UWV Werkfit & Naar Werk

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Waarbij begeleiding gewenst is om de kandidaat
naar ander werk te bewegen? Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de
kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de
arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met het mobiliteitstraject
Werkfit of Naar Werk, bieden we complete dienstverlening aan voor het UWV en de
kandidaat.

Mobiliteitstraject Werkfit

Het mobiliteitstraject Werkfit is gericht op empowerment om de kandidaat in
beweging te krijgen, te mobiliseren. Daarnaast wordt de kandidaat op maat voorbereid
om zelfstandig de arbeidsmarkt te benaderen. De kandidaat heeft hierbij een actieve
rol, wij faciliteren. Door het in kaart brengen van wensen en (benutbare)
mogelijkheden in de praktijk kan de arbeidsmarkt binnen enkele weken actief benaderd
worden. Onderdelen van het mobiliteitstraject Werkfit zijn:
• Intake. De intake bestaat uit een dossieranalyse, voorbereidende opdrachten,
een persoonlijk profiel, plan van aanpak en een intakegesprek: Welke
beperkingen spelen een rol? Waar kan de kandidaat naartoe en welke stappen
worden ondernomen om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden?
• Coachende gesprekken. Deze zijn gericht op empowerment van de
kandidaat en acceptatie en leren omgaan met beperkingen.
• Inzet assessments. Zoals beroepen- en persoonlijkheidstesten, om de
mogelijkheden op persoonlijkheid, affiniteiten en drijfveren van de kandidaat af
te stemmen.
• Arbeidsmarktonderzoek en benoemen passend werk. Samen met de
kandidaat verkennen we zijn echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We
selecteren mogelijk passende functies en coördineren onder meer stage- en
werkervaringsplaatsen. Onze arbeidsmakelaars kennen de arbeidsmarkt als
geen ander. Naast de mobiliteitsexpert gaan zij actief op zoek naar en
werkervaringsmogelijkheden voor iedere kandidaat.
• Voorbereiden arbeidsmarkt. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken
van vacatures en het solliciteren. We bieden ondersteuning bij het inrichten
van een passend CV en de presentatie op Social Media (LinkedIn). Er wordt
getraind op presentatie technieken en netwerken.
Aan het einde van het mobiliteitstraject Werkfit kan de kandidaat ervaring hebben
opgedaan op een werkervaringsplek. Daarnaast zijn er passende functies benoemd en
is de kandidaat klaar om actief op zoek te gaan naar betaald werk.

Mobiliteitstraject Naar Werk

In het mobiliteitstraject Naar Werk gaat de arbeidsmakelaar met de kandidaat aan de
slag. Alle acties zijn erop gericht om de kandidaat naar ander passend werk te
bemiddelen. Mogelijke onderdelen van het mobiliteitstraject Naar Werk zijn:
• Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat wordt gestimuleerd om actief
op zoek te gaan naar vacatures.
• Jobhunting. De arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt de kandidaat door
middel van het doorsturen van passende vacatures en het voorstellen van de
kandidaat bij andere organisaties.
• Jobport. De kandidaat ontvangt dagelijks via ons online loopbaanportaal
Jobport een gericht aanbod van alle openstaande vacatures in Nederland. De
uitstroommogelijkheden, -bedrijven, vacatures en baankansen bij bedrijven die
Amplooi aan zich verbonden heeft zijn hierin inzichtelijk.
• Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt
zowel het netwerk van de kandidaat als die van de arbeidsmakelaar ingezet
voor het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden. Diverse workshops kunnen
parallel gevolgd worden door de kandidaat om zijn sollicitatie-en presentatie
vaardigheden te versterken.

Succesvol Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum verbindt actief uitstroommogelijkheden en -bedrijven aan
Amplooi waardoor de mogelijkheden voor uw medewerker 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 uw medewerker
kunnen elkaar effectiever vinden omdat uitstroombedrijven en -mogelijkheden aan
Amplooi actief, centraal, regionaal en landelijk verbonden zijn aan Amplooi. Daarnaast
worden de baankansen van uw medewerker 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.

