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Uit de uitkering, aan het werk (Spoor 3) 

- voor wie een uitkering heeft en op zoek moet naar een nieuwe baan - 

Doel & duur 

Dit traject is bedoeld voor mensen die een uitkering hebben (bijvoorbeeld WW of WGA) en die 

op zoek moeten naar werk. Doel van de begeleiding is duurzame werkhervatting in een 

passende, betaalde baan. Er zijn Spoor 3 trajecten van 6, 9 of 12 maanden. 

Inhoud 

Een Spoor 3 traject bij Power4People bestaat uit twee fases: de Transitiefase en de Succesfase. 

Transitie betekent verandering, in dit geval van de oude situatie naar een nieuwe situatie op het 

gebied van werk. De Transitiefase is onderverdeeld in een aantal tussenstappen en daarna volgt 

de Succesfase. De Succesfase heet zo omdat de meeste van onze cliënten in die fase weer aan 

het werk gaan. Alle stappen en fases worden tijdens het traject op maat gemaakt, aansluitend bij 

de situatie van de client. Een traject ziet er zo uit:  

 

Transitiefase 

Start traject -> maximaal 3 maanden 

Succesfase 

3 maanden-> einde traject 

Traject 
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training & 

solliciteren 

Jobhunten & solliciteren 

Vast tarief of succestarief 

Wat de kosten betreft zijn er twee mogelijkheden: 

• Er zijn trajecten van 6, 9 en 12 maanden met een vaste prijs 

• Wil je dat de prijs afhangt van het resultaat? Dan is het traject met succestarief een mooie 

optie! Je betaalt dan een lage basisfee en alleen als er een plaatsing wordt gerealiseerd, een 

plaatsingsfee 

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 de creatieve aanpak en de combinatie van verschillende werkvormen wordt er in elk traject 

een maximaal verschil gemaakt. 

 

Heb je vragen welk type traject het beste past? Of wil je ergens anders 

over 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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