
Als werkgever ben je gebaat bij een gezonde werk-
sfeer en vitale medewerkers. Soms is het nodig je 
medewerkers extra ondersteuning te bieden. Je 
kunt daarvoor een beroep doen op Viazorg. 

 Onze HRM-diensten op maat:

• Loopbaanbegeleiding  
Ontwikkel je talent samen met Viazorg. Inzicht in eigen am-
bities en talenten is belangrijk bij het vinden van een nieuwe 
baan of een andere functie. Wij bieden de medewerker een 
helder inzicht in wensen en mogelijkheden met passende 
loopbaanbegeleiding. 

• Re-integratie tweede spoor
Onze kracht is om medewerkers zelfvertrouwen te geven en 
te ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk. Met 
behulp van een loopbaanscan, opdrachten, gesprekken, een 
werkervaringsplaats en praktische tips helpen we medewer-
kers op weg naar passend werk of een geschikte opleiding. 
Het doel van het traject is om de klant een duidelijk beeld 
te geven van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast werken we aan het versterken van werknemers-
vaardigheden en het in beeld brengen van de arbeidsmarkt-
positie.   

• Outplacement
Outplacement  Viazorg ondersteunt zowel werkgever als 
werknemer aan de hand van een individueel of collectief 
traject. Onze roots liggen in de sector zorg en welzijn, maar 
ook buiten deze sector begeleiden wij medewerkers. Ons 
netwerk zetten wij actief in voor onze kandidaten. Onze be-
geleiding is persoonlijk, motiverend en activerend. 

• Vitaliteitscoaching
Met behulp van een digitale vragenlijst en coachgesprekken 
wordt de persoonlijke vitaliteit van de medewerker in kaart 
gebracht. De begeleiding van de vitaliteitscoach is praktisch 
en motiverend en gericht op het toewerken naar een (meer) 
gezonde leefstijl. Samen met de coach wordt het gewenste 
doel besproken, hoe dit bereikt kan worden en wat daarvoor 
nodig is. Acties kunnen gericht zijn op het verhogen van het 
energieniveau, verminderen van stress/werkdruk, een ge-
zonder eet- of bewegingspatroon en een betere balans tus-
sen inspanning en ontspanning

• Duurzame inzetbaarheid
Duurzaam inzetbaar personeel is een belangrijk thema in 
het personeelsbeleid voor zorg en welzijn. De werknemer is 
meer en meer zelf verantwoordelijk om aan het werk te ko-
men en te blijven. ViaZorg faciliteert op dit gebied door een 
Lerend Netwerk Vitaliteit en een Arbonetwerk. Ervaringen 
uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen rondom de vraag-
stukken die de deelnemers tegenkomen in het werk staan 
centraal in deze netwerken.  

• Coaching  
Het oplossen van problemen en bewustwording en inzicht 
creëren staan centraal bij het coachingstraject. Dit geldt ook 
voor het bereiken van zelf geformuleerde doelen en het rea-
liseren van persoonlijke veranderingen. Coachvragen kunnen 
betrekking hebben op persoonlijke effectiviteit, leidinggeven 
en competentieontwikkeling.  

• HR advies
Viazorg biedt ondersteuning op het gebied van HRM. Op zoek 
naar (tijdelijke) uitbreiding van de HRM afdeling of advies 
over een bepaald thema? Onze adviseurs helpen je graag 
bij personeelsgerelateerde vraagstukken. Wij hebben kennis 
van de zorg- en welzijnssector en het onderwijs. Daarnaast 
organiseren wij netwerkbijeenkomsten en een kwaliteits-
cirkel voor HR-professionals en leidinggevenden. Zo kun je 
met vakgenoten uit de sector in contact komen en 
ervaringen delen over diverse vraagstukken.

Workshops & trainingen  
Viazorg organiseert workshops voor HR-professionals op 
het gebied van verzuimbegeleiding, casemanagement, ver-
anderingen in wet- en regelgeving, vitaliteit en employabi-
lity. Ook bieden we trainingen en workshops voor mede-
werkers aan, waaronder sollicitatie- en netwerktraining, op 
weg naar werk training, fit in je loopbaan en de workshop 
vergroten van je persoonlijke vitaliteit. Deze trainingen kun-
nen individueel of groepsgewijs worden ingezet. Dit kan op 
locatie bij Viazorg of incompany.  

Testmogelijkheden  
Viazorg biedt testmogelijkheden aan op het gebied van 
loopbaan, re-integratie, persoonlijkheid en duurzame in-
zetbaarheid. Deze testen kunnen ondersteunend worden 
ingezet binnen een traject en kunnen los worden ingekocht.

Wil je meer informatie over onze diensten? Neem contact op met Viazorg: 
 t. 0113—25 00 73  I  e.  o@viazorg.nl  I  www.viazorg.nl  I  www.zz.nl  
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Samen op zoek naar oplossingen


