Voor een baan die matcht met
je gezondheid en talenten

Verbanen biedt perspectief op werk
Op zo’n manier dat de duurzame inzetbaarheid van

bestaande baan wil veranderen of juist om een medewerker

een medewerker weer op veilig terrein belandt. Want

die vanuit een 2e spoor re-integreert na uitval door ziekte:

gezondheid en loopbaan gaan bij ons hand in hand. Het is

Verbanen is voor beiden een passend traject. Wij gaan

een unieke aanpak die een vastgelopen medewerker weer

samen op zoek naar de baan die 100% geschikt is voor de

zicht geeft op werkplezier en inkomenszekerheid. En weer

kandidaat. Daarbij leggen wij de lat hoog: we overtreffen

grip geeft op zijn of haar loopbaan.

graag verwachtingen op een verrassende manier.

Of het nu gaat om een medewerker die vanuit een

Verbanen staat voor:

Perfecte samenwerking

Onderscheidend door focus
op gezondheid

Werken vanuit passie en plezier

verbanen.nl

Zo werkt het
Verbanen zorgt voor een perfecte match: op kennis,

met een uitgebreid onderzoek waarin iedere kandidaat

vaardigheden en persoonlijkheid, en ook - en dat is uniek -

contact heeft met een Verbanencoach, Bedrijfsarts,

op gezondheid. Wat de medewerker kan staat centraal; wij

GZ Psycholoog en Arbeidsdeskundige.

begeleiden de zoektocht op een eerlijke, transparante en
persoonlijke manier en geven de medewerker handvatten

Wij zijn eerlijk over de mogelijkheden en helpen waar

om de juiste expertise op te doen.

nodig om de benodigde kennis en kunde te optimaliseren
om een 100% match te verkrijgen met de nieuwe baan.

Kandidaten worden op basis van hun kwaliteiten bij

De persoonlijke begeleiding is in handen van een

Verbanen getoetst aan de voor hen meest ideale baan. Dat

Verbanencoach. Bij het vinden van een geschikte baan

gebeurt tijdens een One-Day Experience: een belevenis

komt daar ook de begeleiding van de Jobcoach bij.

Dit kunnen wij voor u betekenen
Wij helpen mensen bij hun zoektocht naar een andere

vacant gekomen positie. Werkgevers stellen de positie

baan. Met een onderscheidende aanpak ondersteunen

die vrij komt door iemand die aan Verbanen deelneemt

wij werkgevers om ‘vastgelopen’ medewerkers weer met

beschikbaar voor andere deelnemers aan Verbanen.

plezier aan werk te helpen. In een baan die zowel aansluit

Op deze manier reduceert Verbanen de (dreigende)

bij hun gezondheid als bij hun talenten.

schadelast van werkgevers. Logischerwijs ziet Verbanen

Verbanen werkt preventief en borgt de optimale inzet van

erop toe dat u als werkgever voldoet aan de geldende

arbeidspotentieel. Het helpt mensen aan ander werk en

wet- en regelgeving in relatie tot de verplichting tot

tegelijkertijd is Verbanen er ook voor het invullen van de

duurzaam re-integreren in het 1e en 2e spoor.

Dit levert Verbanen u als werkgever op:

•
•
•
•
•
•

goed werkgeverschap en maatschappelijk, sociaal ondernemerschap
gezonde, gemotiveerde en betrokken medewerkers
directe schadelastreductie
positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat		
u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter en mogelijk aan de Participatiewet
nieuwe bron van potentiële medewerkers die bewezen passen bij de functie.

Meer weten?
Kijk op www.verbanen.nl of neem contact met ons op via info@verbanen.nl of bel (088) 2726 272.

Verbanen is onderdeel van Arbo Unie b.v.

