Spoor 2 re-integratie

Spoor 2 re-integratie is deskundige ondersteuning bij het vinden van ander werk buiten uw
organisatie wanneer u door ziekte huidige werk niet meer kunt doen. Ieder individu stelt
andere eisen aan de begeleiding. Het doel blijft gelijk: binnen een zo kort mogelijke termijn
weer aan de slag in een baan die bij u past.

Eén traject, twee fasen

Het Spoor 2 traject is opgedeeld in twee fasen: de mobiliseringsfase en de
bemiddelingsfase. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak.
Hierin staat vastgesteld wat het doel van het traject is. Zo houdt iedereen overzicht
en wordt er resultaatgericht gewerkt.

De mobiliseringsfase

De mobiliseringsfase begint met een intakegesprek met u, waarin een inventarisatie
plaatsvindt van uw mogelijkheden. Het intakegesprek is ook bedoeld om kennis te
maken met de individuele coach, de mobiliteitsexpert. Het is tenslotte mensenwerk
en de persoonlijke klik met de coach vinden wij heel erg belangrijk. Indien gewenst kan
ook eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de coach van uw regio worden
gepland.
Na de intake wordt een actieplan opgesteld: wat zijn uw beperkingen en wat kunt u
vooral nog wel. De door u gewenste functie, branche, regio, eventueel benodigde
opleidingen worden gespecificeerd. Indien u het lastig vindt om aan te geven welk werk
nog wel bij u past helpen we u daarmee. U kunt kiezen uit verschillende assessments
en door coachingsgesprekken helpen we u weer een richting naar werk te vinden die
bij u past.

De bemiddelingsfase

In de bemiddelingsfase vindt een verkenning van de arbeidsmarkt plaats. De begeleiding
door onze mobiliteitsexpert is altijd individueel. Onze aanpak in de gesprekken is
pragmatisch. Zowel u als de mobiliteitsexpert zoeken naar vacatures en creëren samen
zoveel mogelijk kansen. U wordt geadviseerd bij het opstellen van brieven en CV en
oefent met u sollicitatiegesprekken, netwerken en presentatietechnieken. De
mobiliteitsexpert geeft zelfvertrouwen en een luisterend oor als het even tegen zit.
Wij hebben een actieve opstelling als het gaat om het vinden van de nieuwe baan voor
u. Wij hebben zelf arbeidsmakelaars in huis die de door u gewenste baan kunnen vinden
en maken gebruik van ons uitgebreide netwerk.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan
Amplooi waardoor de mogelijkheden voor u aanzienlijk groter zijn. De
arbeidsmakelaars van Amplooi werken samen in het Mobiliteitscentrum. Onze ervaren
arbeidsmakelaars maken gebruik van het netwerk van Amplooi, onderhouden dagelijks
hun eigen netwerk, vinden uitstroommogelijkheden en hebben een actueel beeld van
beschikbare vacatures en werkervaringsplaatsen. Organisaties en u kunnen elkaar
effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan Amplooi actief,
centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi. Daarnaast worden de
baankansen voor u vergroot door middel van ons online loopbaanportaal Jobport.
Meer weten, een afspraak maken of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact
met ons op via www.amplooi.nl, door te bellen naar 088 – 02 23 888 of door te mailen
naar info@amplooi.nl.

