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Hier de titel van het stuk 
Bouwend Nederland Social Support 

 

Waarom doen we dit? 
Social Support staat werknemers van leden van Bouwend Nederland bij in issues in de 

privésfeer. Social Support levert een bijdrage aan een gezonde, sociale en duurzame 

bouwsector waarbij welzijn, maximale productiviteit en optimaal rendement de belangrijkste 

aspecten zijn. Optimaal presterende werknemers, hun welzijn en minimaal verzuim zien wij 

als een belangrijk fundament onder een gezonde bouwsector. Werkgevers (leden Bouwend 

Nederland) halen op deze wijze meer rendement uit hun personeel, hetgeen een positieve 

invloed heeft op het bedrijfsresultaat (organisatorisch en financieel). 

 

Voor wie doen we dit? 
Alle werknemers in dienst van leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van 

onze diensten. We helpen werknemers hun privéproblemen te verminderen of op te lossen. 

Social Support biedt werkgevers een instrument voor verzuimbegeleiding en –reductie, 

duurzame inzetbaarheid, vermindering administratieve lastendruk etc. 

Werkgevers kunnen met Social Support invulling geven aan goed werkgeverschap.  

 

Hoe doen we dit? 
Social Support werkt met ervaren, deskundige maatschappelijk werkenden. Zij zijn in dienst 

van Bouwend Nederland, Registerplein geregistreerd en kennen de sector. Na aanmelding 

van de werkgever kunnen zij een werknemer adviseren, begeleiden en ondersteunen. 

 

In wat voor soort vragen heeft Social Support expertise? 
Social Support heeft een aanbod in de breedte. Veelvoorkomende problemen zijn schulden, 

(echt)scheidingen, vragen samenhangend met ziekte en overlijden, persoonlijke of 

psychische problemen. De medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van 

schuldhulpverlening en mediation (scheiding). 

 

Wat kost de dienstverlening van Social Support? 
Een werknemer is nooit een bijdrage verschuldigd voor de diensten van Social Support. Voor 

de werkgever zijn de kosten afhankelijk van de ureninzet van de adviseurs. Er wordt een 

kostendekkend tarief van 110 euro per uur in rekening gebracht. Dit tot een maximum all-in 

tarief van 1250 euro. Enkele dagen verzuim kost meer dan de inzet van Social Support!  

 

Contact: 
Tonny Grotenhuis 06-53152967   t.grotenhuis@bouwendnederland.nl 

Fred Bimbergen 06-53153075   f.bimbergen@bouwendnederland.nl 
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