Brøndby

Rundbordssamtaler
- fastholdelse på arbejdspladsen
Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som
muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.
Ved rundbordssamtalen samles alle relevante personer (fx. medarbejder, tillidsrepræsentant, konsulent fra fagforening, konsulent fra jobcentret, arbejdsgiver og evt. egen læge) med hver sin faglige
kompetence. Målet er at skabe holdbare løsninger,
der kan fastholde medarbejderen i virksomheden,
samt undgå eller afkorte en sygemelding.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale,
som typisk forløber sådan, at medarbejderen
med egne ord beskriver sin situation, hvorefter
der på baggrund af fagpersonernes uddybende
spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.
Rundbordssamtaler skal være frivillige og er underlagt tavshedspligt.
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