WerkScan
Op een gezonde manier het pensioen halen en ook nog
met plezier je werk doen? Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Iedere werknemer is daar, samen met de werkgever, zelf verantwoordelijk voor. Wat kan de inzetbaarheid
verstoren en wat is er aan te doen? De Werkscan geeft het
antwoord. De praktijk leert dat actief sturen op de balans
belasting/belastbaarheid de productiviteit verhoogt en de
verzuimkosten verlaagt.
WerkScan Onderzoek
Een WerkScan onderzoek, geeft uw werknemer een beeld van
het eigen werkvermogen. Werkvermogen is de balans tussen
enerzijds de eisen die het werk stelt en anderzijds de eigen
(toekomstige) belastbaarheid,. Als de uitkomsten van het
WerkScan onderzoek daar aanleiding toe geven, kan uw
werknemer een adviesgesprek aanvragen met een van onze
arbeidsdeskundigen. In dit gesprek gaan uw werknemer en
onze arbeidsdeskundige samen zoeken naar de oorzaken en
oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten in het
werkvermogen. Met de adviezen uit dit gesprek kan uw
werknemer daarna zelf gerichte actie ondernemen om het
werkvermogen weer in balans te krijgen. Hiermee wordt de
kans op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt voor de
toekomst vergroot.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is belangrijk. Omdat
de belastbaarheid van mens tot mens verschilt is het zaak om
werknemers uit te dagen te investeren in hun eigen belastbaarheid en inzetbaarheid. Uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid is de werknemer die in staat is om zelfregie te nemen en
te kunnen houden ten aanzien van zijn belastbaarheid gedurende het arbeidzame leven. Deze methodiek van de
WerkScan is gebaseerd op al langer bestaande gevalideerde
methoden en concepten zoals het vaststellen van werkvermogen met de Work Ability Index, de matching van
belasting en belastbaarheid door arbeidsdeskundigen, de
stimulerende werking van een coaching gesprek gericht op
zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. MCZ beschikt over
meerdere gecertifieerde arbeidsdeskundigen die deze
WerkScans mogen uitvoeren. Een WerkScan kan zowel
individueel ingezet worden, maar ook voor uw complete
personeelsbestand.

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.

Interesse?

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

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

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

