Arbeidsdiagnostiek
Meedoen in de samenleving staat of valt met het vergroten van kansen op scholing & werk. Bent u
op zoek naar handvatten die helpen om uitval te voorkomen. Wilt u graag maatwerk bieden om uw
cliënten, werknemers of studenten met een (mogelijke) beperking te helpen succesvol te
presteren? Met arbeidsdiagnostiek krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden van uw clientèle om
realistische en haalbare doelen te stellen.

Vraagverduidelijking
▪
▪
▪
▪

kennismaking met cliënt
nul-meting, dossierstudie
plan van aanpak opstellen
nagesprek met een concreet advies

€ 385

Arbeidsdiagnostiek Basis
▪
▪
▪
▪

kennismaking en intake
1 test op maat
gesprek met een concreet advies
onderzoeksverslag

€ 425

Arbeidsdiagnostiek Compleet
▪
▪
▪
▪
▪

vraagverduidelijking
twee testsessies op maat
consult gedragswetenschapper
gesprek met concreet advies
onderzoeksverslag
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€ 850

Trajectbegeleiding
Onze specialist arbeid ondersteunt en coacht uw cliënt om actief deel te nemen aan een traject
naar een passende daginvulling. De methode is gericht op de cliënt en op het omringde netwerk.
Het netwerk van de specialist arbeid speelt ook een belangrijke rol in het slagen van het traject.
Een proactieve en ‘eigenwijze’ aanpak zorgt voor een duurzame match tussen de cliënt en
(onbetaald) werk en opleiding.
•
•
•
•
•
•

vraagverduidelijking
arbeidsdiagnostiek
begeleiden en plaatsen
begeleiden en monitoren
evalueren
zo nodig nazorg

Consultatie
Wilt u dat een specialist arbeid eerst meedenkt bij een vraag over praktische
mogelijkheden voor scholing en werk van een cliënt? Dan is een consultatie
mogelijk. Ons uitgangspunt voor het advies is dat de (zorg) professional weer
verder kan met de cliënt.

€ 85

Waarom MEE?
✓ Voor grondige kennis van mensen met een beperking en de betekenis daarvan op het
leven en functioneren van mensen.
✓ Door onze aangepaste gespreksvoering op het taal- en gedragsniveau van de cliënt
ontstaat een juister en volledig inzicht in het functioneren van de cliënt.
✓ In begrijpelijke taal bespreken wij de uitkomsten van het onderzoek met de cliënt en de
verwijzer. Zij ontvangen een onderzoeksverslag met een helder, compact en praktisch
advies waarmee zij vervolgstappen kunnen zetten.
✓ Gecertificeerde professionals die gebruik maken van diverse methoden voor het
onderzoeken van belastbaarheid, beroepsinteresse en capaciteiten (INVRA, FIT, enz.)

Voor wie?
Iedereen die om wat voor reden dan ook belemmeringen ondervindt in het vinden en houden van
werk, dagbesteding of school.

NB. De genoemde bedragen zijn exclusief reistijd en reiskosten. Voor het niet verschijnen van de cliënt (zonder
afmelding) brengen wij 50% van de gereserveerde tijd in rekening, plus de eventueel gemaakte reiskosten.
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