
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaeles, partner op het gebied van mens, werk en verandering 
 

De ontwikkelingen op het gebied van mens, werk en verandering volgen elkaar in hoog tempo op en hebben vaak 

een grote invloed op het individu en zijn of haar omgeving. We zien dat door de veranderende omstandigheden in 

bedrijven nieuwe ontwikkelingsvragen ontstaan of dat er wijziging in houding en gedrag van management en 

medewerkers wordt gevraagd. Daarnaast zorgen de veranderingen geregeld voor door- en uitstroomvragen. In 

voorkomende situaties zien we dat de behoefte toeneemt om, als aanvulling op de interne HR-omgeving en 

aanwezige deskundigheid, gebruik te maken van een sparringpartner die op adequate en deskundige wijze in staat 

is om specifieke vraagstukken op te pakken. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaeles een sterke, regionale partner 

In de regio Zuidoost Nederland heeft Thaeles zich 

ontwikkeld tot een krachtige dienstverlener op het gebied 

van loopbaan & verandering, organisatie & ontwikkeling 

en werk & verzuim. Het past daarbij in onze filosofie om 

de dienstverlening dicht bij de klant aan te bieden, veelal 

binnen het bedrijf, maar er kan ook gebruik worden 

gemaakt van onze eigen locaties. 

 

Unieke vraag 
Wat ons betreft is de vraag waarmee een klant 

binnenstapt iedere keer weer uniek. Daarom wordt ook 

in nauwe samenwerking met de klant per situatie de 

gewenste aanpak bepaald. De adviseurs binnen Thaeles 

beschikken juist daarom over een ruim assortiment aan  

methodieken en instrumenten waarvan een deel in eigen 

beheer is ontwikkeld.   

 

Aanpak en stijl 
Veel van onze deelnemers en opdrachtgevers typeren 

onze stijl als pragmatisch, no-nonsense en resultaat-

gericht. Van onze medewerkers verwachten wij dan ook 

dat men onderneemt binnen de opdracht en in nauwe 

samenwerking met de opdrachtgever. 

 

Professionals en kwaliteit  
In onze dienstverlening zijn het uiteindelijk de adviseurs 

die in het directe werk met onze klanten de kwaliteit van 

onze dienstverlening bepalen. Daarom werken wij 

binnen Thaeles met (senior)adviseurs, woonachtig in de 

regio, en die beschikken over een zeer ruime 

praktijkervaring en een sterk netwerk.  

Thaeles is lid van OVAL, is in het bezit van de Cedeo 

erkenning en het keurmerk Blik op Werk.  

Onze adviseurs zijn o.a. aangesloten bij NOLOC, CMI, 

NVP en NIP.  

 

Dienstverlening 
 

Loopbaan en Verandering 
Op het gebied van loopbaanonderzoek en advies bieden 

wij programma’s aan die de deelnemer informatie en een 

concreet plan opleveren om een heroriëntatie op de 

loopbaan handen en voeten te geven.  

Loopbaanonderzoek is bedoeld voor werknemers die toe 

zijn aan een volgende stap in hun loopbaan en hierbij 

ondersteuning kunnen gebruiken. Of voor medewerkers 

die dreigen vast te lopen in hun huidige werk vanwege  
 

onvoldoende uitdaging en motivatie. En ook voor 

medewerkers die een onbalans ervaren tussen ambitie, 

werk en privé. 

Loopbaanbegeleiding is een proces dat in nauwe 

samenwerking of samenspraak met de werkgever zal 

worden uitgevoerd. Met de uitkomsten van het onderzoek 

kunnen werknemer en werkgever aan de slag. 

 

Organisatie en Ontwikkeling 

De aanleiding om Thaeles te consulteren voor 

organisatieadvies betreft altijd een vraag die betrekking 

heeft op veranderingen op organisatieniveau. Wij zien 

een continue proces van veranderingen en 

ontwikkelingen in bedrijven en het ontstaan van nieuwe 

situaties, kansen en bedreigingen voor werknemers. Met 

daarbinnen de behoefte van individuen, teams en 

organisaties om succesvol om te gaan met of in te spelen 

op deze veranderingen of ontwikkelingen. Vanuit deze 

zienswijze willen we graag samen met organisaties naar 

hun specifieke vraagstelling kijken. 

In dialoog met de opdrachtgever wordt gezorgd voor 

optimale afstemming over de vraagstelling, menings-

vorming, het creëren van draagvlak, doelverduidelijking 

en resultaatafspraken en wordt een op maat afgestemd 

procesplan van aanpak en begeleiding ontworpen.  
 

Vitaliteit en Verzuim 
Bij ziekte van een werknemer zijn werkgevers en 

werknemers wettelijk verplicht inspanningen te verrichten 

met als doel hervatting van eigen of andere werkzaam-

heden. De verantwoordelijkheid van re-integratie blijft te 

allen tijde bij werkgever en werknemer liggen. UWV 

beoordeelt uiteindelijk of werkgever en werknemer 

voldoende aan re-integratie inspanningen / verplichtingen 

hebben gedaan.  

 

Per verzuimsituatie wordt bezien welke ondersteuning de 

werknemer nodig heeft voor een bevredigend resultaat 

conform eisen UWV. Thaeles geeft werkgevers hierbij de 

keuze om re-integratietrajecten voor medewerkers in het 

kader van 2e spoor volledig ofwel gefaseerd in te kopen.  

De dienstverlening arbeidsdeskundig onderzoek en 2e 

spoor bestaat uit individuele en persoonlijke begeleiding. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website 

www.thaeles.nl. U kunt natuurlijk ook bellen met ons 

centrale nummer 077-4650785. 
 

http://www.thaeles.nl/

