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2.

Dienstverlening

Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende 

marktomstandigheden, gewijzigde wetgeving, door groei van de organisatie,

of ingegeven door een fusie of reorganisatie. Bovendien kunnen uw mede-

werkers te maken krijgen met vraagstukken over hun loopbaan. Daarom 

is het vaak een hele uitdaging om de ontwikkeling van uw organisatie 

en het perspectief van uw medewerkers in goede banen te leiden.

Thaeles is er om u daarbij te ondersteunen. Samen met u stellen onze

ervaren adviseurs vast waar uw organisatie en uw medewerkers behoefte 

aan hebben. Met een frisse blik brengen zij de knelpunten in kaart 

en leveren vervolgens een actieve bijdrage aan de gewenste ontwikkeling 

of verandering. Door begeleiding, advies, onderzoek, training en coaching, 

voor een individuele medewerker of juist gericht op een groep medewerkers.

En altijd afgestemd op uw concrete behoefte, zodat uw organisatie 

zich ontwikkelt zoals u dat voor ogen heeft. 

Thaeles is actief daar waar werk, mensen en verandering bij elkaar komen.

Onze dienstverlening richt zich op drie aandachtsgebieden:

Organisatie & 
ontwikkeling

Loopbaan & 
verandering

Vitaliteit
& verzuim
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“Medewerkers die in hun kracht
staan vormen de basis voor 
succesvolle organisaties” 

4.

Organisatie & 
ontwikkeling

Loopbaan & 
verandering

In onze huidige maatschappij lijkt verandering soms nog de enige constante.

Voor uw organisatie zal dat niet anders zijn. Hoe succesvol u kunt inspelen 

op deze veranderingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze

waarop u omgaat met uw belangrijkste kapitaal: uw medewerkers. Het is 

daarom cruciaal uw mensen zó in te zetten, dat uw organisatie krachtiger 

wordt. Thaeles adviseert en ondersteunt u actief bij de opzet en realisatie 

van deze processen.

In onze visie op ontwikkelings- en veranderingsprocessen staan mensen 

centraal. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit een voorwaarde is om 

deze processen te kunnen laten slagen. Onze adviseurs laten u de mogelijk-

heden van uw medewerkers zien én ontdekken, zodat u deze beter kunt 

benutten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een scala aan onderzoeks-,

trainings- en coachingsprogramma’s. Per situatie wordt een pakket samen-

gesteld dat is afgestemd op uw specifieke vraag. 

Door samen vanuit verschillende gezichtspunten te kijken, komt u tot 

nieuwe inzichten. En als u weet wat uw mensen kunnen en willen, kunt 

u hun kwaliteiten optimaal inzetten en veranderingen in uw organisatie 

succesvol op gang brengen.

Natuurlijk doet u er alles aan om ervoor te zorgen dat 

de ontwikkeling van uw organisatie en die van uw mede-

werkers bij elkaar aansluiten. Door uw medewerkers het

perspectief te verschaffen dat past bij hun ontwikkeling 

en ambities, versterkt u uw organisatie. 

Daarnaast kan het gebeuren dat u, om welke reden dan 

ook, binnen het bedrijf het perspectief niet meer kunt 

bieden en afscheid moet nemen van een werknemer. 

Thaeles biedt u hierbij effectieve ondersteuning, zowel 

op collectief als op individueel niveau.



Wij kijken met oprechte interesse naar mensen en hun achtergrond. 

Onze adviseurs zorgen er met hun individuele en stimulerende aanpak 

voor dat uw medewerkers inzicht krijgen in de eigen drijfveren, 

passies en mogelijkheden. Dit doen zij onder andere door middel van 

loopbaanonderzoek, assessments, trainingen en coaching, een aanpak die 

Thaeles in eigen beheer heeft ontwikkeld. Daarnaast begeleiden zij, via onze 

outplacement- en mobiliteitsprogramma’s, medewerkers bij het vinden van 

een passende nieuwe uitdaging, binnen óf buiten de organisatie. Uiteraard 

maken zij hierbij gebruik van ons uitgebreide netwerk en ruime kennis van

de arbeidsmarkt.

“Vitale en enthousiaste medewerkers 
bepalen het succes van organisaties’’

“Voorkomen is beter dan genezen”

Vitaliteit
 & verzuim
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Iedere organisatie heeft behoefte aan vitale medewerkers, zeker nu werk-

nemers gestimuleerd worden langer door te werken. Om ervoor te zorgen 

dat uw medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren, kunt u 

de gezondheid, het welzijn en de employability van uw medewerkers 

bevorderen door vitaliteitsmanagement. Onze adviseurs verschaffen u het

inzicht en de middelen voor een concrete en pragmatische aanpak. 

Zij ondersteunen u bij de analyse en geven u adviezen over de opzet 

en de uitvoering van uw vitaliteitsbeleid, gericht op al uw medewerkers.

Toch kan aandacht voor vitaliteit niet voorkomen dat ook uw organisatie

te maken krijgt met medewerkers die klachten krijgen en hun werk niet meer 

kunnen uitoefenen. Om verzuim te voorkomen gebruiken onze adviseurs 

verschillende doeltreffende interventies op het gebied van (arbeidsdeskundig)

onderzoek en coaching. Ook kunnen zij leidinggevenden trainen in hun rol 

als casemanager. En mocht uw medewerker toch uitvallen dan begeleiden 

zij u bij de re-integratie, bij zowel eerste als tweede spoortrajecten. 

Uiteraard volledig conform de Wet Verbetering Poortwachter.



Thaeles is actief op het snijvlak van organisaties, werk, mens en 

verandering. Ingegeven door een verandering of ambitie ontstaat 

vaak de behoefte om een nieuw perspectief te realiseren dat écht 

passend is. Dankzij onze ruime ervaring en brede blikveld weten wij

als geen ander uw specifieke vraag te vertalen naar een inspirerende

aanpak met snel en blijvend resultaat.

6.

Over Thaeles

5.



Voor haar opdrachtgevers en cliënten is Thaeles een betrouwbare gespreks- 

en sparringpartner. Innovatief en flexibel en met een open stijl van zaken doen. 

Omdat wij de vraagstelling van onze opdrachtgevers telkens weer als uniek 

beschouwen, leveren wij maatwerk. Hierbij gebruiken we niet alleen traditionele 

methoden, maar ook creatieve en nieuwe werkvormen en zoeken we steeds 

weer met u, via de meest effectieve weg, naar een passende en structurele oplossing.

“Een wezenlijke bijdrage leveren 
aan het menselijk kapitaal binnen
teams en organisaties”

7.7.

Kwaliteit

Om de resultaten van onze dienstverlening continu op een hoog niveau te 

houden, zijn we sterk gericht op het vergaren van nieuwe kennis en inzichten.

Wij zien het stimuleren van onze adviseurs om zich voortdurend verder te 

ontwikkelen als dé manier om de kwaliteit van onze dienstverlening te waar-

borgen. Onze adviseurs zijn onder andere gecertificeerd door en/of lid van 

het Career Management Institute (CMI), het Nederlands Instituut van 

Psychologen (PsyNIP) en de Nederlandse Vereniging voor Personeels-

management en Organisatieontwikkeling (NVP). Thaeles is lid van OVAL, 

heeft het keurmerk Blik op Werk en is Cedeo-gecertificeerd.

Onze adviseurs

Deskundige professionals met een ruime ervaring, dat zijn onze adviseurs. 

Zij verstaan de kunst om mensen in hun kracht te zetten en daarmee mede-

werkers en organisaties verder te helpen. Ze doen dat ieder met zijn of haar 

eigen kwaliteiten, en dus ook met een eigen kijk op uw organisatie. Al onze 

adviseurs hebben oog voor de specifieke omstandigheden in uw organisatie 

en van uw medewerker en werken pragmatisch aan passende oplossingen.

Onze adviseurs bewegen kritisch mee en gaan een gedurfd advies niet uit 

de weg. Ze hebben een brede ervaring en een zeer gevarieerde achtergrond 

en kunnen verschillende rollen vervullen. Zo kunt u deskundige specialisten 

tijdelijk toevoegen aan uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte 

voeren wij projecten uit met één of meerdere coaches, loopbaanadviseurs,

psychologen of arbeidsdeskundigen.
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