pay’, naar een p
 assende

Wajongers naar passend en duurzaam werk.

“Wij hebben de juiste specialisten in huis
om te zorgen dat re-integratietrajecten
succesvol zijn!”

voor organisaties en bedrijven

voor jongeren

•	Arbeidsbemiddeling Spoor 1 (intern) én Spoor 2 (extern);

•	Persoonlijke loopbaanbegeleiding voor jongeren die zijn vastgelopen;

•	Outplacement als gevolg van arbeidsconflict of reorganisatie;

•	Deskundige en zeer uitgebreide diagnose van de kandidaat en situatie;

•	Jobcoaching van kandidaten (ook met fysieke, psychische of

•	Biedt verschillende trajecten op basis van intensiteit, duur en

verstandelijke klachten) op de werkplek;

samenstelling;

•	Ervaren in arbeidsdeskundig onderzoek en loonwaarde bepaling;

•	Levert toegevoegde waarde door trajecten inclusief passende opleiding;

•	Ontzorgt ten aanzien van Social Return verplichtingen;

•	Garandeert uitzicht op gekwalificeerd werk;

•	Ontzorgt ten aanzien van de verplichting volgend uit de Participatie-

•	Werkt met een team van gespecialiseerde professionals die

wet met betrekking tot invulling banenafspraak;
•	Heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties in diverse

(afhankelijk van behoefte) kunnen worden ingezet;
•	Levert continuïteit voor wat betreft coaching, ook na het traject.

branches en vakgebieden;
•	Initiatiefnemer van het kennisplatform, www.participatienieuws.nl
voor particulieren
•	Arbeidsbemiddeling en –begeleiding op maat. Ook voor mensen met
psychische-, psychiatrische klachten en/of verstandelijke beperkingen;
•	Outplacement (arbeidsconflict of reorganisatie);
•	Jobcoaching;
•	Re-integratie van werknemers vanuit de Ziektewet;
•	Re-integratie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt;
•	Deskundige ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering.

•	Online openbare kennisbank voor de Participatiewet;
•	Laatste nieuws op het gebied van sociale wetgeving;
•	FAQ voor organisaties en bedrijfsleven.

• CONTACT
Percuris Groep
Amersfoortseweg 10
3705 GJ Zeist

Percuris Re-integratie & Jobcoaching

Tel: +31 (30) 30 30 643

info@percuris.nl
www.percuris.nl
Percuris Reintegratie Jobcoaching
@Percuris
Percuris is aangesloten bij de Stichting ‘Blik op het werk’.

Percuris College,
Loopbaanbegeleiding voor jongeren
info@percuriscollege.nl
www.percuriscollege.nl
Percuris College
@Percuriscollege

Participatienieuws.nl
Openbare kennisbank van de Percuris Groep
info@participatienieuws.nl
www.participatienieuws.nl
@PartNieuws

