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Re-integratie kort (3 maanden) 

- voor medewerkers die uitgevallen zijn met gezondheidsklachten en onzeker 

zijn over hun toekomst in werk - 

Doel 

Het doel van dit korte re-integratie traject is om de cliënt volledig toe te rusten op het gebied van 

beroepskeuze, arbeidsmarkt en solliciteren zodat hij of zij na afloop zelfstandig en succesvol 

ander werk kan vinden, mocht dat nodig zijn. 

Inhoud 

Altijd moeilijk, als je vanwege gezondheidsklachten uitvalt en je werk niet meer kan doen. De 

toekomst is onzeker… Ga je straks weer terug naar je eigen werkplek? Is dat een goed idee, ook 

voor de langere termijn? Misschien maak je wel van deze gelegenheid gebruik om iets heel 

anders te gaan doen. Hoe ziet de arbeidsmarkt er dan uit en hoe moet je tegenwoordig succesvol 

solliciteren? 

 

Coach en cliënt gaan samen aan de slag met deze vragen. Daarbij komen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

• Loopbaanonderzoek 

• Online testen op het gebied van capaciteiten, interesse, persoonlijkheid en beroepskeuze 

• Keuzes maken ten aanzien van werk 

• Vaststellen passende beroepsrichtingen (zoekprofiel voor betaald werk) 

• Arbeidsmarktverkenning op basis van het zoekprofiel 

• Sollicitatietraining (CV, brief, persoonlijke presentatie, netwerken, open solliciteren, 

social media en meer) 

 

Resultaat? De cliënt is volledig “arbeidsmarkt klaar” en kan zelf verder met het succesvol vinden 

van een nieuwe baan, indien dat in de toekomst nodig mocht zijn. 

 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke 2 weken een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

 

Even sparren? 

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.   
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