
Re-integratie
Dé oplossing voor complexe verzuim- en re-integratietrajecten

van mensen met een psychische aandoening
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Een medewerker met psychische klachten?
Als werkgever heeft u wel eens te maken met mensen met 
psychische klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) verzuim en kan 
veel geld kosten. Vraagt u zich af hoe u uitval kunt voorkomen of 
herstel kunt bespoedigen? Bent u onzeker over hoe u als werkgever 
omgaat met iemand met een psychische aandoening? Wat mag u 
verwachten van uw zieke medewerker en aan welke regels moet 
u zich houden als het gaat om de Wet verbetering poortwachter? 
Een ingewikkelde situatie. Toch kunt u er voor zorgen dat het 
verzuim met effi  ciënte interventies wordt verkort en de kosten 
voor verzuim omlaag gaan. Uw medewerker krijgt zicht op een 
nieuwe toekomst en is weer in staat en gemotiveerd om te werken 
terwijl u voldoet aan uw verplichtingen in het kader van de wet- en 
regelgeving.

Roads werkt!
Of u nu uitval wilt voorkomen of herstel wilt bespoedigen, 
Roads helpt u beweging te krijgen in het hersteltraject en de 
ziekteduur te verkorten. Wij begeleiden en ondersteunen u en 
de werknemer bij de re-integratieverplichtingen volgens de Wet 
verbetering poortwachter. Roads biedt specialistische interventies 
binnen 1e en 2e spoor re-integratietrajecten, jobcoachings- en 
outplacementtrajecten. Wij gebruiken arbeid als middel en als doel.

Het re-integratieproces
In nauwe samenwerking met u als werkgever en de betrokken 
zorgprofessionals bepalen we op welke manier de werknemer weer 
aan het werk kan. Dit kan in de oude werkomgeving zijn of we gaan 
op zoek naar een nieuwe functie en/of werkgever. Onze begeleiding 
is altijd maatwerk en dus afgestemd op de situatie waarin de 
werkgever en de werknemer zich bevinden. Heldere doelen en 
een concreet trajectplan alsmede rapportages en evaluatie zijn 
onderdeel van onze no nonsens aanpak. Met behulp van methodes 
als IPS (Individuele Plaatsing en Steun*) gaat uw medewerker 
doelgericht en snel weer aan de slag.

*IPS is een bewezen effi  ciënte manier om mensen met psychische 
problematiek snel en succesvol naar betaald werk te begeleiden. 
IPS heeft een no-nonsens aanpak, waarbij mensen direct aan het  
werk gaan en daarnaast zo nodig professioneel gecoacht worden. 
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De onderdelen van het re-integratieproces
Een re-integratietraject bij Roads kan bestaan uit:
>  activiteiten ter bevordering van een positieve zelfwaardering , 

vaardigheid in zelfmanagement en een positief energieniveau;
>  het leren omgaan met persoonlijke belemmeringen en activeren 

van kwaliteiten;
> training en scholing;
>  het onderzoeken van mogelijkheden voor aanpassen van het 

werk en/ of de taken binnen de organisatie;
> het creëren van een arbeidsprofi el;
> het doen van een baananalyse; 
> bemiddeling naar werk buiten de eigen organisatie;
> jobcoaching op het werk;
>  het bevorderen van begrip en ondersteuning van collega’s op het 

werk en vanuit de thuissituatie.

Waarom Roads?
Wij herkennen het spanningsveld tussen de onduidelijkheid over 
de mogelijkheden van een werknemer met psychische klachten 
en de verwachtingen van de werkgever. De trajectcoaches van 
Roads hebben een passie voor het helpen van mensen met 
psychische aandoeningen en het bieden van kansen voor deze 
mensen. Onze trajectcoaches zijn deskundig op het gebied van 
re-integratie en hebben veelal een (para)medische achtergrond (o.a. 
maatschappelijk werk, ergotherapie of SPH). Hierdoor zorgen ze 
voor vooruitgang in de meest complexe re-integratietrajecten.

Wij zetten in op intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, de 
gemeente (WSP), het UWV en zorgpartners. 



Dankzij ons netwerk kunnen we de best mogelijke werkplekken 
en begeleiding bieden aan onze cliënten. Als onderdeel van Arkin 
verzorgen wij een breed aanbod aan therapieën en trainingen en 
zijn we in staat geïntegreerde hersteltrajecten samen te stellen.

Contact en informatie
Voor informatie en vragen kunt u mailen naar info@roads.nl of 
contact opnemen met Maud Flink 020 590 8640/ 06 29 02 76 48
of Pauline Hoekstra 020 590 13 93/ 06 27 04 12 15.

Op weg naar duurzaam werk!
Roads heeft het Blik op Werk keurmerk, een onafhankelijk 
keurmerk voor de kwaliteit van diensten die bijdragen aan het 
duurzaam aan het werk komen en blijven. Roads is een erkende 
jobcoach-organisatie voor het UWV.

Kijk voor meer informatie op www.roads.nl

Centraal Bureau 
Obiplein 16
1094 RB Amsterdam
T 020 - 590 85 90
E aanmelden@roads.nl

Roads werkt!
www.roads.nl
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