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COACHING

COACHING
Onder coaching verstaan we werkbegeleiding voor een werknemer,
leidinggevende, ondernemer of een
team. Zowel voor probleemsituaties,
als voor verbeter- of veranderingsprocessen.
We bieden coaching of
werkbegeleiding voor:
• werknemers
• leidinggevenden
• ondernemers
• teams
INDIVIDUELE WERKBEGELEIDING VOOR WERKNEMERS
Een werknemer kan verschillende
coachingsdoelen hebben, zoals: het
optimaliseren van werkprestaties en
arbeidsplezier; het organiseren en
structureren van de werkzaamheden; het verbeteren van de samenwerking met collegae en/of leidinggevende; ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden of het verbeteren van
de afstemming van thuis- en werksituatie. De werkbegeleiding moet op
maat zijn, met ieder zijn/haar eigen
individuele doelen en een daarbij
passende coachingsstijl. Daarnaast
moeten er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld
over het gewenste resultaat, tijdsduur, intensiviteit en spreeklocatie.
Wij bieden de werknemer kosteloos
een kennismakingsgesprek aan. Het
is belangrijk dat er een persoonlijke
klik is en er over en weer voldoende
vertrouwen is in de aanpak en doelstellingen. Pas na dit gesprek wordt
er een gezamenlijk coachingsplan
opgesteld (met offerte). Na ieders
goedkeuring kan het coachingstraject worden opgestart.
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COACHING OF INDIVIDUELE
WERKBEGELEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN
Een leidinggevende kan dezelfde
coachingsdoelen hebben als een
werknemer. Daar komen uiteraard de verschillende aspecten
van het leidinggeven bij, zoals
managementvaardigheden, managementstijlen, conflicthantering,
motivatie-technieken of prestatieverantwoordelijkheid. Wij bieden leidinggevenden passende ondersteuning in de rol van coach, supervisor
en/of sparringpartner.
COACHING OF INDIVIDUELE
WERKBEGELEIDING VOOR ONDERNEMERS
Sommige ondernemers staan er
alleen voor (It’s lonely at the top)
en hebben behoefte aan een onafhankelijke sparringpartner om grote
en kleine ondernemersvraagstukken
mee te bespreken. Dat kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zijn op het
gebied van innovatie, marketing, financiën, gezondheidsmanagement,
organisatiestructuur of MVO. Wij
zijn zelf ervaren ondernemers en
kunnen de gewenste ondersteuning
bieden, zowel aan startende als
ervaren ondernemers.
TEAMCOACHING
Een moeizaam functionerend team
kost veel tijd, geld en energie. Het is
soms lastig om de vinger op de zere
plek te leggen. Teamcoaching kan
er toe bijdragen dat de oorzaken
van de problemen worden gevonden en de oplossingen weer binnen
handbereik komen. Teamcoaching
kan ook een waardevolle interventie
zijn bij noodzakelijke veranderingsprocessen binnen het bedrijf. In
beide situaties is het belangrijk dat
de doelstellingen, voorwaarden, intenties, belemmeringen en planning
voor alle teamleden helder zijn.

Vervolgens moet het veranderingsproces deskundig begeleid worden
om tot het gewenste resultaat te komen. Wij bieden deze begeleiding
in de vorm van korte- of langdurende, doelgerichte trajecten op maat.
SUPERVISIE
Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals. De professional onderzoekt
zijn/haar werkervaring onder
begeleiding van de supervisor. Het
leidt tot meer inzicht in het verbeteren van beroepsmatig handelen. De
supervisor heeft een andere rol dan
de leidinggevende, mede vanwege
het feit dat de elementen toezicht
en controle buiten de supervisie
worden gehouden. Supervisie heeft
aantoonbaar een positieve bijdrage
aan de deskundigheid, betrokkenheid en arbeids-tevredenheid van
uw werknemers. Wij kunnen als
supervisor fungeren, zowel één op
één als voor kleine groepen (max.
vier personen).
Zie ook productfolder Intervisie en
Supervisie

WAAROM MENEER REGEZMA?
Wij hebben meer dan 20 jaar
ervaring op het gebied van coaching of werkbegeleiding. We zijn
tevens doelgroep-specialisten op het
gebied van psychische, autistische,
auditieve en NAH-problematiek.
We zijn bij de beroepsvereniging
geregistreerd. Daarnaast zijn we
ook al jaren werkgever en ondernemer en hebben naast coaching- ,
ook aantoonbare management- en
ondernemersvaardigheden.

RE-INTEGRATIE
(1E , 2E EN 3E SPOOR)

RE-INTEGRATIE 1E, 2E EN
3E SPOOR
Wordt een werknemer ziek of arbeidsongeschikt, dan moet deze zo
snel mogelijk aan passende arbeid
worden geholpen. De werkgever is
verantwoordelijk voor dit re-integratieproces.
RE-INTEGRATIE 1E SPOOR
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet
eerst worden onderzocht of de
werknemer bij zijn/haar eigen werkgever aan de slag kan. Als dat niet
mogelijk is in de eigen functie, dan
dient er binnen het bedrijf gezocht
te worden naar passende arbeid.
Dit wordt Re-integratie 1e spoor
genoemd. De arbeidsongeschikte werknemer blijkt (nog) niet te
kunnen werken in de eigen functie?
Dan moet er gezocht worden naar
alternatieven binnen het bedrijf.
Dat vraagt o.a. inzicht in werkprocessen, kennis van belasting en
belastbaarheid, gekoppeld aan
realistische creativiteit. Soms is het
mogelijk om de werkplek, de werktijden of de functie aan te passen.
Wij kunnen zowel de werkgever
als de werknemer begeleiden bij
dit proces. Bovendien zorgen we
ervoor dat alles wordt vastgelegd in
rapportages, die noodzakelijk zijn
voor het re-integratiedossier (WVP).
Re-integratie 1e spoor duurt maximaal één jaar.

WIA-COACHING
Een WIA-coach geeft een (ex-)
werknemer persoonlijke begeleiding
vóór en tijdens de WIA-periode.
Het begint met de aanvraag van
de WIA-procedure bij het UWV.
Het is belangrijk dat dit volledig
geschiedt en adequaat wordt afgestemd met werkgever, werknemer
en casemanager. Vervolgens kan
de werknemer worden begeleid bij
de ontslagaanvraag, de financiële
consequenties van de WIA en de
vervolgre-integratie. Onze ervaring
is dat een werkgever een WIAcoach inschakelt uit loyaliteit naar
de vertrekkende medewerker (en
vanuit goed werkgeverschap).
Bij Meneer Regezma is het mogelijk
dat WIA-coaching een integraal
onderdeel uitmaakt van een traject
Re-integratie 2e spoor.
RE-INTEGRATIE 3E SPOOR
Nadat een werknemer de WIA-procedure heeft doorlopen, neemt
het UWV de uitkerings- en re-integratieverplichtingen over van de
werkgever. Echter, is de werkgever
eigenrisicodrager, dan blijft de
werkgever verantwoordelijk voor de
werknemer gedurende een periode
van maximaal tien jaar. In dat geval
kan het zinvol en lonend zijn om
Re-integratie 3e spoor in te zetten
voor het zoeken naar passend werk
en een duurzame plaatsing, ook
al is de werknemer (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt.

WAAROM MENEER REGEZMA?
Wij bieden specialistische begeleiding op maat en hebben veel kennis
en ervaring met het bemiddelen van
mensen “met een verhaal”. We
zijn inventief en hebben een groot
bedrijvennetwerk in het Noorden.
Zodoende vinden we vaak een
passende oplossing.
Als werkgever kunt u er op vertrouwen dat we onze uiterste best
doen om uw werknemer goed en
zorgvuldig te begeleiden naar een
passende arbeidsplek. Het risico
van een loonsanctie van het UWV is
daarmee verwaarloosbaar.
Het eerste gesprek is altijd gratis.
Vervolgens worden onze trajecten
gefaseerd uitgevoerd; na elke fase
kunnen de betrokken partijen beslissen of een vervolg wenselijk is. U
maakt hierdoor als werkgever geen
onnodige kosten. Wij zorgen voor
goede rapportages en een volledig
re-integratiedossier (WVP).
Wij gaan verder waar anderen
stoppen. Mocht het 2e spoortraject
niet leiden tot een andere baan,
dan zorgen wij met WIA-coaching
dat zowel de werkgever als de
werknemer begeleid wordt om het
proces goed af te ronden.

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR
Indien het aantoonbaar niet meer
mogelijk is om te werken bij de
eigen werkgever, dient er passend
werk gezocht te worden bij een
andere werkgever. Dat wordt Re-integratie 2e spoor genoemd. Een
arbeidsdeskundige moet bepalen
òf en wanneer een 2e spoortraject
ingezet moet worden. Wij bieden
deze re-integratietrajecten op maat.
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LEES OOK PRODUCTFOLDER WET VERBETERING POORTWACHTER EN SCHADELASTBEPERKING

(GROEPS)
OUTPLACEMENT

GROEPS-OUTPLACEMENT
Soms moet u als werkgever afscheid
nemen van één of meerdere medewerkers. Disfunctioneren , een
conflict of een reorganisatie kunnen
hiertoe de aanleiding zijn.
Outplacement is maatwerk waarbij
uw medewerker professionele begeleiding krijgt bij het zoeken naar
een nieuwe werkkring. Het begint
meestal met het verwerken van het
verlies van werk.
Daarna ligt de focus op arbeidsoriëntatie, het opstellen van een
persoonlijk- en zoekprofiel en het
adequaat gebruik maken van Social
Media.
Vervolgens bepalen we hoe de
werknemer op de juiste manier
in beeld kan worden gebracht bij
potentiële nieuwe werkgevers. Dat
kan namelijk op vele manieren. Wij
kunnen uw werknemer persoonlijke
begeleiding bieden en bovendien
kan hij/zij gebruik maken van ons
grote bedrijvennetwerk.
INDIVIDUEEL OUTPLACEMENTTRAJECT
We bieden over het algemeen
individuele begeleidingstrajecten.
De begrippen samen en op eigen
kracht (empowerment) staan in
onze trajecten centraal. Onze
persoonlijke en individuele aanpak
garandeert maatwerk voor de werknemer en is bovendien effectief,
duurzaam en succesvol.
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we samen met de
werknemer een Plan van Aanpak
op. Die leggen we met een offerte
voor aan de werkgever. Pas als alle
betrokkenen akkoord gaan met dit
plan, gaat het begeleidingstraject
van start. Wij hanteren een persoonlijke benadering waarbij de
werknemer grotendeels de regie
kan hebben. We komen bij de werk-
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nemer thuis, tenzij hij/zij dat onwenselijk vindt. Het traject is gefaseerd
opgebouwd. Na elke fase volgt
een evaluatie en biedt het zowel de
werknemer als de werkgever/opdrachtgever de mogelijkheid om het
traject per fase af te ronden.
GROEPS-OUTPLACEMENT
Voor groeps-outplacement hanteren
we een uniek concept. Wij kiezen
voor een aanpak waarbij het beste
van de individuele- en de groepsgewijze methodiek wordt gecombineerd.
De groepsaanpak kan het positieve
effect van een “lotgenoten-groep”
hebben: “U bent niet de enige en
staat er niet alleen voor; U kunt
succesvolle ervaringen, tips en trucs
met elkaar delen; U motiveert,
steunt en helpt elkaar”.
Een groepsaanpak kan ook nadelen hebben, zoals het risico op
een negatieve en klagerige sfeer.
Daarnaast is differentiatie lastiger
en wordt het doel (=nieuwe baan)
nogal eens uit het oog verloren. Bij
een groepsaanpak is individueel
maatwerk moeilijker te realiseren.
Om toch tot het gewenste maatwerk
en commitment te komen, hanteren
wij het zogenaamde “cafetariamodel”. Uw medewerker kan dan op
basis van zijn/haar wensen een
eigen pakket samenstellen. Dat
kan een mix zijn van de groeps- en
individuele aanpak.

WAAROM MENEER REGEZMA?
Meneer Regezma biedt zowel
individuele als groeps-outplacementtrajecten op maat.
We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek en
daarna houden we de tarieven
laag. Bent u of uw werknemer niet
tevreden over de begeleiding, dan
kunnen we het traject voortijdig
beëindigen zonder dat dit financiële
gevolgen heeft. U kunt met ons prestatie-afspraken maken.
We hebben ruim 20 jaar ervaring
en al vele opdrachten voor grote en
kleine noordelijke bedrijven uitgevoerd. We zijn dus al jarenlang actief in de noordelijke arbeidsmarkt
en hebben een groot relatienetwerk
opgebouwd.

LOOPBAAN
BEGELEIDING
CONFLICT
BEMIDDELING

LOOPBAANBEGELEIDING
Een loopbaanbegeleider biedt advies over het optimaal benutten van
competenties, arbeidssatisfactie,
carrièremogelijkheden en/of mobiliteit van uw medewerker.
Wanneer Loopbaanbegeleiding?
Soms is het voor u als werkgever
zinvol om externe deskundigheid
in te schakelen om meer te weten
te komen over de competenties of
ambities van een medewerker.
Een reorganisatie, disfunctioneren,
beginnende burn-out klachten,
promotie zijn voorbeeldsituaties die
aanleiding zijn om een loopbaanadviseur in te schakelen.
Uw werknemer kan het gevoel hebben dat de competenties of ambities
niet meer passen bij de huidige
functie. Hij/zij kan dit bespreekbaar
maken bij u als werkgever. Indien
u geen raad weet met de vragen,
dan kunt u een externe deskundige
inschakelen.
WAT HOUDT EEN LOOPBAANADVIES IN?
Een kort en eenvoudig loopbaanadvies bestaat meestal uit enkele
gesprekken met de werknemer.
Er kan ook gekozen worden voor
een uitgebreide versie. Die kan uit
verschillende assessment-onderdelen
bestaan, zoals:
• Onderzoek naar kernkwaliteiten
en competenties
• Psychologisch onderzoek
• Beroepskeuzetest
• IQ-test
De assessmentgegevens moeten
leiden tot een goed advies, zowel
voor u als voor uw werknemer.
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WAAROM MENEER REGEZMA?
We hebben ruim 20 jaar ervaring
en al vele opdrachten voor grote en
kleine bedrijven uitgevoerd.
U kunt vrijblijvend een informatief
gesprek aanvragen. Wij vinden het
namelijk belangrijk dat er vooraf
het gewenste vertrouwen is in onze
aanpak. Wij hebben een persoonlijke en individuele benadering, zijn
toegankelijk en goed bereikbaar.
Onze aanpak is persoonlijk, doelgericht, transparant en onafhankelijk.
U en uw werknemer mogen zelf kiezen op welke locatie de gesprekken
plaatsvinden (thuis, werk of op ons
kantoor).
Voor sommige assessmenttesten
maken we gebruik van deskundige
en betrouwbare netwerkpartners.

CONFLICTBEMIDDELING
Arbeidsconflicten hebben vaak een
lange voorgeschiedenis en beginnen meestal met een kleinigheid die
steeds grotere vormen aanneemt.
Uiteindelijk komt het tot een uitbarsting in de vorm van langdurig
ziekteverzuim, disfunctioneren en/of
een juridische strijd. Dat kost altijd
veel geld en het verziekt de werksfeer. Een onafhankelijke conflictbemiddelaar kan voor de strijdende
partijen veel leed besparen door
het conflict analytisch en met specialistische kennis en ervaring te
benaderen.
Uit onderzoek blijkt dat 25% van
de ziekmeldingen voortkomt uit
conflicten op het werk. In de meeste
gevallen worden de conflicten intern
weer opgelost, maar soms is dat

niet mogelijk. Wederzijds wantrouwen en slechte communicatie zijn
vaak de grootste obstakels bij het
vinden van een gezamenlijke oplossing. De conflictbemiddelaar begeleidt de partijen om de verstoorde
verhoudingen weer te normaliseren.
Daardoor ontstaat er weer wederzijds begrip en dat is noodzakelijk
om gezamenlijk te zoeken naar een
constructieve oplossing. Meestal is
dat in de vorm van een voortzetting
van de arbeidsrelatie, maar soms is
het beter om afscheid van elkaar te
nemen.
Een conflictbemiddelaar kost geld.
Echter, als er advocaten ingeschakeld moeten worden, dan kost dat
nog veel meer geld. Bovendien
wordt dan de oplossing gezocht
binnen het juridisch kader en dat
levert zelden winnaars op. Bijna
in 80% van de gevallen waar de
conflictbemiddelaar bij betrokken
is, komt men snel tot een passende
oplossing. Een gemiddeld bemiddelingstraject bestaat uit drie gesprekken van ieder 1,5 uur.
WAAROM MENEER REGEZMA?
Wij hebben ruime ervaring in het
noordelijke bedrijfsleven als dienstverlener, werkgever en ondernemer.
We hebben daarbij in de “keuken”
van talloze bedrijven kunnen kijken.
Wij spreken zowel de taal van de
werkgever als de werknemer en
kunnen daardoor snel analyseren
welke belangen in het geding zijn.
We hebben een geduldige doch
doelgerichte, pragmatische aanpak
en dit leidt meestal tot een resultaat
waarin beide partijen zich kunnen
vinden (mediation).
Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan sluiten
we het traject af met een eerlijk en
objectief rapport op basis van onze
bevindingen.

MENEER REGEZMA ZORGT
VOOR UW BEDRIJF
Wij zijn uw aanspreekpunt en
dienstverlener, binnen een uniek
concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement
voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid
naar praktijk.
Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door
een lager ziekteverzuim, hogere
productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we
komen naar u toe.
Het eerste verkennende gesprek is
altijd gratis en u kunt met ons prestatieafspraken maken.

ABONNEMENT
Een abonnement bij Meneer Regezma kost op dit moment slechts
€ 50,- per jaar. U profiteert dan
van de nodige voordelen, zoals het
gratis gebruik van onze helpdesk,
waarbij u onbeperkt (dag en nacht)
uw vragen kunt stellen over arbo- en
re-integratiezaken. U krijgt tevens
20% korting op ons uurtarief.
Neem contact op voor meer informatie of meld u aan via de website.
ONZE OPDRACHTGEVERS
We hebben de afgelopen 20 jaar
vele opdrachten uitgevoerd voor
grote en kleine bedrijven, waaronder MKB-bedrijven, arbodiensten,
verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en UWV.
U kunt als werkgever uw voordeel
doen met ons grote noordelijke
relatienetwerk..

De naam van ons bedrijf (Meneer
Re-gez-ma) komt voort uit onze
dienstverlening: Re-integratie- en
GezondheidsManagement voor
Bedrijven. Wij bieden de volgende
diensten aan:
• Verbeteren van Werkvermogen
• Company Radar
• Wet Verbetering Poortwachter
• 1e en 2e spoor trajecten
• (groeps)Outplacement
• Loopbaanbegeleiding
• Coaching
• Wet BeZaVa
• Schadelastbeperking
• Werknemers-schuldhulpverlening
• Conflictbemiddeling
• Quickscan Verzuim
• Arbo-Advies
• SROI / Quotumregeling
• MVO (personeel)
• Het Nieuwe Werken
• Educatie (Arbo/Re-integratie)
• Interim- en Projectmanagement
Meer informatie?
Kijk op onze website of vraag een
productfolder aan.

LICENTIEHOUDER
COMPANY RADAR
Meneer Regezma is de enige noordelijke licentiehouder om de Company Radar uit te voeren (zie ook
www.Blikopwerk.nl)
WAAROM MENEER REGEZMA?
We begeleiden al meer dan 20
jaar werknemers, leidinggevenden
en ondernemers in uiteenlopende
werksituaties. Onze aanpak is persoonlijk, doelgericht, transparant en
onafhankelijk.
U krijgt waar voor uw geld.

Meneer Regezma
www.MeneerRegezma.nl
info@MeneerRegezma.nl
Kantoor: 085-4018235
Postadres:
Postbus 9503
9703 LM Groningen
Kamer van Koophandelnummer:
61471968
Banknummer:
NL83 RABO 0191 8892 96
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