
 

 

Re-integratie via  

Bureau Streefkerk 

Terug naar het werk met succes! 

Het liefst werkt u met bevlogen en 

gezonde werknemers. Soms wordt 

iemand ziek en is het de vraag of deze 

werknemer het werk kan blijven doen. U 

wilt als goede werkgever de werknemer 

optimaal begeleiden om het eigen werk 

te hervatten. Het UWV stelt allerlei eisen 

aan de re-integratie en in de krappe 

arbeidsmarkt heeft u niet zomaar iemand 

die het werk over kan nemen. Reden 

genoeg dus om aandacht te besteden 

aan een succesvolle re-integratie!  

Daarom bieden wij u hulp bij het behoud 

van uw werknemer voor uw bedrijf. 

Het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek: 

De meeste trajecten beginnen met een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens dit 

onderzoek worden de mogelijkheden in het eigen werk of eventueel ander werk binnen 

het bedrijf in kaart gebracht en wordt er een re-integratie plan met alle betrokkenen 

opgesteld. 

Evaluatie begeleiding bij hervatting in werk 

Wanneer duidelijk is dat terugkeer in het eigen werk of een andere functie, eventueel 

met een aanpassing, een reële mogelijkheid is volgt een opbouwtraject. Tijdens dit 

traject is het van belang regelmatig te evalueren en zo problemen tijdig te signaleren. Er 

kunnen allerlei problemen ontstaan; het verwachte herstel van de werknemer zet niet 

door, de aanpassing van het werk blijkt in de praktijk niet effectief of er ontstaan 

spanningen. Veel van deze problemen zijn met een coach op te lossen, maar soms moet 

ook het doel van het traject worden bijgesteld. De specialist van Bureau Streefkerk kan 

periodiek met de betrokkenen de voortgang evalueren. Het resultaat is dat de 

verwachtingen van ieder duidelijk zijn, problemen vroegtijdig onderkent worden. U kunt 

op basis van de ervaringen en goed geïnformeerd over de regelgeving keuzes maken in 

de re-integratie. Met deze begeleiding duurt de re-integratie niet langer dan 

noodzakelijk, maar voorkomt u ook dat een werknemer voortijdig hersteld gemeld 

wordt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Job coaching bij hervatting in werk 

Soms heeft een werknemer extra begeleiding nodig om de werkhervatting tot een succes 

te maken. Dit kan zijn omdat er nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd, 

omdat de werknemer op wekelijkse basis een sparringpartner nodig heeft of omdat een 

werknemer moet leren met bepaalde belastende aspecten in het werk om te gaan. Voor 

deze situatie kunnen we een jobcoach inzetten. De jobcoach begeleidt de werknemer 

tijdens zijn re-integratie, kan mee werken of steeds op korte termijn beschikbaar zijn om 

de werknemer te ondersteunen. De jobcoach kan ook de werkgever ondersteunen in de 

uitdagingen die ontstaan in de omgang met de werknemer met zijn beperkingen, of 

problemen die op de werkvloer moeten worden opgelost. De begeleiding van de 

Jobcoach is voor die situaties waarin alleen begeleiding bij de evaluaties onvoldoende is.  

 

1e spoor en 2e spoor; het verschil 

Bij een 1e spoor is sprake van re-integratie bij de eigen werkgever. Mocht dit onverhoopt 

niet meer mogelijk zijn, dan breekt op enige moment de re-integratie op het 2e spoor 

aan. Tijdens dat 2e spoor zal worden gekeken naar re-integratiemogelijkheden bij een 

andere, dan de eigen werkgever.  

Zowel voor het 1e spoor re-integratie als voor het 2e spoor re-integratie kunnen de 

specialisten van Bureau Streefkerk worden ingezet. 

 

U ontvangt altijd een offerte vooraf, want ieder traject is maatwerk 

Dat geldt zowel voor de inzet van een 1e spoor re-integratietraject als voor de inzet van 
een 2e spoor re-integratietraject, mocht dit op enige moment aan de orde zijn. 

 
Kwaliteit  

Bureau Streefkerk werkt alleen met geregistreerde en gecertificeerde zeer ervaren 
medewerkers. 

 
Privacy  

De gegevens die we in het kader van de opdracht ontvangen zullen alleen voor deze 

opdracht gebruikt worden. Wij hanteren de richtlijnen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende gedragscodes van de betrokken 

professionals. Bureau Streefkerk is daarnaast OVAL gecertificeerd. 

Contact gegevens 

Bureau Streefkerk BV 
www.bureaustreefkerk.nl  

Telefoonnummer: 088-4434410 
 

Karin Twenhaar 
06-13303029 

k.twenhaar@bureaustreefkerk.nl  
 

Arie J. Schreuder 

06-51364927  
a.schreuder@bureaustreefkerk.nl  
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