Op ieder gewenst
moment inzicht in het
verloop van het traject?
RapportageOnline.

WERKFIT MAKEN
•
•

Traject Consult is al ruim 10 jaar succesvol in het begeleiden van mensen naar werk.
We richten ons op je mogelijkheden. Je bent weer klaar voor de arbeidsmarkt en
kunt weer meedoen!
Individuele 1 op 1 begeleiding, persoonlijke aandacht, empowerment.

•

Het traject ‘werkfit maken’:
Binnen het Werkfit-traject gaan we samen aan de slag om je plaats op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te
verbeteren. Samen met je individuele coach bespreek je hoe we de onderdelen uit het UWV-Werkplan gaan uitvoeren.
We doen dat zoveel mogelijk volgens een vaste planning zodat je vooraf weet waar je aan toe bent. Duidelijk en
transparant dus! We gaan zo snel mogelijk van start met begeleiden, coachen en leren. Je maakt daarbij gebruik van
ons (online) werkboek.
Afhankelijk van je individuele behoefte richten we ons op de volgende doelen.
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VERSTERKEN WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
•
•
•

IN KAART BRENGEN
VAN JE PLAATS OP DE
ARBEIDSMARKT
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Empowerment
Versterken fysieke fitheid
Assertiviteit
Versterken mentale kracht
Omgang en acceptatie
van beperkingen
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EL 3

VERBETEREN VAN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
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Loopbaancoaching
Interesses en drijfveren in kaart
Beroepskeuzeadvies
Netwerken
Beroepenoriëntatie

Structuur
Begeleiding bij scholing
Arbeidsritme

“…Goede en degelijke aanpak, gebruiken van kwaliteiten en
omgaan met beperkingen. Het voelt goed om weer van mijn eigen
kracht uit te kunnen gaan. Ik weet nu wat ik kan en in welke

Meer informatie of direct aanmelden?
Voor meer informatie kijk je op www.trajectconsult.nl/uwv.
Aanmelden kan direct via je contactpersoon bij UWV.

richting ik wil gaan werken…“
UWV-traject
		 van Max van Z. (2016)
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NAAR WERK
•
•
•

Onze jobhunters zijn arbeidsmarktspecialisten met een groot werkgeversnetwerk.
Ze begeleiden je succesvol naar een nieuwe, passende baan.
We hebben letterlijk al duizenden keren laten zien dat we een stap extra zetten
voor onze cliënten, van LBO t/m Academisch niveau.
We gaan uit van je mogelijkheden en houden rekening met je beperkingen.

Het traject ‘naar werk’:
Het traject ‘Naar werk’ bestaat uit het solliciteren, netwerken en profileren op de arbeidsmarkt. En natuurlijk het
belangrijkste: het vinden van je nieuwe baan! Samen met je persoonlijke coach bewandel je de kortste weg naar werk.
Je gaat zelf werkgevers benaderen en daarnaast gaan onze jobhunters voor je aan de slag. Je maakt daarbij gebruik
van ons (online) werkboek. We werken zoveel mogelijk met een vaste planning zodat je vooraf weet waar je aan toe
bent en wat je moet doen.
Als jij de wil hebt, hebben wij de weg!
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Aanvullend op de 1 op 1
begeleiding door je coach
en jobhunter neem je
deel aan onze inmiddels
bekende netwerk- en
sollicitatiebijeenkomsten. In
kleine groepjes ga je om de
week werken aan werk!
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Je gaat leren netwerken
en leren solliciteren.
Samen met je coach
en jobhunter ga je
jouw netwerk in kaart
brengen. Daarnaast ga
je zelf actief aan de slag
met het vinden van je
nieuwe baan. Je coach
en jobhunter begeleidt je
hier natuurlijk bij.

Onze jobhunter gaat doelgericht
werkgevers in de regio benaderen.
Het doel is om jou bij zoveel mogelijk
passende werkgevers onder de
aandacht te brengen.
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NETWERKEN

SOLLICITATIE BIJEENKOMSTEN

INDIVIDUELE JOBHUNT
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“… Solliciteren en netwerken was soms best lastig maar met
hulp van mijn coach wel gelukt (…) ik heb er een baan aan
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Meer informatie of direct aanmelden?

overgehouden. De sollicitatiebijeenkomsten waren top!...”

Voor meer informatie kijk je op www.trajectconsult.nl/uwv.
Aanmelden kan direct via je contactpersoon bij UWV.

UWV-traject
		 Wendy V. (2016)
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