
Mediation
Uw werknemer effectiever te laten functioneren. 



Expereans B.V. 

Hoofdkantoor   : Papland 9b, 4206 CK in Gorinchem
Postbus   : Postbus 70,  4200 AB in Gorinchem
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Expereans vindt het essentieel dat de kwaliteit van haar producten en service continu wordt gevolgd. 
Dit betekent dat alle processen vastgelegd en toetsbaar geborgd worden. Dit wordt periodiek door een 
onafhankelijke organisaties gecontroleerd.

Expereans is ISO-9001:2008- en CDA-gecertificeerd volgens richtlijn Arbodiensten 
Versie 7. 

Expereans stelt hoge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Daarom zijn wij ook ISO-27001 
gecertificeerd.

Tevens zijn wij ISO-gecertificeerd voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken, 
casemanagement en het geven van opleidingen in het kader van de Sociale Zekerheid.

Privacy- en klachtenreglement 
Expereans verplicht zich tot geheimhouding van 
alle ontvangen en verstrekte informatie over haar 
opdrachtgevers. Deze geheimhoudingsplicht geldt 
voor alle medewerkers van Expereans. 

Medische gegevens die aan Expereans ter 
beschikking komen, worden te allen tijde strikt 
vertrouwelijk behandeld. Het privacyreglement 
van Expereans is aangemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage en 
is geregistreerd onder nummer 1366370. 

Hoewel wij naar hoge klanttevredenheid streven, 
kan er natuurlijk altijd een klacht ontstaan. Om 
deze op zorgvuldige wijze te behandelen, hebben 
wij een reglement waarin staat hoe u uw klacht kunt 
indienen en wat wij er vervolgens mee doen.

Beide reglementen zijn in te zien op 
www.expereans.nl 

Blik op Werk
Expereans heeft een Work Ability Index 
(WAI) sublicentie van Blik op Werk.

Blik op Werk is een onafhankelijke stichting 
die zich inzet voor de kwaliteit van alle 
diensten die bijdragen aan duurzaam aan 
het werk blijven en komen. 

Blik op Werk is licentiehouder in Nederland 
van de Work Ability Index en geeft 
sublicenties uit aan organisaties die de WAI 
willen toepassen.



Mediation

Onze coach is een vertrouwenspersoon 
di de gedachten van uw werknemers  
ventileren of voorleggen aan een 
onafhankelijke persoon. Ook is een 
coach aangewezen persoon als 
sparringpartner.

Heeft uw werknemers behoefte aan een volgende stap? Loop jij tegen beperkingen op? Zijn uw 
werknemers eraan toe om de comfortzone te verlaten? Of zit het even niet mee en staat de 
privéproblematiek uw werknemers in de weg om goed te kunnen functioneren? Bent u op zoek naar 
een vertrouwenspersoon? Dan bent ubij een coach aan het goede adres.  Dan bent u bij een coach aan 
het goede adres.

Het is bekend dat meer dan 70% 
van ziekteverzuim een mentale component 

heeft.

Door privéproblematiek zoals ruzies, 
scheiding, ziekte of verlies van een dierbare, 
instabiliteit in de thuissituatie, niet kunnen 

plannen en organiseren. 

Dit levert stress op waardoor mensen minder 
presteren en zich zelfs ziekmelden. Dat lost 

de problemen niet op en vaak beschadigt het 
ook de werkrelatie. 

Een coach is dan om het ziekteverzuim te 
verkorten of zelfs vermijden. 

De coach ondersteunt uw werknemer in 
vooruitgang en zet de behoefte aan verandering 
om in energie om te veranderen.  Een coach 
gaat altijd uit van het individuele denken, 
handelen en voelen van uw werknemer. 
Met als doel werknemer effectiever te laten 
functioneren. 


