3e Spoor Re-integratie
Wanneer het uw (ex-)werknemer niet lukt om ander
passend werk te vinden en UWV acht uw (ex-)werknemer
meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan bent u als
werkgever maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de
re-integratie van uw (ex-)werknemer. Begeleiding van uw
(ex-)werknemer gedurende deze periode noemen we 3e
Spoor Re-integratie. Een goed begeleidingstraject kan u
veel geld besparen aan premieverhoging vanuit uw
verzekeringsmaatschappij of UWV. MCZ biedt 2 mogelijkheden om uw (ex-)werknemer in het kader van 3e Spoor
Re-integratie te begeleiden: WGA Intensief en WGA Online.

WGA Intensief
Op basis van een uitgebreide intake inventariseren wij de
arbeidsmogelijkheden van uw (ex-)werknemer. Aan de hand
van de verkregen inzichten stellen wij een concreet trajectplan
op voorzien van een realistisch tijdschema. In dit trajectplan
worden individuele stappen beschreven die noodzakelijk zijn
om uw (ex-)werknemer naar een passende baan te begeleiden. Na afsluiting van elke stap of tenminste om de 2
maanden wordt de voortgang gerapporteerd en worden de
vervolgstappen beschreven.
Extra aandacht gaat uit naar de motivatie van uw (ex-)
werknemer en het aanleren van nieuwe vaardigheden en
sollicitatietechnieken. Dit is van belang om uw (ex-)werknemer
concurrerend te positioneren ten opzichte van andere
sollicitanten. Daarnaast kennen wij de arbeidsmarkt goed en
onderhouden nauwgezet contact met potentiele werkgevers.
Ons hele traject is gericht op activering, herplaatsing en schadelastbeperking voor de werkgever.

WGA Online
Indien van toepassing kunnen wij 3e Spoor Re-integratie ook
online aanbieden. Wij werken met een innovatief online werknemersportaal waarin uw (ex-)werknemer zelf aan de slag kan
gaan met behulp van handige apps, zoals een Portfolio + CV
maker, Mediatheek en een vacaturematchsysteem. Dit alles
onder begeleiding van onze deskundige coaches en arbeidsdeskundigen. Op deze manier kunt u uw (ex-) werknemer niet
alleen faciliteren maar wordt ook de voortgang van de
re-integratie en motivatie van uw (ex-)werknemer gemonitord
en veranderingen t.b.v. de inzetbaarheid gesignaleerd.

MCZ - Schakel naar Werk
staat voor een klantgerichte en resultaatgerichte
samenwerking. Wij onderscheiden ons door een
creatieve en effectieve
aanpak.
Wij denken mee in kansen,
mogelijkheden en oplossingen maar verliezen
daarbij het doel en de
wettelijke kaders niet uit
het oog. We zijn duidelijk
en vertalen de vraag van
de klant direct naar onze
dienstverlening. Om die
reden garanderen wij: MCZ
is de schakel naar werk!
MCZ werkt vanuit 3
vestigingen: Terneuzen,
Roosendaal en Raamsdonksveer maar ons werkgebied is geheel ZuidNederland. We bezoeken
desgewenst uw werknemers ook thuis of bij u op
de zaak.

Werkgebied
MCZ heeft vestigingen in Zeeland en West-Brabant, maar we
bezoeken uw (ex-)werknemers ook thuis. We hebben gespecialiseerde re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen in
dienst met veel ervaring en arbeidsmarktkennis in de regio.

Interesse?
Kijk op www.mcz.nu of
bel vrijblijvend naar
0115-615671

MCZ staat voor:
 Afspraak is afspraak
 Deskundig advies
 Persoonlijke aanpak
 Goede bereikbaarheid
 Transparant

