
 Samen verder met interculturele expertise!

www.inter-focus.nl

Ondertekenaar charter Diversiteit in Bedrijf
www.diversiteitinbedrijf.nl



Inter-Focus is een kleurrijke organisatie die als eerste interculturele dienstverlener sinds 2015 expertise 
biedt op het gebied van inclusiviteit, herstel en re-integratie. 

Inter-Focus weet zich goed te onderscheiden in de markt. Wij leveren interculturele diensten met 
bi-culturele professionals. Deze bewegen mee in de leefwereld van medewerkers en/of slachtoffers met 
verschillende culturele en etnische achtergronden. Onze geregistreerde experts beschikken over
aantoonbare inclusieve en culturele ervaringen. 

Dit alles maakt ons  uniek. Met trots kunnen wij verkondigen voorloper te zijn op het gebied van 
diversiteit, inclusiviteit en interculturele diensten.

PARTNER VOOR UW UITDAGINGEN! 

WIE ZIJN WIJ 

Verzekeraars
 In opdracht van verzekeraars 
worden re-integratietrajecten, arbeids-
deskundige advies- en herstelcoachingtra-
jecten uitgevoerd voor ongevalslachtoffers 
met een niet-westerse cultuur.  
Deze worden persoonlijk begeleid.

Belangenbehartigers
Onze cliëntgerichte aanpak spreekt zowel 
rechtsbijstandverzekeraars, letselschade 
advocaten als letselschade-experts aan. 
Voor de belangenbehartiger van een 
ongevalslachtoffer in het verkeer of op de 
werkvloer staat de inschakeling van de 
juiste hersteldienst voor de cliënt centraal.

Werkgevers
Ziekteverzuim dient uiteraard te worden 
voorkomen. Verzuimaanpak in het 
kader van o.a. de Arbowet richt zich op 
preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit leidt tot 
verzuimreductie en verzuimbeheersing. Het 
verhalen van loonschade behoort ook tot 
onze diensten. Inter-Focus verleent diensten op 
zowel cliënt-, medewerker- als organisatieniveau. 
 

Onze organisatie is een partner voor verzekeraars in de letselschadebranche, partner voor 
belangenbehartigers van ongevalslachtoffers en partner voor werkgevers en hun medewerkers.
Dit geldt voor trajecten gericht op re-integratie & herstel, psychosociale hulpverlening, 
conflictbemiddeling en als adviseur voor de betrokken partijen. 



Werkgevers zoeken een betere aansluiting bij nieuwe, etnisch diverse klanten en groeimarkten. Naast uitdagingen-
‘binnen de poort’ worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen ‘voor de poort’. Men 
kampt met personeelstekorten en de ‘war of talent’. 

Een ondernemer bewust van de meerwaarde van vitaliteit kiest ervoor duurzaam in menselijk kapitaal te investeren.
Let wel: etnisch-culturele diversiteit in recruitment leidt niet vanzelf tot een inclusieve en niet te vergeten, een 
vitale bedrijfsvloer. Wat is daar dan voor nodig? 

Onze carrière- en life coaches en interculturele communicatie experts zorgen middels trainingen ervoor dat 
alle betrokkenen op een volwaardige en voldane manier kunnen deelnemen aan bedrijfsprocessen en er een 
transparante communicatie ontstaat tussen alle culturen op de werkvloer.

Naast inhoudelijke deskundigheid kan interculturele sensiviteit het verschil maken. Veel professionals, zoals 
arbeidsdeskundigen en herstelcoaches, hebben moeite niet-westerse klanten te begrijpen (en dus) te begeleiden. 
Die klanten komen dan bij Inter-Focus terecht.  

Wij stemmen onze begeleiding af op de specifieke culturele aspecten van cliënten. Dit resulteert veelal in 
een versneld hersteltraject. Een win-win voor alle betrokkenen bespaart tijd, geld en ‘gedoe’.

Maatwerk wordt geleverd met experts die kunnen ‘lezen en beleven’ in Turks, Arabisch, Berbers, Pools, Russisch, en 

en in dossiers worden onderkend. Dit bevordert de motivatie tot re-integratie van de cliënt, waardoor de cliënt 
zich begrepen voelt.

Ons team van experts bestaat uit arbeidsdeskundigen, herstelcoaches, psychologen, psychiaters, 

-

fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, vitaliteitscoaches, diversiteitsadviseurs, taal- en 
cultuurintermediairs, en budgetcoaches.

 CULTURELE DIVERSITEIT & VITALITEIT GEEFT KRACHT

Multiculturele uitdagingen kent vele gezichten 
en behoeft multidisciplinaire benaderingen. 

MAATWERK DANKZIJ INTERCULTURELE EXPERTISE



Enthousiast geworden over onze interculturele diensten en trajecten? Neem snel een kijkje op onze website 
www.inter-focus.nl. 
u uit op ons kantoor in Rotterdam. 

CONTACT

SAMENWERKINGSVERBANDEN

www.inter-focus.nl088 - 808 78 94 info@inter-focus.nl company/inter-focus

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
inspiratiesessies

Carriere, Life en Loopbaan coaching

Diversiteits-en inclusiviteitsbeleid 
binnen bedrijf

Re-integratie arbeidsmarkt spoor 1/2

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Herstelcoaching 

GERICHT OP RE-INTEGRATIE

CULTURELE DIVERSITEIT & VITALITEIT

Goudse Rijweg 380
3031 CK Rotterdam

Interculturele communicatietrainingen

Voor meer informatie neem contact met ons op.     

Arbeidsdeskundig onderzoek / ondersteuning

Verzuimbegeleiding

GEZONDE MEDEWERKERS

088 - 808 78 94

Mediation


