Betreft: Offerte Intake Koers Bedrijfspsychologie

Geachte heer/mevrouw,
Uw medewerker dreigt te verzuimen of verzuimt mogelijk al. Een intake is nodig om adequaat vast te stellen
wat de kern van de hulpvraag is en welke oplossingsmogelijkheden er zijn om tot duurzaam herstel te
komen.
De intake start met het invullen van een intake-vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een beeld te
krijgen van de werk- en leefsituatie van de medewerker, zijn/haar klachten en belemmeringen en
persoonlijke achtergrond. De ingevulde vragenlijst dient als ondersteuning voor het intakegesprek.
Het intakegesprek van 1 tot 1,5 uur is gericht op kennismaken, het bespreken van de probleemsituatie en
hulpvraag en het in kaart brengen van verwachtingen en doelen. Aanvullend op het gesprek krijgt de
medewerker toegang tot de online ontwikkeltool GRIP.
Na het intakegesprek neemt de psycholoog ook contact op met de leidinggevende en bedrijfsarts om de
verdere werkcontext en onderlinge doelen en verwachtingen in kaart te brengen.
Op basis van alle verkregen informatie zal de psycholoog een passend begeleidingsvoorstel en offerte
opstellen. In het begeleidingsvoorstel adviseert de psycholoog over het type begeleidingstraject en vermeldt
hierbij de hierbij gestelde doelen, een prognose en de gemaakte afspraken over de onderlinge
communicatie.
De kosten voor de intake bedragen € 425,- (exclusief 21 % BTW).
Deze kosten zijn inclusief locatiekosten, reiskosten en indirecte tijd. Wanneer het intakegesprek op speciaal
verzoek niet op een Koers locatie gepland wordt, dan worden er reiskosten berekend à € 0,19 per kilometer
(exclusief BTW) en € 45,00 per uur (exclusief BTW).
Na goedkeuring van deze offerte wordt er binnen 1 werkdag een afspraak gepland met de medewerker. Het
intakegesprek zal vervolgens binnen 5 tot 7 werkdagen plaatsvinden op een Koers locatie in de woon- of
werkomgeving van de medewerker.
Via het aanmeldformulier op onze website geeft u direct akkoord voor de intake, maar u kunt het ook aan
ons doorgeven via info@koersbedrijfspsychologie.nl. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Koers Bedrijfspsychologie
Team Officemanagement
085 902 03 07
No show bepaling: Annuleren kan tot 48 uur voor een sessie, anders wordt de afgesproken dienstverlening
beschouwd als zijnde verricht. Annuleren dient rechtstreeks bij de psycholoog te gebeuren via diens mobiele
telefoonnummer.
Graag attenderen wij u op onze Privacy Policy en Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle dienstverlening van Koers

