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en begeleiding 

Een hoge werkdruk, disbalans tussen werk en privé, een verstoorde arbeidsrelatie, 
gezondheidsklachten, werkomstandigheden. Wanneer in de eerste weken van het verzuim 
duidelijk is dat een medewerker langer afwezig zal blijven dan verwacht, is het verstandig snel te 
reageren.

Het Kort Traject van Work Solutions heeft als uitgangspunt dat met een heldere doelgerichte 
aanpak effectief aan een haalbare oplossing kan worden gewerkt.
Herstel van de belastbaarheid en een start van de werkhervatting begint bij het achterhalen van 
de oorzaak. 
Het Kort Traject wordt daarom gestart met een gesprek met de medewerker, direct aansluitend 
vindt een gesprek plaats met de werkgever en vervolgens een driegesprek met werkgever en de 
medewerker.
Zo kun je samen aan tafel heldere afspraken maken over het vervolg.

In het kort:

De huidige situatie: 
- een medewerker verzuimt een aantal weken;
-  het verzuim van de medewerker dreigt langer te duren dan verwacht.
  
De gewenste situatie:   
- verduidelijking van het probleem door gesprekken op het werk met de medewerker, 
   met de werkgever en een driegesprek met de medewerker en de werkgever samen;
-  inzicht in, grip op en betrokkenheid bij het re-integratieproces door concrete 
  afspraken en het stimuleren van een goede samenwerking tussen werkgever en 
   medewerker;
-  de beste re-integratiekansen voor de medewerker door gezamenlijk besproken 
   uitgangspunten, door goede begeleiding en een duidelijk toekomstperspectief.



Wij bieden:  
- een snel in te zetten begeleidingstraject dat direct duidelijkheid geeft over de te 
   nemen stappen in het re-integratieproces;
-  een begeleidingstraject waarbij medewerker én werkgever nauw betrokken zijn, 
   door onder andere driegesprekken, concrete afspraken en een duidelijke 
   verslaglegging;
-  na de intake nog 3 vervolgsessies voor de begeleiding van het re-integratieproces.

De opzet

Het startpunt van het Kort Traject is een intakegesprek dat feitelijk een 
werkhervattingsgesprek is met de medewerker, of een bemiddelingsgesprek of een 
coachingsgesprek. Zo krijgen we een goed beeld van de knelpunten en drempels. Direct 
daarna spreken we met de werkgever en vervolgens gaan we aan tafel met de medewerker 
en de werkgever voor een driegesprek. 
We verduidelijken gezamenlijk het probleem en het toekomstperspectief en werken samen 
aan een plan van aanpak waarin duidelijk wordt wat het doel is van het traject.
Door een met werkgever en medewerker vast te stellen opbouwplan voor de werkuren en 
de werkzaamheden, brengen we in kaart welke stappen nodig zijn voor een duurzaam 
herstel en een duurzame re-integratie.
Door de inzet van het Kort Traject kan de medewerker weer zo snel als mogelijk duurzaam 
en met plezier aan het werk.

Het resultaat

Na het Kort Traject:
- kan de medewerker weer zijn eigen of aangepaste werkzaamheden uitvoeren en 
   wordt via een opbouwschema gewerkt;
-  is een optimale samenwerking tussen werkgever en medewerker besproken;
-  is de medewerker zich weer bewust van zijn balans en hoe die vast te houden;
-  weet de medewerker hoe hij zichzelf fit en energiek houdt en ontspannen kan 
   werken;
-  is duidelijk wat het toekomstperspectief is van de medewerker.
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Work Solutions

Zelfwerkzaamheid, het benadrukken en uitbouwen van kwaliteiten en mogelijkheden, herstel 
van belastbaarheid en terugkeer naar gezond werken; dat zijn de uitgangpunten die u in al 
onze diensten terugziet. 
De interventies die wij aanbieden zijn: de Scan&Plan Analyse, het Kort Traject, 
het sWitch-Traject, Werkplekonderzoek Plus, Werkplektraining Plus en PreventieWorkshops. 
Deze zijn geschikt voor medewerkers van bedrijven in alle mogelijke branches op elke 
werkplek in Nederland.
Daarnaast bieden wij trajecten aan die speciaal voor het UWV zijn ontwikkeld.

Bij Work Solutions staan zeer ervaren en betrokken BIG-geregistreerde professionals voor u 
klaar. Ons team bestaat uit senior re-integratiespecialisten met een achtergrond in (bedrijfs)
fysiotherapie, ergonomie, psychologie, coaching en mediation. We hebben allemaal ruime 
ervaring met het begeleiden van medewerkers met fysieke en mentale problemen en doen ons 
werk oprecht en integer en met persoonlijke aandacht.
Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op en 
we bespreken graag de mogelijkheden met u.


