Wat wij voor u kunnen doen…
Begeleiding naar ander werk
Wanneer u uw functie als gevolg van beperkingen niet langer kunt uitvoeren of als uw functie
door omstandigheden is komen te vervallen, dan heeft dat mogelijk een enorme impact.
Het verlies van inkomenszekerheid, collega’s en van uw dagelijkse routine legt u niet zomaar
naast u neer.
En dan is er ook nog de vraag: “Hoe kom ik snel weer aan een nieuwe baan die goed bij mij past?”
En misschien vraagt u zich allereerst wel af: “Wélke baan past er eigenlijk goed bij mij?”
De arbeidsmarkt is ondertussen continu in beweging. Wie er niet dagelijks mee te maken heeft,
kan al snel het ‘gevoel’ met de nieuwe ontwikkelingen zijn kwijtgeraakt. Waar liggen tegenwoordig
de kansen en wat zijn de hedendaagse sollicitatie gebruiken? Voor het vinden van een nieuwe baan
is deze wetenschap essentieel.
Daarom kan het erg prettig zijn om bij uw zoektocht naar ander werk door een deskundige te worden
bijgestaan. Elan Arbeidsinterventie kan u professioneel begeleiden bij het vinden van een nieuwe werkkring.
Daarbij mag u rekenen op een persoonlijke benadering en zeer deskundige ondersteuning. Ook laten wij u
graag gebruik maken van ons grote regionale netwerk.

Wie wij zijn…
Niet ‘zomaar’ een bedrijf voor re-integratie of outplacement
Bevlogen en betrokken
Onze naam, Elán betekent ’bezieling’ of ‘bevlogenheid’. Die naam hebben wij niet zomaar gekozen.
Wij houden van ons vak en wij voeren ons werk uit vanuit een sterke resultaat gedrevenheid en met een
grote betrokkenheid ten aanzien van onze klant. Onze inzet heeft invloed op de toekomst van mensen.
Dit gegeven realiseren wij ons elke dag.
Kennis van de arbeidsmarkt en wortels in de regio
Wie op zoek is naar een andere baan die beter past bij de eigen kwaliteiten of omstandigheden, kan daarbij
veel steun ervaren van een professionele organisatie. Elan Arbeidsinterventie heeft in de regio een breed
en goed onderhouden netwerk van bedrijven en onze loopbaan- en re-integratiebegeleiders hebben goede
kennis van functies en beroepen en van de regionale arbeidsmarkt.
Begrip voor uw situatie en gedegen begeleiding
Wanneer u als gevolg van ziekte beperkt bent in uw functioneren en als u in verband daarmee te maken krijgt
met coaching of re-integratie, dan zult u de meerwaarde ervaren van onze bijzondere expertise.
De begeleiding in coaching of re-integratie wordt bij ons verzorgd door vak opgeleide en ruim ervaren
arbeidsdeskundigen en/of (job)coaches, die tevens een brede en gedegen achtergrond hebben in arbeidsrevalidatie. Hierdoor begrijpen wij uw klachten en beperkingen en kunnen wij het procesverloop van uw
herstel goed inschatten. Bij het kiezen van beter passend werk en bij de opbouw van uw belastbaarheid
in de nieuwe functie kunnen wij u daarom in alle opzichten goed begeleiden.
Onze ervaringsgebieden zijn onder andere:
•
burn-out
•
niet aangeboren hersenletsel (NAH)
•
structurele vermoeidheidsproblemen
•
aspecifieke klachten
(CANS/RSI, fibromyalgie, vermoeidheidsklachten, post-whiplash syndroom)
•
orthopedische problematiek
•
hart- en vaat ziekten
•
neurologische aandoeningen
•
chronische ziekten
Meer weten?
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een afspraak kunt u telefonisch maken,
maar ook per mail of via het invulformulier op onze website. U bent van harte welkom!
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