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Voor passend werk

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR
WERKNEMER
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Re-integratie en arbeidsmobiliteit



RE-INTEGRATIE 2E SPOOR BIJ WELKE
Wij hebben ruime ervaring bij het begeleiden van werknemers naar een nieuwe, passende
en duurzame uitdaging. Zo ook door middel van een re-integratie 2e spoor traject. Daarin
begeleiden wij werknemers naar een baan bij een andere werkgever. Een re-integratie 1e
en 2e spoor traject lopen veelal parallel aan elkaar en kunnen worden ingezet in het 1e of
2e ziektejaar.

Het begeleiden van een werknemer vraagt maatwerk; ieder mens en iedere casus is
immers anders. Daarom hebben wij geen vaste programma’s, geen klasjes, maar
individuele begeleiding die aansluit op jouw wensen als werknemer en tegelijkertijd
rekening houdt met de wettelijke kaders rondom re-integratie.

WELKE BEGELEIDING PAST BIJ JOU
Wij zijn een gecertificeerd specialist in re-integratie en arbeidsmobiliteit. 
Onze klanten zetten ons onder andere in voor 2e- en 3e spoor trajecten, 
outplacement en loopbaanadvies. Het is onze missie om kandidaten 
in Nederland aan duurzaam werk te helpen en klanten te ontzorgen bij 
werkgeversvraagstukken rondom ziekte of bij afscheid van een werknemer.

Samen met al onze energieke en 
enthousiaste collega’s staan wij iedere 
dag klaar om maatwerk te leveren.

Je bent door jouw werkgever aangemeld
voor een re-integratie 2e spoor traject.
Om jouw traject zo succesvol mogelijk
te laten verlopen, kun je in deze leaflet
meer lezen over re-integratie 2e spoor
en hoe wij zo’n traject in de
praktijk uitvoeren.

Onze opdrachtgevers zijn verschillend; 
van overheidsinstellingen als gemeenten 
en het UWV tot zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, groothandels, 
organisaties in de transport en logistiek 
en bekende spelers in de detailhandel.

Wij geloven sterk in de kracht van een 
specifieke benadering per traject. 
Onze vooruitstrevende en persoonlijke 
begeleiding zorgt daarvoor. 

“DE PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING  
VAN WELKE HEEFT 
MIJ WEER VERDER 
GEBRACHT!”



WERKEN MET TWEE SPECIALISTEN
Om resultaat te behalen, werken wij intensief 
met jou samen. Daarom heb je twee 
aanspreekpunten: de re-integratiebegeleider 
en de jobhunter, ieder met een eigen 
specialisme. De re-integratiebegeleider
is jouw coach en bewaakt het proces,
verzorgt de intake, voortgang- en eind-
gesprekken en begeleidt jou persoonlijk bij
alle aspecten binnen het re-integratie 2e
spoor traject. De jobhunter biedt 
ondersteuning bij het vinden van passende 
vacatures en helpt bij het opstellen of 
aanpassen van het cv en sollicitatiebrieven. 
Waar wenselijk kan de jobhunter ook 
ondersteuning bieden bij de ‘warme’ 
introductie en/of bemiddeling.

GEEN GROEPEN
Wij geloven niet in groepsbegeleiding,
maar in de kracht van een individueel
en persoonlijk re-integratie 2e spoor
traject. De situatie waarin je verkeert is
vaak lastig genoeg en dan is het prettig
wanneer je het re-integratie 2e spoor
traject in een vertrouwde omgeving en
één op één kan doorlopen. Wij werken
dan ook schouder aan schouder en
passend bij jouw situatie.

INSTRUMENTEN EN THEMA’S
Samen met jou bekijken we welke
instrumenten en thema’s ingezet
kunnen worden tijdens het traject.
De instrumenten zetten wij in op het
moment dat deze jou verder helpen.
Sommige doorlopend, zoals coaching
en jobhunting. Andere instrumenten
juist op specifieke momenten. Denk
aan een sollicitatietraining die wij bij
voorkeur zo kort mogelijk voor het
daadwerkelijke sollicitatiegesprek geven.

KENNISMAKING
Om het re-integratie 2e spoor traject op een goede manier te starten, maken we
graag kennis met jou. Tijdens deze kennismaking kunnen we jouw situatie en wensen
bespreken. Vervolgens zullen we aangeven hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het
behalen van doelstellingen en hoe het vervolg van het re-integratie 2e spoor traject
eruit ziet.

Na de kennismaking stelt de re-integratiebegeleider een trajectplan op. Naast jouw
persoonlijke situatie en het doel van het re-integratie 2e spoor traject, worden ook de
werkwijze en in te zetten instrumenten en thema’s opgenomen in het plan.



Volg ons ook op

085 902 05 05 
info@welkeprof.nl
www.welkebegeleiding.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

VACATURES ZOEKEN 
EN SOLLICITEREN
Tijdens het re-integratie 2e spoor traject is
er met grote regelmaat contact; persoonlijk,
maar ook op afstand. Je krijgt toegang tot
ons online vacature zoeksysteem met een
persoonlijk account. Hiermee kan je
vacatures zoeken, uitwisselen en vervolg-
acties vastleggen. Dit vacaturesysteem is
overzichtelijk en eenvoudig. De jobhunter is
specialist op dit gebied. Die zal jou daarom
ondersteunen bij het zoeken van en naar
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

BEGELEIDING ZONDER REISTIJD
De begeleiding vindt plaats op een locatie
naar jouw keuze. Dit kan bij de werkgever
zijn, bij jou thuis of op een locatie die in
overleg wordt bepaald. In ieder geval een
locatie waar jij je het prettigst voelt.

AFSLUITING EN NAZORG
Na afronding van het re-integratie 2e spoor
traject zal de re-integratiebegeleider zorgen
voor een passende afsluiting. Daarbij zal er
nog contact zijn om te kijken hoe het traject
is bevallen en is de re-integratiebegeleider
beschikbaar bij vragen.

Coaching en begeleiding✓✓

✓✓ Arbeidsmarktverkenning

✓✓ Zoekprofiel samenstellen

✓✓ Omgang met (baan)verlies

✓✓ Social media training

✓✓ Vacture zoektraining

✓✓ Ondernemerschap

✓✓ Scholing

✓✓ Aanbieden van nazorg

✓✓ Inzet van testen

✓✓ Jobhunting

✓✓ Cv en sollicitatiebrief aanpassen

✓✓ Sollicitatietraining

VEELGEBRUIKTE INSTRUMENTEN EN THEMA’S

NETWERK EN BEMIDDELING
Onze re-integratiebegeleiders en jobhunters
hebben een breed en goed onderhouden
netwerk. Zij kennen jouw regio als geen
ander. Hiermee worden jouw kansen op de
regionale arbeidsmarkt optimaal benut. Zo
kunnen wij rechtstreeks bemiddelen binnen
diverse branches en sectoren. Maar daar
stopt het niet! Wij zoeken ook buiten ons
netwerk. Je zal verbaasd staan van de
mogelijkheden die daar liggen. Alles gericht
op het behalen van duurzaam resultaat.

Welke

mailto:info@welkeprof.nl
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