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Strippenkaart Van Werk Naar Werk  
De Strippenkaart Van Werk Naar Werk is flexibel en sluit aan op het in te zetten budget en op de 

specifieke loopbaanvraag en -situatie van een werknemer: 

• De kosten corresponderen met het budget dat het Participatiefonds verwacht dat je inzet 

voor een goed Van Werk Naar Werk traject.  

• De duur van het traject is maatwerk en hangt af van hoe tijdig een werknemer wordt 

aangemeld en hoeveel strippen er zijn. Bij aanmelding > 4 maanden voor ontslag, zorgen we 

ervoor dat nog voordat een werknemer uit dienst gaat, de Strippenkaart klaar is.   

• Ook de inhoud van de begeleiding is maatwerk dat in goed overleg tussen onze coach, de 

vertrekkende collega en jullie school(-bestuur) wordt vastgesteld; de inhoud voldoet altijd aan 

de voorwaarden van het Participatiefonds. 

 

Vraag direct een kosteloze en vrijblijvende offerte aan voor jouw vertrekkende collega.  

Tijdens de aanvraag kan je het gewenste budget vermelden (minimaal € 600,- inclusief BTW).  

 

 

Bij elk budget past een aantal strippen  

Te besteden budget  

inclusief BTW 

Maanden dienstverband 

werknemer 

Aantal strippen 

€ 600,- tot en met € 850,- 6 t/m 16 maanden 2 strippen 

€ 875,- tot en met € 1.125,- 17 t/m 27 maanden  3 strippen 

€ 1.150,- tot en met € 1.400,- 28 t/m 38 maanden  4 strippen 

€ 1.425,- tot en met € 1.675,- 39 t/m 49 maanden 5 strippen 

€ 1.700,- tot en met € 1.950,- 50 t/m 60 maanden 6 strippen 

€ 1.975,- tot en met € 2.225,- 61 t/m 71 maanden 7 strippen 

€ 2.250,- tot en met € 2.500,- 72 t/m 82 maanden  8 strippen 

€ 2.525,- tot en met € 2.775,- 83 t/m 93 maanden 9 strippen 

€ 2.800,- tot en met € 3.050,- 94 t/m 104 maanden 10 strippen 

€ 3.075,- tot en met € 3.325,- 105 t/m 115 maanden 11 strippen 

€ 3.350,- tot en met € 3.600,- 116 t/m 126 maanden 12 strippen 

€ 3.625,- tot en met € 3.875,- 127 t/m 137 maanden 13 strippen 

€ 3.900,- tot en met € 4.150,- 138 t/m 148 maanden 14 strippen 

€ 4.175,- tot en met € 4.425,- 149 t/m 159 maanden 15 strippen 

€ 4.450,- tot en met € 4.700,- 160 t/m 170 maanden 16 strippen 

€ 4.725 tot en met € 4.975,- 171 t/m 181 maanden 17 strippen 

€ 5.000,- Vanaf 182 maanden 18 strippen 

 

 

Of kies één van onze modules 

Weet je al precies wat nodig is en wil je heel gericht daarmee aan de slag? Kies dan uit onze modules: 

 

• Sollicitatietraining // Sollicitatietraining speciaal voor 50+ werkzoekenden 

• Jobhunten  

• Social media // Personal branding 

http://www.power4people.nl/
https://power4people.nl/shop/strippenkaart-vwnw
https://power4people.nl/shop/solliciteren/
https://power4people.nl/shop/50-en-solliciteren/
https://power4people.nl/shop/arbeidsmarkt-netwerken-jobhunten/
https://power4people.nl/shop/social-media/
https://power4people.nl/shop/personal-branding/

