Jij bent werknemer
Re-integratie 2e spoor
Als langdurig zieke werknemer met
arbeidsmogelijkheden ga je re-integreren.
Dat kan volgens de Wet Verbetering Poortwachter (onderdeel van de Wet-WIA) via
twee sporen. Het 1e spoor is re-integratie
bij je huidige werkgever. Als dat (nog) niet
lukt, komt het 2e spoortraject in beeld.
Hierin zoeken we samen passend werk op
een nieuwe plek. Werkstudio kan jou en je
werkgever daarbij begeleiden.
Op zoek naar passend werk
Ons re-integratietraject 2e  spoor draait om
jou. We besteden bij Werkstudio veel aandacht
aan je wensen, mogelijkheden en kansen op de
arbeidsmarkt. Als dat nodig is, bekijken we ook
de mogelijkheden voor (om)scholing. Dit traject is
heel uitgebreid en volledig maatwerk, omdat het
op jou persoonlijk wordt afgestemd.

Quote kandidaat

“Bij Werkstudio kreeg ik een gedreven en
persoonlijk betrokken coach, die vanuit
haar deskundigheid en drive cliënten op
het juiste spoor probeert te brengen. Dit
werkt aanstekelijk, je voelt de positiviteit en
dit geeft je extra energie en vertrouwen om
dit traject tot een goed einde te brengen.”

1

2
Elk traject
bestaat uit vier fases:

Fase 1: Startrapportage
Je maakt persoonlijk kennis met Werkstudio
en de loopbaanadviseur. Wij inventariseren
je arbeidsverleden, de gevolgde opleidingen
en besteden aandacht aan de voorliggende
periode van ziekte. De intake bestaat uit één
of meer gesprekken. Naar aanleiding van deze
uitgebreide intake volgt er een startrapportage
met een trajectplan. Dit plan vormt de basis
van waaruit wordt gewerkt.

Fase 2: (her)Oriëntatie
Tijdens de (her)oriëntatiefase brengen
we jouw vaardigheden en capaciteiten
in kaart. We zetten testen en vragenlijsten in om helder te maken welke
talenten, competenties, drijfveren en
interesses je hebt. We bereiden je hier
natuurlijk grondig op voor, zodat je niet
voor verrassingen komt te staan. We
maken inzichtelijk wat je sterke punten
zijn en verkennen samen de functies
die daarbij aansluiten. En we oriënteren ons op (nieuwe) mogelijkheden op
de arbeidsmarkt.

Kenmerkend voor ons
• Persoonlijk contact, open en eerlijk
• Focus op mogelijkheden
• Korte communicatielijnen
• Altijd gericht op samenwerking
met jou en je werkgever
• Een groot regionaal netwerk
Klanttevredenheid
Klanten zijn zeer tevreden over
Werkstudio en geven ons een gemiddeld rapportcijfer van een 8 of hoger.
Zie www.klantenvertellen.nl/werkstudio
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Fase 3: Op weg naar werk
Na de oriëntatiefase zet je de eerste stappen op weg
naar een nieuwe werkomgeving. De loopbaanadviseur van
Werkstudio begeleidt je onder meer bij:
• Opstellen van een CV en aansprekende sollicitatiebrieven
• Verkennen van branches en beroepssectoren en bijpassende opleidingen en cursussen
• Effectief zoeken naar passende vacatures met gebruik
van een online vacaturezoeksysteem
• Leren netwerken en het inzetten van sociale media
• Voorbereiding op sollicitatiegesprekken met gesprekstraining
• Bemiddeling door Werkstudio in ons eigen relatienetwerk, zo mogelijk met een stage of werkervaringsplaats

Wat doet Werkstudio?
Werkstudio is een adviesbureau met
ervaring in re-integratie 2e spoor,
outplacement, loopbaancoaching,
beleidsadvies, arbeids- en organisatievraagstukken, casemanagement en
personeelsadvies. Veelzijdig, meedenkend, betrokken en praktisch. Volgens
onze klanten is dát de kracht van
Werkstudio.
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Fase 4. Werk en nazorg
Als er een nieuwe baan is
gevonden, dan houden wij in
de eerste periode graag contact
met je. We willen namelijk
weten of het goed met je gaat
en ondersteuning bieden bij
vragen van jou of je nieuwe
werkgever.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Voor een vrijblijvend en oriënterend
gesprek kan jij of je werkgever contact
met ons opnemen via 0527- 610070
of via mail: info@werkstudio.nl.
Meer informatie over Werkstudio en
onze diensten is ook te vinden op
www.werkstudio.nl.

Bedrijfsweg 94, 8304 AA Emmeloord

