Wij zorgen
voor inkomen
Re-integratie case 4
‘Leef je leven, maar wel met plezier’
‘Hartelijk dank voor deze nieuwe kans’
Avéro Achmea zet bij arbeidsongeschiktheid in op duurzaam
herstel en re-integratie van de ondernemer. Daarom vragen
onze arbeidsdeskundigen in hun gesprekken met de
ondernemer altijd goed door. Zodat niet alleen de directe
(fysieke of psychische) oorzaken van arbeidsongeschiktheid
worden geïnventariseerd, maar zodat zeker ook de dieper
liggende oorzaken worden blootgelegd.
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Het vervolg kenmerkt zich geregeld door het bieden van bijvoor
beeld bedrijfseconomisch advies; Avéro Achmea weet dat onder
nemers in dergelijke situaties vaak vrezen het overzicht over hun
bedrijfsvoering te verliezen, het gevoel hebben er alleen voor te
staan. Waardevolle hulp, dus. Dat blijkt ook uit de bedankbrief
die Avéro Achmea onlangs ontving van ondernemer Gerrit K. die
een timmerbedrijf runde en arbeidsongeschikt raakte.
(…)
Als ondernemer wordt van je verwacht dat je een heldere visie
hebt op de toekomst van je bedrijf en bedrijfsvoering. Als je
druk met je werk bezig bent en alles loopt op rolletjes, heb je
vaak weinig tijd om na te denken of het wel zo goed loopt als je
denkt. Maar eigenlijk heb je naast je eigen inzicht en dat van je
boekhouder/accountant soms ook behoefte aan mensen die je
bedrijf eens tegen het licht houden en je een advies geven.
(…)

Na mijn eerste afspraak met Achmea werd mij al snel duidelijk dat
ik iemand had getroffen met een heldere blik op bedrijfsvoering
en op de menselijke kanten van het hebben van een eigen
bedrijf. Na verschillende gesprekken, waarin ik mijn denkwijze en
toekomstbeeld uit kon leggen en daar ook graag bevestiging in
wilde horen, zijn we tot de conclusie gekomen dat ik meerdere
mogelijkheden had.
(…)
Ik werk nu inmiddels twee maanden bij een zorginstelling als
medewerker Vastgoed waar veel van mijn opgedane kennis van
pas komt. Naast een prettige werksfeer en een nuttig gevoel is
dit mijn nieuwe uitdaging geworden. Mijn bedrijf blijft bestaan
en zal in afgeslankte vorm verder gaan zonder dat mijn klanten
hiervan hinder ondervinden. Wij werken op dit moment samen
met een andere timmerfabriek die wat meer mogelijkheden heeft.
Samen kunnen we onze klanten netjes bedienen, en we verdelen
het werk op de meest passende, geschikte manier.
Leef je leven, maar wel met plezier.
Hartelijk dank,
Gerrit K.
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