Hulp of advies nodig?
Neem contact op met Social Support

Privéproblemen?
met Social Support

Problemen. Iedereen heeft ze. Meestal klein, maar soms ook groot.

Hakt je scheiding er nogal in?

Schulden, een scheiding of een terugval, het kan iedereen overkomen.
Op zo’n moment bestaat er nauwelijks een scheiding tussen werk en privé.
Je sjouwt je zware last overal mee naartoe, dus ook naar het werk.

met Social Support

Tonny Grotenhuis
06 53 15 29 67 | t.grotenhuis@bouwendnederland.nl

Of mail naar socialsupport@bouwendnederland.nl
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Wellicht is één gesprek voldoende
Soms kunnen we werknemers in één gesprek genoeg informatie en advies
geven om verder te kunnen. Als dat het geval is, stemt dat ons tevreden.
Maar, doorgaans hebben we meerdere gesprekken en contactmomenten,
gedurende een langere periode. Wees gerust, hiervoor gelden geen vaste
regels. De duur van onze begeleiding wordt altijd in samenspraak afgestemd.
Wij laten niemand achter. Beloofd.

Bouwend Nederland Zoetermeer 079 32 52 252

MEER INFORMATIE OP BOUWENDNEDERLAND.NL/SOCIALSUPPORT

Wat is Social Support?
Wij zijn er voor werkgevers en hun werknemers in de bouw- en infrasector. Door jarenlange ervaring
én specialisatie zijn wij -als geregistreerd maatschappelijk werkers- de autoriteit op het gebied van
sociale hulp. Wij bieden werknemers niet alleen een luisterend oor, maar staan ze vooral bij met
raad en daad. We doen dat met een bewezen aanpak.

Social Support in het kort

Wanneer Social Support?
Er

worden

ons

veel

Antwoorden en oplossingen
verschillende

vragen

We gaan samen op zoek naar antwoorden. Soms

voorgelegd. Over schulden, scheidingen, ziekten

schakelen we hiervoor ook andere hulpinstanties

en bedrijfsongevallen. Of vragen die te maken

in en komen we gezamenlijk tot een antwoord én

hebben met werkdruk, duurzame inzetbaarheid,

de oplossing. Ook komen wij in situaties terecht

mantelzorg of de situatie thuis. En wat te doen

waarin werknemers onvoldoende gehoor vinden bij

wanneer verzuim langdurig wordt en een terugkeer

instanties zoals het UWV en gemeenten. Wij zullen

niet mogelijk is?

jouw geluid nog eens (extra) onder de aandacht
brengen en hopen er daarmee voor te zorgen dat

Kortom, de spanning wordt te hoog, met als

Eén telefoontje en binnen één week om de tafel

meer recht wordt gedaan aan jouw belang.

resultaat dat werk en privé niet meer in balans
zijn. Een situatie waar niemand gelukkig van wordt.
Jijzelf niet, maar dat geldt ook voor jouw werkgever
en sociale omgeving.

Gesprekken doorgaans in de thuissituatie

Platgewalst door schulden?

Bijstaan met raad en daad
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Samen op zoek naar oplossingen
Geen kosten voor werknemers

Privacy gewaarborgd

Aan de ondersteuning van Social Support zijn voor werknemers nooit kosten verbonden.

Gesloopt door privéproblemen?

Jouw werkgever betaalt hiervoor een bijdrage. We bespreken altijd samen hoe we je werkgever
op de hoogte houden. Daarbij is de privacy van werknemers altijd gewaarborgd. Vertrouwen en

Geen kosten voor werknemers

met Social Support

integriteit zijn voor ons enorm belangrijk.

