Procesbeschrijving Re-integratie traject Naar Werk
Voortraject
1. Toekenning re-integratietraject Werkfit maken door het UWV

De startdatum van het traject is de datum van het 1e gesprek dat plaats vindt na goedkeuring van het
re-integratieplan.

2. Intakegesprek bij LoopbaanLink
3. Keuze voor LoopbaanLink en doormailen werkplan UWV
4. Concept- Re-integratieplan door LL via de mail om samen op maat te maken
5. Eventueel intake bij LL ondernemerscoach
6. Definitief re-integratieplan naar het UWV

Intakegesprek: match coachings-vraag (klant) coachings-aanbod
•

Hoe is je loopbaan tot nu toe gelopen?

•

Heb je een goed beeld van wat je wilt gaan doen?

•

Met welke sollicitatie activiteiten ben je al bekend en wat heb je tot nu toe ermee gedaan?

•

Welke aanpak past bij je en wat wil je leren van het sollicitatieproces?

•

Waarin kan LoopbaanLink ondersteunen zodat je je (levens)loopbaan weer op kunt pakken ?

Re-integratietraject
Voor concrete werkhervatting in loon- of inkomensvormende arbeid
In beeld brengen van je arbeidsmarktpositie:
•

Capaciteiten en vaardigheden in beeld brengen/ Concrete zoekrichtingen duiden

•

Concreet plan van aanpak opstellen richting betaald werk of als zelfstandig ondernemer

Bij het 1e gesprek worden re-integratieplan en de
samenwerkingsafspraken ondertekend
3 wekelijkse contact momenten persoonlijk, via skype, mail of
telefoon

Door middel van:
•

Beroepskeuze- en Persoonlijkheidstest

•

Wat wil ik doen en welke werkwaarden heb ik?

•

Hoe en waar zoek ik naar mogelijkheden die bij mij passen / vacatures?

•

Netwerkgesprekken, meeloopdagen, stages

Ter afsluiting van het traject een eindrapportage

Op onderstaande terreinen kan individuele
coaching gevolgd worden, ook worden er

Persoonlijke coaching solliciteren
Met aandacht voor:
- CV opstellen

- Motivatiebrief schrijven

- Social Media gebruiken

- Netwerken

- Profilering en Elevator Pitch

- Sollicitatie gesprek voeren

Coaching rondom zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing)

regelmatig workshops georganiseerd
•

Mindfulness

•

Actief buiten

•

Voeding en bewegen

•

Netwerken

•

Solliciteren

•

Empowerment

Resultaat: aan het werk in loondienst of als
Nazorgtraject in de vorm van jobcoaching; begeleiding op de werkplek van de medewerker, leidinggevende en collega’s

zelfstandige

