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De Denkerij® Toegepaste filosofie voor het bedrijfsleven 

Coaching, interventie en re-integratie. 

Re-integratiediensten 
De Denkerij® heeft een raamovereenkomst afgesloten met het UWV voor het leveren van re-

integratiediensten. De re-integratie dienstverlening richt zich vooral op het begeleiden van mensen in 

een interventietraject. In principe staan de interventies van de coaches van De Denkerij® open voor 

iedereen. Een speciale doelgroep is het hoger kader/management en mensen die op directie niveau 

werkzaam zijn.  

Coaching 

De coaching is gericht op mensen die een interventie nodig hebben omdat er om allerlei redenen 

blokkades bij hen zijn opgetreden. (denk aan burnout) De interventie zorgt ervoor dat disbalans die is 

ontstaan wordt hersteld zodat iemand weer evenwichtig kan functioneren.  

Interventie 

De begeleiding heeft vooral als doel om mensen terug te brengen in de situatie waar ze geen of weinig 

belemmeringen ondervonden.  Daardoor zijn ze weer instaat om zelfstandig werk te verrichten of te 

zoeken naar betaald werk. 

Methode  

De coaching en advisering van De Denkerij® gaat niet uit van ziektebeelden. Het stellen van de juiste 

vragen door de coach leidt ertoe dat het zelfinzicht zich aanpast. Iemand hervindt daardoor zijn even-

wicht dat door omstandigheden uit balans is geraakt. Nadenken en in gesprek zijn over die omstandig-

heden in relatie tot jezelf, werkt therapeutisch. Het verbetert je inzicht en overzicht door vragen te 

stellen. Het stellen van vragen verruimt je kennis en verbreedt het raamwerk van je denken. Het zorgt 

voor balans. De disbalans door overmatige prikkels herstelt zich. Je vitaliteit herleeft.  

Inzet coaching van De Denkerij® voor bedrijven en organisaties 

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn bedrijven en organisaties eraan gehouden een 

re-integratiedossier en een plan van aanpak op te stellen bij langdurige ziekte. Onderdeel van dat plan 

van aanpak kan coaching van de medewerker zijn.  Een coachingtraject door De Denkerij® om de me-

dewerker weer zo snel mogelijk te re-integreren, past in dat plan van aanpak als er sprake is van een 

verstoorde persoonlijke situatie van de medewerker. 

Er kunnen zich voor medewerkers ook omstandigheden voordoen die een preventieve inzet van een 

coach zinvol maken om verzuim te voorkomen of vroegtijdig te beperken. 

Wilt u meer informatie over coaching/re-integratie van De Denkerij®, neem dan contact op.  
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