
	
	

	
	

     Voortraject 
	

1. Toekenning re-integratietraject Modulair door het UWV 

	
2. Intakegesprek bij Loopbaanlink 

	
Intakegesprek: match coachings-vraag (klant) coachings-aanbod 
 
• Wat speelt er sociaal, fysiek en emotioneel waardoor je (nog) niet kunt gaan voor werk. 

• Welke hulplijnen heb je al en hoe tevreden ben je hierover 

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

 
5. Eventueel intake bij een niet re-integratie coach 

4. Concept- Re-integratieplan door LL via de mail om samen op maat te maken 

 

	

 6. Definitief re-integratieplan naar het UWV  

       
 Re-integratietraject 
	
	

Contactmomenten; gemiddeld eens in de 3 weken, persoonlijk, 

via beeldbellen, mail of telefoon 

 

Procesbeschrijving Re-integratie traject Modulair 	

• Participatie interventie  

De cliënt wordt gecoacht om op structurele basis deel te gaan nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenshuis. 
En de activiteiten zelfstandig binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden. Hij pakt daartoe 
nieuwe activiteiten op, of bouwt bestaande activiteiten uit.  

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst bevindt de cliënt zich tenminste op trede 2 van de participatieladder 

 
door middel van: 
• Vitaliteits- of energetische coaching, budgetcoaching 
• Coaching op empowerment en creatievermogen 

De startdatum van het traject is datum die in de orderbevestiging van het UWV vermeld wordt 
 

Bij het 1e gesprek worden re-integratieplan en de 

samenwerkingsafspraken ondertekend 

      	
 
	
	

Traject Werkfit 	

 Ter afsluiting van het traject een eindrapportage  

3. Keuze voor Loopbaanlink en doormailen werkplan UWV 

	
	

Vervolgmogelijkheden	

• Bevorderen Maatschappelijke Deelname 

De cliënt wordt gecoacht om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan 
het verrichten van vrijwilligerswerk of regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband. Hij pakt daartoe nieuwe 
activiteiten op, of bouwt bestaande activiteiten uit.  

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst bevindt de cliënt zich tenminste op trede 3 van de participatieladder 

 
door middel van: 
• Vitaliteits- of energetische coaching, budgetcoaching 
• Coaching op empowerment en creatievermogen 

• Begeleiding bij scholing 

De cliënt wordt gecoacht bij het doorlopen van door UWV noodzakelijk geachte scholing en waar van toepassing het afleggen 
van toetsen.  

Resultaat: Na inzet van deze Re-integratiedienst heeft de cliënt de scholing volledig doorlopen en de noodzakelijke toetsen 
afgelegd. 

 
door middel van: 
• Vitaliteits- of energetische coaching, budgetcoaching 
• Coaching op empowerment en creatievermogen 

Verbeteren van de persoonlijke situatie  
• Psychische weerbaarheid verhogen 
• Fysieke weerbaarheid verhogen 
door middel van: 
• Vitaliteits- of energetische coaching, budgetcoaching 
• Coaching op empowerment en creatievermogen 

Traject Begeleiding bij scholing	

Traject Bevorderen Maatschappelijke Deelname	


