


Re-integreren is niet eenvoudig. Zeker niet als u lange tijd afwezig bent geweest. In veel gevallen 
kunt u terug naar uw oude werkgever, maar het kan ook zijn dat u moet kijken naar mogelijk- 
heden bij andere werkgevers. Het zogenaamde 2e spoor. Zo’n traject vraag om intensieve en 
persoonlijke begeleiding. En daar helpen wij u graag bij.  

RE-INTEGRATIE: SAMEN KOMT U VERDER
Als u ziek bent, wordt u begeleid door meerdere personen. De bedrijfsarts, een casemanager en natuurlijk uw eigen behandelende 
artsen. Wanneer u voldoende hersteld bent om weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan, kan het voorkomen dat u niet meer in staat 
bent om uw oude werk weer op te pakken. Of dat uw oude functie is vervallen. 

Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden bij andere werkgevers. En dan kan er veel op u afkomen. U krijgt te maken met uw 
eigen herstel en met complexe regelgeving. Tegelijkertijd moet u actief de arbeidsmarkt op. Dit hele proces kan leiden tot vragen en 
onzekerheden.

Gelukkig hoeft u deze vragen niet alleen te beantwoorden. Met onze kennis van regelgeving kunnen wij uw re-integratie traject  
op de juiste manier begeleiden. Samen werken we aan uw loopbaan. We kijken naar wat u wilt en kunt en zoeken samen met u  
naar de mogelijkheden. We helpen onze kandidaten vaak verder te komen, dan dat zij zelf ooit hadden gedacht. 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Onze begeleiding is gericht op bewustwording van uw eigen kracht, uw idealen, drijfveren, waarden, kennis, ervaring en talenten. 
Maar ook zicht op uw reële beperkingen. Zo krijgt u inzicht in wat uw mogelijkheden zijn. Vervolgens maken we een vertaalslag  
naar kansen op de arbeidsmarkt en kijken we concreet welke organisaties en functies bij u passen. 

Vanwege de Wet verbetering Poortwachter en het UWV moeten er bij re-integratie ook formele zaken worden geregeld.  
Via rapportages, door de weg te wijzen in de jungle van wet- en regelgeving en door samen te werken in formele procedures,  
helpen wij zowel u als uw werkgever hierbij.

“ Wat als ik niet meer helemaal beter wordt, wat betekent dit dan voor mijn werk en 
inkomen? Kan ik nog wel meekomen? Kom ik nog wel aan een baan?”



HOE ZIET EEN RE-INTEGRATIETRAJECT BIJ GRADUS ERUIT?
Onze trajecten bestaan uit een vaste structuur. Uiteraard is de invulling ervan persoonlijk. Afgestemd op uw situatie, waarden,  
kwaliteiten en wensen.

1.  Kennismaking 
Op onze locatie in Amersfoort starten we met een kennismaking, waarbij u de medewerkers van Gradus ontmoet. Zo krijgt u een 
indruk van zowel Gradus als het traject. Als u er na deze kennismaking voor kiest om onze hulp in te schakelen, maken we daarna 
verdere afspraken. 

2.  Intake 
 •   Tijdens de intakefase wordt u begeleid door een senior adviseur van Gradus. Deze fase bestaat uit:  

een nadere kennismaking, waarin we onder andere uw oude functie, vakgebied, persoonlijke omstandigheden, locatiewensen, 
ontslagbeleving en voorkeuren bespreken;

       •  het op hoofdlijnen ontwerpen van een plan van aanpak;
       •  het bepalen van de begeleidingsbehoefte in de eerste fase, zoals het startmoment, coaching en herstel.

3.  Herstelfase 
Deze fase is gericht op herstelcoaching. Samen kijken we terug op uw arbeidsverleden, u herstelt van baanverlies en u leert met 
eventuele belemmerende persoonlijke factoren om te gaan. Als het nodig is, werken we ook aan de verbetering van uw leefstijl. 
Aan het eind van de herstelfase kijken we in overleg hoe we de volgende fase vormgeven.

4.  Bouwfase 
In deze fase werken we aan het zoekprofiel en krijgt u uw eigen loopbaancoach. Hiervoor selecteren we één van de circa 30 loop-
baanprofessionals, die verbonden zijn aan Gradus. Het doel van het loopbaantraject is aan het eind van de bouwfase helder.  
Als input gebruiken we uw eerdere ervaringen, kwaliteiten, wensen en ambities. Hierin betrekken we nadrukkelijk de mogelijk- 
heden op de arbeidsmarkt en eventuele scholing. Locatie en financiële wensen nemen we mee als randvoorwaarden. 

4. 1 Bouwfase voor ondernemers 
  Heeft u de ambitie om ondernemer te worden? Dan helpen wij u om dit goed aan te pakken. U krijgt persoonlijke begeleiding  
van een gespecialiseerde businesscoach. Er is volop aandacht voor conceptontwikkeling, branding, communicatie, financiën en 
acquisitie. Met een goede start kunt u duurzaam ondernemen!

5.  Werkfase: de arbeidsmarkt op 
Deze fase is gericht op het realiseren van het plan van aanpak: netwerken en solliciteren, inclusief het voorbereiden en evalueren 
van gesprekken. We werken aan zichtbaarheid en profilering op uw persoonlijke arbeidsmarkt. Hoe vertelt u uw verhaal?  
Hoe bouwt en onderhoudt u gericht een netwerk? Indien nodig start u ook met aanvullende scholing. Waar mogelijk zetten wij  
ons netwerk in en wanneer dit nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar een expertiseplek.

6.  Nazorgfase 
In de eerste drie maanden van uw nieuwe dienstverband geven we minimaal maandelijks ‘coaching on the job’.  
Daarnaast houden we telefonisch contact. Zo helpen wij u om succesvol te presteren in uw nieuwe functie en een relatie op  
te bouwen met uw nieuwe werkgever.
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HEEFT U VRAGEN?
Gradus kenmerkt zich als persoonlijk, betrokken, creatief en ondernemend en werkt met gecertificeerde senior loopbaancoaches.  
En wanneer u gaat solliciteren, staan we u met raad en daad bij. In de strategiebepaling, de voorbereiding en de evaluatie. Dat geeft 
u tijd en rust. Zo zorgen we samen voor een duurzaam resultaat.

We kunnen ons voorstellen dat u graag meer wilt weten over dit traject en dat u vragen heeft. We kunnen volledig vertrouwelijk en 
zonder verdere verplichtingen met elkaar in gesprek. Bel of mail ons, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.


