Wat wij voor u kunnen doen…
Duurzame inzetbaarheid
Een gezonde en succesvolle organisatie begint bij gezonde en gemotiveerde medewerkers.
Daarom bent u gebaat bij een (blijvende) goede werkconditie en betrokkenheid van uw personeel.
Elan Arbeidsinterventie verzorgt interventies die uw medewerkers in staat stellen om duurzaam
gezond en optimaal te functioneren.
Denk daarbij bijv. aan het beter leren omgaan met stress of werk/privé-balans, ergonomisch advies,
fysieke conditieopbouw en interventies ter bevordering van een optimale motivatie en prestatie.

Re-integratie 2e spoor / Outplacement
Soms gebeurt het dat een personeelslid door oncontroleerbare omstandigheden toch uitvalt als gevolg
van functiebeperkingen en dan vervolgens niet structureel herplaatsbaar is binnen de eigen organisatie.
Ook kan om andere redenen een behoefte ontstaan aan ondersteuning bij mobiliteit van werk naar werk.
Elan Arbeidsinterventie kan uw medewerker duurzaam herplaatsen in ander/beter passend werk,
in een nieuwe arbeidsomgeving.
Doordat onze loopbaan- en re-integratie coaches over een specialistische achtergrond beschikken,
zijn wij in staat om ook in complexe situaties uw medewerker adequaat en deskundig te begeleiden.

Expertise, workshops en training
Soms vraagt een situatie om de expertise van een specialist, zoals bijvoorbeeld van een arbeidsdeskundige
of een ergonomisch adviseur. Ook kan de overdracht van specifieke kennis een wens in organisaties zijn.
Bij Elan Arbeidsinterventie kunt u terecht voor expertises, maar ook voor een workshop
of een training op maat.

Wie wij zijn…
Specialisten mens en arbeid
Elan Arbeidsinterventie is een krachtenbundeling van doorgewinterde vakspecialisten op het gebied
van Arbeid & Gezondheid. Om flexibel te kunnen inspelen op uiteenlopende situaties en behoeften,
zijn binnen Elan zijn diverse deskundigheden vertegenwoordigd, zoals (o.a.) die van:
•
•
•
•
•
•
•
•

loopbaanadviseur
re-integratie-/loopbaancoach
register arbeidsdeskundige
arbeidsbemiddelaar
job coach
psycholoog (NIP of GZ)
ergonomisch adviseur
en een
multidisciplinair poliklinisch revalidatie team

Onze professionals hebben hun sporen inmiddels verdiend binnen het werkterrein van revalidatie,
re-integratie en/of medische zorg, in eigen praktijk of binnen gerenommeerde instellingen/organisaties.

Hoe wij werken…
Vraaggerichte interventie
Elke situatie is anders, dus dat geldt ook voor een passende interventie. Wij inventariseren uw vraag
en analyseren de casuïstiek, waarna wij u een voorstel doen voor een gerichte aanpak. Daarbij wordt
ook het interventieteam per situatie samengesteld.

Eén loket
Als opdrachtgever hebt u altijd één vast aanspreekpunt aan wie u de vraagstelling voorlegt en met wie
u communiceert over het verdere verloop van uw opdracht. Ongeacht of de interventie wordt uitgevoerd
door één of meer professionals, zal uw contactpersoon de interne stroomlijning van het proces verzorgen.
Uw aanspreekpunt bij Elan Arbeidsinterventie is ook de vaste contactpersoon voor uw medewerker.

Actieve inzet eigen netwerk
In de regio Oost-Nederland hebben wij een groot en goed onderhouden relatienetwerk, dat wij in onze
mobiliteitsprogramma’s (re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement) door middel van gerichte
actieve bemiddeling functioneel tot inzet maken in het belang van onze cliënten.
De bedrijven en instellingen in ons netwerk bevinden zich in zorg & welzijn, overheid, zakelijke dienstverlening,
onderwijs, horeca, schoonmaak, logistiek & transport, maakindustrie, food industrie en het (groot en klein)
winkelbedrijf.
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