Lager verzuim, minder verloop,
meer tevredenheid

		

		Een organisatie valt of staat met de inzet en veerkracht van medewerkers

		
en managers. Zij vormen de ruggengraat van het bedrijf en verdienen dan
		
ook optimale ondersteuning. Die ondersteuning zien we vaak terug in
de vorm van een auto van de zaak, telefoon, laptop of een werkplek thuis. Arbeidsvoorwaarden die best handig of belangrijk zijn maar geen oplossing bieden voor (acute)
werkgerelateerde problemen.
CoachvandeZaak biedt werkgevers de mogelijkheid om hier een onderscheidende
arbeidsvoorwaarde aan toe te voegen: directe ondersteuning en coaching op het
moment dat dit nodig is. Met als resultaat: lager verzuim, minder verloop, hogere
werknemers tevredenheid en betere performance.

Hoe werkt het?
De werkgever maakt met CoachvandeZaak een
overeenkomst (abonnement) waarin de periode en het gewenste aantal Coach Miles, ofwel
C-Miles, wordt afgesproken. Eén C-Mile omvat
30 minuten en heeft een waarde van €90,-. Wie
gebruik kan maken van deze C-Miles wordt
bepaald door de werkgever.
De vorm van de coaching hangt af van de
afspraak tussen de werknemer en de coach:
telefonisch, online/videobellen, face-to-face of
wandelcoaching. Ook Interventie, Mediation of
Teamsessies behoren tot de mogelijkheden.

OPLOSSEN VOORDAT HET ESCALEERT
Leidinggevende en hun teamleden hebben vaak het gevoel
dat ze een probleem, conflict
of issue zelf moeten oplossen.
Soms loopt iemand daarbij
vast of schuift het probleem
voor zich uit en wordt er pas
hulp ingeroepen als het echt
niet meer gaat. Met alle risico’s
en gevolgen van dien.
Met een abonnement kan een werknemer contact opnemen met CoachvandeZaak
en wordt samen met de coach direct gewerkt aan een oplossing voor het vraagstuk.
Externe, oplossingsgerichte coaching voor leidinggevenden en hun team. Vertrouwelijk,
met een frisse en objectieve blik en op het juiste moment, in de juiste vorm en met de
juiste oplossing.

DE VOORDELEN
Laagdrempelig
Direct in te zetten, zowel individueel als in teamverband.

Lager verzuim
Problemen worden direct aangepakt en opgelost.

Flexibel
In tijd, locatie én coach.

Efficiënt en doelgericht
Medewerkers kunnen ons 24/7 benaderen.

Minder verloop
Behoud van medewerkers en betere performance.

Employer Branding
Onderscheidende propositie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie?
Toon van Mierlo
06 53 83 67 83

Kijk op www.coachvandezaak.nl, bel of mail ons.
info@coachvandezaak.nl

Jan Marijne
06 54 69 43 92

