
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Kleinschaligheid en de mensgerichte en multidisciplinaire 

aanpak zijn onze sleutelwoorden. We kijken niet primair 

naar de kortste weg naar werk, maar zoeken steeds een 

realistische route. Niet alleen door naar de capaciteiten en 

wensen te kijken, maar ook naar de arbeidsmarktrelevantie 

van de keuzes die we samen met u en uw cliënt maken. 

Werk is een belangrijk onderdeel in het leven van de meeste 

mensen. Het voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en 

inkomen. De gevolgen van langdurige uitval zijn dan ook 

vaak enorm groot: veel mensen komen in een isolement 

terecht. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen, als dat mogelijk 

is, kun je voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt 

moeilijk te overbruggen valt. Snel ingrijpen voorkomt hoog 

ziekteverzuim. Dit is in wetenschappelijk onderzoek door het 

Kenniscentrum Revalidatie en Handicap (iRv) aangetoond. 

Een snelle aanpak en specifieke begeleiding kunnen een 

verzuimbesparing opleveren van gemiddeld € 5.000 per 

werknemer die langer dan 4 weken ziek is.

Wat houdt onze dienstverlening in?

Onze dienstverlening  is onder te verdelen in twee pijlers:

1. Assessment

Met behulp van een assessment kunnen systematisch en 

doelgericht de potenties en arbeidsmogelijkheden van 

cliënten worden onderzocht die vanwege een fysieke, 

psychische en/of mentale beperking een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben of op korte termijn gaan krijgen.         

Het productaanbod omvat o.a.:

•	 Beroepskeuze- en loopbaanonderzoek

•	 Onderzoek naar psychische belastbaarheid

•	 Neuropsychologisch onderzoek

•	 Praktijk onderzoek

•	 Arbeidsdeskundig onderzoek

•	 Onderzoek naar fysieke belastbaarheid

2. Vroege interventie

Vroege Interventie is ontworpen om op een snelle, efficiënte 

manier te beoordelen of een werknemer bij (dreigende) uitval 

een reïntegratietraject dient te volgen of een zorgtraject 

krijgt. Zo kan langdurig ziekteverzuim worden beperkt. 

Adelante arbeidsreïntegratie biedt dienstverlening op maat 

en geeft u deskundig advies.

Tegenwoordig heeft de werkgever in het kader van de Wet 

Verbetering Poortwachter, een grote verantwoordelijkheid 

als het gaat om zieke medewerkers. Snel ingrijpen is van 

belang. Geen actie ondernemen kan grote gevolgen hebben, 

met name financiële. Medewerkers die langer dan 13 weken 

verzuimen, lopen een groot risico uiteindelijk in een WIA-

situatie terecht te komen. Genoeg reden om op een vroeg 

moment in actie te komen. 

Tijdens het trainingstraject wordt betrokkene begeleid door 

een reïntegratiecoach. Het coachingstraject is gericht op het 

vergroten van de arbeidsbelastbaarheid en op het versterken 

van de persoon. 

ADELANTE ARBEIDSREÏNTEGRATIE
Zo snel mogelijk weer aan de slag
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Adelante arbeidsreïntegratie is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een fysiek en/of psychisch 

gezondheidsprobleem. Doel van die ondersteuning, is om cliënten ondanks hun gezondheidsbeperkingen een 

volwaardige positie op de arbeidsmarkt te laten verwerven. Door middel van een multidisciplinaire aanpak wordt gericht 

gewerkt om geconstateerde beperkingen op te heffen of beheersbaar te maken, zodat deelname aan het arbeidsproces 

niet langer wordt geblokkeerd.



Het doel is om randvoorwaarden te scheppen zodat 

werknemer succesvol kan deelnemen aan zijn of haar 

trainingstraject ten behoeve van de eigen werkplek, bij de 

eigen organisatie. 

Succesvol

De samenwerking tussen Arbodienst, werkgever, werknemer 

en Adelante arbeidsreïntegratie is zeer succesvol als het 

gaat om het reduceren van het aantal arbeidsongeschikten. 

In 80% leidt onze aanpak tot duurzame reïntegratie. 

Terugkeer naar (eigen) werk is het primaire uitgangspunt van 

de arbeidsrevalidatie.

Hoe kunt u uw cliënt aanmelden?

Na het invullen van het aanmeldingsformulier, dat u bij ons kunt 

opvragen, stuurt u deze naar Adelante arbeidsreïntegratie 

Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek of u mailt naar 

arbeid@adelante-zorggroep.nl 

Uw aanmelding wordt vervolgens in behandeling genomen. 

Meer informatie/contact

Voor aanmelding of voor meer informatie, kunt u contact 

opnemen met Adelante arbeidsreïntegratie in Hoensbroek 

via tel. 045-5283000 of e-mail: arbeid@adelante-zorggroep.

nl. Meer algemene informatie treft u aan op onze website:  

www.adelante-zorggroep.nl (arbeidsreintegratie).

ADELANTE

Adelante volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie 

maakt deel uit van de zorggroep Adelante. 

Binnen Adelante werken medische revalidatie en 

arbeidsrevalidatie nauw samen bij het ontwikkelen 

van nieuwe producten die de kans op een positieve 

toekomst voor reïntegratiekandidaten vergroten. Een 

voorbeeld hiervan is de arbeidspoli. Een vraagbaak 

op het gebied van gezondheid en arbeid, waarbij de 

expertise van revalidatie en reïntegratie samenkomen 

bij het beantwoorden van complexe arbeidsrelevante 

gezondheidsklachten. 

De zorg van Adelante richt zich ook op kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs en wonen en audiologie en 

communicatie. 

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden.

De ruim 900 professionals van Adelante zijn werkzaam 

in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, 

Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief 

in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante 

begeleiding.
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

Bij deze doelgroep is Adelante 

succesvol in het inschatten van het 

cognitief functioneren. In het advies 

wordt een vertaalslag gemaakt naar 

huidige of toekomstige functie- of 

leermogelijkheden.


