Arbeids

PlanH Werkt geeft een traject op
de volgende manier vorm:

Re-integratie

“Bij PlanH Werkt zorgen we voor een
persoonlijke begeleiding en staat u
centraal. Benieuwd wat PlanH Werkt
voor u kan betekenen? Mail, bel of
kom gewoon langs. Wij staan voor u
klaar!”
Namens PlanH Werkt Hans van Boxtel

Oriëntatiefase
Kennismaken
Opstellen plan

Voorschakelfase
Beroepskeuze onderzoek
Werkervaring opdoen
Verhogen belastbaarheid

Wajong/WIA/Participatiewet

Aanbodversterkendefase
Trainen en scholing
Psychosociale begeleiding

Bemiddelingsfase
Selecteren vacatures
Intensieve begeleiding

Plaatsing en nazorg

PlanH Werkt
Velmolenweg 3
5401HL, Uden
0413 - 85 15 11
www.planhwerkt.nl
info@planhwerkt.nl

Spoor 1
Spoor 2 en 3
Outplacement
Jobcoaching

Wie is PlanH Werkt?

Trajectplan

Waar kunnen we u bij helpen

PlanH Werkt heeft HBO medewerkers die
breed zijn opgeleid en een ruime ervaring
hebben in arbeids re-integratie, jobcoaching
en de GGZ.

PlanH Werkt maakt gebruik van de methodiek
van individuele trajectbegeleiding.

PlanH Werkt ondersteunt u bij het zoeken
naar passende vacatures en bij een sollicitatie.

We starten met een uitgebreide intake
waarbij we kijken naar uw kwaliteiten,
omstandigheden en wensen. Ook kijken we
naar de huidige belemmeringen en hoe we
die gaan verminderen.

We zoeken de kortste weg naar een
structureel arbeidscontract, in een omgeving
die bij u past. We bieden 3 maanden nazorg
op de werkplek en evt. jobcoaching.

Eén op één begeleiding en maatwerk
als visie.

Visie
De aandacht voor het hier-en-nu geeft
energie en toekomst.

We stellen dan een “trajectplan” op waarin
wensen en mogelijkheden worden omgezet
in reële doelen. De weg die gaat leiden naar
deze doelen geven we zo concreet mogelijk
weer. Het is van groot belang dat u zich goed
kunt vinden in dit plan.

Ieder mens kan zich ontplooien als aan een
aantal basisvoorwaarden wordt voldaan.
We werken eerst met u aan die
basisvoorwaarden!

We werken intensief en individueel met u
samen om de kortste weg naar werk te
vinden.
De weg hier naar toe vinden we net zo
belangrijk als het uiteindelijke doel, hierbij
staan
uw
wensen
en
persoonlijke
omstandigheden centraal.

Ons team bestaat uit:
Arbeidsdeskundige
Jobcoaches
GGZ Behandelaar
Trajectbegeleiders

In de voorschakelfase wordt, naast een
beroepskeuze onderzoek, aan werkervaring
gewerkt. Bij aanbodversterking kunt u denk
aan training, scholing en psychosociale
begeleiding.
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