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Doelgericht werken aan re-integratie,
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
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mogelijkheden. Persoonlijk contact is altijd de eerste stap

De combinatie van praktische ervaring en inhoudelijke
expertise op het gebied van re-integratie, vitaliteit en
deerde partner. Met onze trajecten op maat geven we
perspectief. En dat is precies waar we het voor doen.
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om dit nieuwe perspectief te vinden. Frustratie gaan
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we niet uit de weg, die nemen we onder de loep en
daar leren we van. Voor iedereen is er een plek of een
bezigheid die “klopt”. Om die te ontdekken, gaan we
in gesprek en vaak ook in de benen. We willen iemand
niet alleen aan het werk zetten, maar gunnen zowel
werknemers als werkgevers de juiste persoon op
de juiste plek.

Waarvoor je bij ons terecht kan
Wanneer er sprake is van verzuim of re-integratie, komen wij

Als werknemer of werkzoekende kun je ook bij ons terecht,

naast je staan en stippelen we samen een route uit. Daarnaast

wat je situatie ook is. Jij bent ons uitgangspunt: samen kijken

bieden we trainingen en maatwerk trajecten op het gebied van

we naar persoonlijke sterktes, valkuilen en kansen om jezelf te

vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Deze ondersteuning bieden

ontwikkelen. We gaan aan de slag zodat je als resultaat met

we zowel voor werkgever als werknemer.

plezier naar je werk gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan.

Als werkgever kun je bij ons terecht met vragen over verzuim

Ook hebben we affiniteit met vraagstukken waarbij er sprake is

en het voorkomen daarvan, en ondersteuning op het gebied van

van een complexe psychosociale context (denk bijvoorbeeld aan

zorg voor personeelsleden. Leg ons gerust je specifieke vraag

autisme, ADHD of stressgerelateerde klachten). Vakkundigheid

voor: grote kans dat wij van waarde kunnen zijn.

en sensitiviteit zijn in deze trajecten extra waardevol.
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“Wij hebben Percuris ervaren als een
pragmatische en snel handelende
organisatie. Het re-integratietraject
wordt zo goed mogelijk vormgegeven, waardoor de schadelast
zoveel mogelijk beperkt wordt.
Gedurende het traject is er veelvuldig
overleg over wat er wel en niet
mogelijk is en wat dit voor ons als
werkgever betekent, maar ook wat
dit voor de werknemer betekent.”
- Jolanda Kok, Faber Personeelsdiensten
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Deskundige re-integratie
In onze re-integratietrajecten is bewustwording een sleutelwoord. Inzicht in mentale en fysieke processen zorgt ervoor

Organisaties

dat we bewuste keuzes kunnen gaan maken. Zo brengen we

Verzuim en re-integratie leidt meer dan eens tot hoofdbrekens:

mensen in beweging. Op de arbeidsmarkt, maar ook heel

ontzorgen en een resultaatgerichte aanpak staan dan ook

concreet in het dagelijks leven. Percuris verzorgt als

centraal in Percuris’ werkwijze. Met onze ervaring en kennis van

gecertificeerd partner zowel trajecten voor het UWV als

de complexe wet- en regelgeving realiseren we een concreet

voor organisaties en bedrijven.

re-integratietraject, in zorgvuldig overleg.

Spoor 1

Spoor 3

Als een werknemer door omstandigheden last heeft van overbelasting of
psychische klachten, wil je hem of haar helpen weer met nieuwe energie

Is een werknemer al twee

aan het werk te gaan. Een spoor-1 traject biedt dan uitkomst. Percuris helpt

jaar arbeidsongeschikt en

de werknemer dan re-integreren binnen de organisatie en de regie over het

is er nog geen zicht op een

eigen functioneren terug te pakken.

uitkomst? Dan is het derde
spoor van toepassing.
Dit geldt alleen voor werkgevers die eigenrisicodragers

Spoor 2

zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten). Spoor 3

Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim en er geen mogelijkheden meer

is erop gericht een duurzame

zijn in andere functies binnen het bedrijf, dan wordt er een re-integratie

functie voor de werknemer

tweede spoor gestart. Percuris zorgt ervoor dat de wettelijke voorschriften

te vinden die past binnen zijn

worden nageleefd en begeleidt dit traject met oog voor zowel werkgever

of haar mogelijkheden, en de

als werknemer. Wij zetten de werknemer in beweging door hem of haar

kosten voor de werkgever te

waardevolle inzichten mee te geven over zichzelf.

verlagen.
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Outplacement

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als er voor een werknemer geen geschikte

Als er behoefte is aan inzicht in de situatie van een werknemer

plek meer is binnen de organisatie, is er

die al langere tijd niet kan werken, is een arbeidsdeskundig

behoefte aan outplacement. Dit zien

onderzoek aan te bevelen. Hiermee worden vragen beantwoord

we vaak terug in de context van een

over het wel of niet aanblijven van de betreffende persoon en

reorganisatie. Zowel voor de betreffende

de te nemen vervolgstappen. Percuris’ arbeidsdeskundigen zijn

werknemer(s) als voor de werkgever komt

geregistreerd en gecertificeerd. Het onderzoek resulteert in een

hier veel bij kijken. We helpen om dit proces

praktisch en bruikbaar advies.

zo soepel mogelijk te laten verlopen.

			
Arbeidsdeskundig onderzoek biedt allereerst inzicht in

In een outplacementtraject helpt Percuris de

de mogelijkheden van de werknemer en of de functie van

werknemer met de verwerking. Tegelijkertijd

de werknemer (nog) passend is. Als mogelijke vervolgstap

wordt de focus gelegd op inzicht krijgen in

worden andere geschikte functies binnen de organisatie

kwaliteiten en kansen. De werknemer leert

onderzocht. Percuris biedt duidelijkheid waar de werknemer

om zichzelf te onderscheiden op de arbeids-

het beste zal functioneren: binnen het huidige bedrijf of in

markt. Waar nodig maken wij gebruik van

een nieuwe functie extern.

ons uitgebreide netwerk.
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“Het eerste telefoontje naar Percuris was al een hele geruststelling.
Ik merkte direct: deze mensen hebben ervaring met dit soort lastige
trajecten. Ik kon mijn verhaal kwijt en kreeg direct praktische adviezen.”
- Anneke Tromp, SpreekTaal Logopedisten
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UWV/Gemeentes
Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te ondersteunen en begeleiden,
werken we als gecertificeerd partner nauw
samen met het UWV en gemeenten.
We begeleiden zowel eerste stappen naar
re-integratie (modulaire trajecten) als de
daadwerkelijke re-integratie. Hoe beter er
wordt aangesloten op de context, hoe groter
de kans op succes.

Modulaire trajecten

Werkfit traject

Een re-integratietraject is soms nog

Voor wie door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een langere

een te grote stap. Voor deze groep

tijd niet aan het werk is geweest, is er Werkfit. Dit is een maat-

heeft het UWV modulaire re-integratie-

werk traject voor mensen met een uitkering, die nog niet

diensten bedacht. Percuris biedt diverse

klaar zijn om te solliciteren. Deze re-integratiedienst staat

van deze trajecten aan, onder meer

geregistreerd bij het UWV en bereidt voor op de arbeidsmarkt.

op het gebied van participatie,
maatschappelijke deelname en

Werkfit is gericht op:

scholing.

• Het versterken van werknemersvaardigheden
• Het verbeteren van persoonlijke effectiviteit
• Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
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Naar Werk traject

Jobcoaching

Voor wie na ziekte of arbeidsongeschiktheid klaar

Soms heeft een werknemer hulp nodig op de

is om weer aan het werk te gaan, is er Naar Werk.

werkplek. Dan kan er via het UWV of de gemeente

Dit traject biedt ondersteuning voor degenen die

jobcoaching aangevraagd worden. Bij deze vorm

moeite hebben met het vinden van een passende

van coaching helpt de consulent van Percuris

vacature of met solliciteren. Op doorverwijzing

de werknemer en de werkgever om te kijken welke

van het UWV neemt de consulent van Percuris de

specifieke aanpassingen er gedaan kunnen worden

werkzoekende bij de hand. Het doel van dit traject

om de werknemer goed te laten functioneren.

is het vinden van een nieuwe baan.
Samen met de werkgever wordt er eerst een
Naar Werk is gericht op:

concreet plan gemaakt om te kijken op welke

• Inzicht verwerven in mogelijkheden en

manier de werknemer ondersteund kan worden.

interesses
• Het opstellen en vormgeven van een
helder CV en een sollicitatiebrief

Tijdens de coaching loopt de consulent mee op
de werkvloer om vaardigheden aan te leren en
gerichte training te geven. Ook ondersteunt de

• Ondersteuning bij het vinden van een vacature

consulent bij gesprekken tussen werknemer en

• Gesprekstraining en begeleiding voor

werkgever. Uitdagingen worden op deze manier

de sollicitatie

tijdig en op een constructieve manier besproken.

• Mogelijk eerst een proefplaatsing.

“Na mijn studie Bouwkunde kreeg ik bij een stage forse psychische klachten. Ik had een
Wajong uitkering. Het UWV heeft Percuris gevraagd mij te re-integreren naar een nieuwe
functie. Percuris heeft een passende baan voor me gevonden!”
- Robert Kooijmans, gereïntegreerd
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Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Gezond en tevreden personeel vormt het kloppende hart van een organisatie, dat weten wij als geen ander. Het stimuleren van
werknemers om mentaal en fysiek fit te blijven is een investering die altijd de moeite waard is. Verzuim en uitval dalen en het
werkgeluk stijgt als werknemers lekker in hun vel zitten en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen.
Door de jaren heen hebben we ontdekt dat we vitaliteit en duurzame inzetbaarheid heel concreet kunnen faciliteren: door mensen
te helpen (1) het beste uit hun werk en (2) het beste uit zichzelf te halen. Deze twee pijlers zijn onlosmakelijk verbonden. Onze kennis
hebben we vertaald in doelgerichte trainingen binnen onze Academy, waar werknemers en werkgevers de vruchten van plukken.

Academy
Trainingen om het beste uit jezelf en je werk te halen
De trainingen die Percuris verzorgt worden ingezet tijdens trajecten, maar zijn ook los beschikbaar. We maken onderscheid
tussen trainingen die gericht zijn op optimaal functioneren in de arbeidsmarkt en op trainingen die gericht zijn op persoonlijke
ontwikkeling en vitaliteit. Beide soorten zijn ook als incompany training zeer geschikt.

“Na een zware burn-out durfde ik als arts geen diagnoses meer te stellen. In mijn 2e spoor traject heb
ik aanvullend, om mijn psychische conditie te verbeteren, de running therapie training doorlopen.
Dat heeft mij het zetje gegeven om weer vertrouwen te hebben in eigen lijf en kunnen.”
- Anoniem, gereïntegreerd
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Het beste uit je werk
Deze trainingen zijn arbeidsmarktgericht en behandelen
specifieke thema’s om te groeien op werkgebied. Afhankelijk
van het thema of een specifieke hulpvraag, werken we aan
persoonlijke doelen en vaardigheden. Deelnemers krijgen
praktische tools aangereikt en worden zich bewust van hoe
ze hun werk aanpakken en hun carrière vormgeven.

Sollicitatietraining
Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief en hoe zorg je ervoor
dat je je zenuwen de baas bent tijdens een sollicitatiegesprek?
Dat leren we je graag in de sollicitatietraining. Aan het einde
van de training begin jij met nieuw zelfvertrouwen aan je
volgende sollicitatie.
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Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke coaching

In deze training leer je om bewust om te gaan met je tijd en

Wil je groeien op persoonlijk en professioneel vlak? Door met

je taken. Door je kwaliteiten te benutten en je bewust te zijn

een coach kritisch naar jezelf te kijken, ontdek je op welke

van persoonlijke valkuilen, krijg je grip op je agenda en

punten jij je wilt ontwikkelen. Je leert jezelf beter kennen en

werkzaamheden. Met het toenemen van jouw effectiviteit,

bewust keuzes te maken hoe je met concrete situaties omgaat.

zul je merken dat samenwerken makkelijker gaat en je meer

Zowel in werk als privé pluk je de vruchten van persoonlijke

plezier uit je werk haalt.

coaching.

Loopbaancoaching

Persoonlijkheids- & talentenanalyse

Hoe kom je erachter wat écht bij je past qua

Wat is de beste richting voor jou qua werk of studie? Een analyse van jouw

werk? Een coach helpt je om zicht te krijgen op

talenten, eigenschappen en drijfveren biedt daarop een antwoord. Een aantal

jouw passie, talenten, drijfveren en professionele

beproefde tests vormen de basis waarmee we samen jouw persoonlijke profiel

ambities. Hiermee kun je de vertaling maken naar

in kaart brengen. Vervolgens bespreken we specifieke richtingen en functies

concrete keuzes en een goed plan van aanpak.

met je die daarop aansluiten.

Na deze training kun je een gefundeerde keuze
maken over jouw volgende stap.
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Het beste uit jezelf
In deze trainingen staat persoonlijke
ontwikkeling centraal. Door middel van
bewustwording en beweging doen
deelnemers nieuwe inzichten op.
In zes tot acht weken gaan we aan de slag
met persoonlijke thema’s, blokkades, leren
we patronen herkennen en worden
deelnemers mentaal en fysiek sterker.

Runningtherapie
Buiten bewegen helpt je om weer lekker
in je vel te zitten, zowel fysiek als mentaal.
Je gaat lopen op je eigen tempo: plezier
en voldoening staan centraal.
Runningtherapie geeft je nieuwe energie.
Positieve effecten:
• het verminderen van stress, lusteloosheid,
angst en somberheid
• het verbeteren van je slaap en ontspanning
• meer creativiteit en concentratie en een
positievere stemming
• een voldaan gevoel door te werken aan
je persoonlijke doelen
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Ademtherapie
Met een bewuste ademhaling kun je jezelf letterlijk

Positieve effecten:

en figuurlijk lucht geven. Ademtraining helpt je

• Je leert jouw natuurlijke adembeweging herkennen

de stresssignalen van je lichaam herkennen en daar
op een goede manier mee om te gaan. Zo zul je
lichamelijk en emotioneel meer balans ervaren.

en op de juiste manier verschillende soorten van 		
ademhaling toepassen
• Meer vitaliteit en diepere ontspanning
• Biedt verlichting bij burn-out, slaapproblemen,

Yoga training

angststoornis of hoofdpijn

Als je meer rust wilt ervaren in het hier en nu, laat je

Positieve effecten:

dan verrassen door de effecten van de combinatie van

• Meer rust, energie en ruimte in je hoofd

yin en restorative yoga. Het helpt je om je grenzen te

• Verbeteren van slaap en ontspanning

herkennen en het zorgt ervoor dat je lekkerder in je

• Meer zicht op de connectie tussen lichaam en geest

vel zit. Bewustwording en ontspanning staan centraal.

Bokstraining
De bokstraining daagt je uit om fysiek, mentaal en

Positieve effecten:

sociaal sterker te worden. In deze training leer je

• Sociaal en mentaal sterker worden op een manier

beter “voelen” en je eigen grenzen herkennen.

die heel geschikt is voor doeners

Je krijgt meer inzicht in persoonlijke blokkades

• Meer contact met en regie over jezelf

en stresspunten en hoe je daarmee om kunt gaan.

• De professionele begeleiding maakt deze training
ook geschikt voor traumaverwerking

Mindfulness training
Als je volledig in het nu leeft, ben je meer ontspannen

Positieve effecten:

en heb je een betere concentratie. Mindfulness gaat

• Bewuster en intenser leven

daarover: je bewust zijn van het huidige moment.

• Minder gevoelig voor stressprikkels, beter in staat

Het helpt je om de dagelijkse hectiek kalm tegemoet
te treden en veerkrachtig te zijn.

de eigen grenzen te bewaken
• Meer verbinding tussen lijf en hoofd
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We helpen je graag met onze expertise!
Neem contact op en ontdek wat we kunnen betekenen.

Amersfoortseweg 10
3705 GJ Zeist
VOOR NIEUW PERSPECTIEF

Tel: 030 3030643
E-mail: info@percuris.nl

