Arbeidsmobiliteit van IBN
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Bij IBN vinden we dat iedere medewerker recht heeft op werk dat bij hem past én dat
elke werkgever recht heeft op gemotiveerde medewerkers. Dankzij onze vernieuwde
diensten en jarenlange ervaring weten we precies hoe we dit kunnen realiseren.

Van werk
naar werk

Van verzuim
naar werk

In bepaalde gevallen is een andere
werkplek beter voor uw medewerker. Wij
begeleiden uw medewerker bij het actief
op zoek gaan naar ander werk.

Is een van uw medewerkers langdurig
ziek? Wij weten precies hoe we mensen
kunnen mobiliseren om weer aan het
werk te gaan.

Wist u dat...?

Verzuimkosten

W

oor WIA / W
2e sp
G

vP attingskas

RIV t
o

A

ets
cement
tpla Eigenrisic
odr
Ou
ag

rv
He

Voorkomen is
beter dan genezen
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IBN heeft alle kennis en tools in huis om
de inzetbaarheid van uw medewerkers
duurzaam te verbeteren.
...wij volledig op de hoogte zijn van
de continu veranderende wet- en
regelgeving? Wij dragen zorg voor het
gehele reïntegratietraject.

Onze sterke
punten

...wij met ‘Verzuimzicht’ uw verzuimkosten en bijbehorende consequenties in kaart brengen? Dit leidt in veel
gevallen tot flinke besparingen.

...doordetachering ook een optie is bij
ziekteverzuim? Uw medewerker gaat
elders aan de slag en u bespaart op
loon- en verzuimkosten.

Actief netwerk in de regio

Eigen Mobiliteitscentrum

Coaching en advies

Social return

Met een netwerk van ruim 750
bedrijven in Noordoost-Brabant
vinden wij altijd passende
oplossing voor elke beroepsgroep
en elk opleidingsniveau.

Hier bieden wij concrete hulp bij
het solliciteren, maar er is ook alle
ruimte voor zelfreflectie, trainingen
en coaching om uw medewerker
te activeren.

We zijn er voor werkgevers én
medewerkers. We begeleiden
beiden in een traject om het
gewenste doel te bereiken.

Onze trajecten zorgen voor
duurzaamheid op de arbeidsmarkt.
U geeft hiermee als werkgever
invulling aan social return.

