
  

Naar werk trajecten
Iedereen heeft talent. Daarvan zijn 
we overtuigd bij IBN. Niet iedereen 
lukt het om die talenten zelf te 
ontdekken en te gebruiken. Soms is 
er voor de (her)start in een betaalde 
baan een steuntje in de rug nodig. Bij 
IBN helpen we je bij het vinden van 
passend werk. We kijken daarbij naar 
wie je bent en wat je kunt. Vanuit dat 
vertrekpunt en met behulp van onze 
contacten met regionale werkgevers,
helpen we jou bij het vinden van een 
passende baan.

Heb je een uitkering bij het UWV in het kader van 
Wajong, WIA, WAO, WGA of Ziektewet? In een ‘Naar 
werk traject’ gaan we samen met jou op zoek naar 
passende functies. Daarnaast geven we je training 
en persoonlijke coaching. Zodra je weer aan het werk 
bent, kunnen we in overleg met jou en het UWV ook 
na de start in de nieuwe baan begeleiding blijven 
bieden, als dat nodig is.

Voor alle ‘Naar werk trajecten’ geldt:
•  In een eerste gesprek maak je kennis met IBN en 

de werkwijze van IBN.
•  We stellen samen met jou een plan op en 

bespreken dit met UWV.
•  Na akkoord op het plan gaan we samen aan de 

slag en zetten we de eerste stappen (weer terug)
naar werk.



Rechtstreeks bemiddelen naar werk

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. 
Denk aan passende vacatures vinden, een cv maken, 
een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek 
voeren. IBN helpt je hierbij. Ook zoekt IBN samen met 
jou naar een passende baan. Bijvoorbeeld bij één van 
de ruim 600 werkgevers uit ons netwerk in de regio. 
Jij werkt aan het vertrouwen in eigen kunnen op het 
gebied van werk zoeken en solliciteren. Je krijgt hierbij 
persoonlijke ondersteuning en je neemt deel aan 
programma’s of trainingen in een groep. Als training in 
een groep niet bij jou past, bieden we een persoonlijk 
individueel traject.

Bemiddelingsaanpak
•  Met behulp van de IBN Talentenscan komen we meer 

te weten over wie jij bent en wat jij kunt. Mede op 
basis van de uitkomst van de Talentenscan stellen we 
samen met jou een haalbaar actieplan op.

•  We kijken op verschillende manieren welke vaardig
heden je hebt en welke soorten werk goed bij je 
passen.

•  Je kunt deelnemen aan het mobiliteitscentrum van IBN.
•  We bieden je persoonlijke begeleiding en een 

volledig op jou afgestemd traject.
•  We zoeken naar een baan bij een werkgever. Werken 

buiten IBN en een duurzame baan zijn het doel. 
•  Eventueel kunnen we in aanloop naar een recht

streekse plaatsing en contract bij een werkgever een 
tijdelijke detachering inzetten.

Training Sollicitatievaardigheden
In deze training leer je hoe jij jezelf kunt presenteren en 
hoe je passende vacatures kunt vinden. Je krijgt inzicht 
in jouw mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt. 
Ook leer je om een goed sollicitatiegesprek te voeren. 
De trainer heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt. 
Samen zoeken we naar passende vacatures. Ook onze 
accountmanagers ondersteunen hierbij.
• Je leert om jezelf nog beter te presenteren.
•  Je weet waar je extra op moet letten tijdens een 

sollicitatiegesprek.
•  Je oefent veel met het voeren van een mondeling en 

telefonisch gesprek.
• Je houdt een sollicitatiemap bij.
•  Je sluit de training af met een actueel CV en een basis 

opzet voor een sollicitatiebrief.

Begeleiding na plaatsing

De jobcoach neemt in de eerste zes weken na 
plaatsing regelmatig contact met je op om af te
stemmen of alles naar verwachting verloopt. Er is 
in ieder geval na twee en zes maanden een gesprek 
met jou en jouw werkgever. De begeleiding is gericht 
op behoud van de werkplek. Het verkleint de kans 
op beëindiging van de baan en draagt bij aan een 
duurzame plaatsing. In overleg met jou en het UWV 
kunnen we bekijken of de inzet van een (tijdelijk) 
intensievere begeleiding in de vorm van jobcoaching 
wenselijk is. Onze inzet is erop gericht dat je 
duurzaam je baan behoudt. 

Jobcoaching
In overleg met jou en UWV kunnen we persoonlijke 
jobcoaching bieden op de werkplek. Onze jobcoaches 
hebben veel ervaring met het coachen van mensen 
met verschillende problematieken en achtergronden. 
Ook weten zij goed welke eisen bedrijven stellen 
aan medewerkers. IBN is door UWV erkend als 
professionele Jobcoachorganisatie. De jobcoach kan 
jouw werkgever adviseren over wat jij nodig hebt 
op jouw werkplek om jouw werk goed uit te kunnen 
voeren. Ook kan de jobcoach je bijstaan bij het 
uitvoeren van jouw werkzaamheden op de werkvloer 
en eventuele hinderlijke zaken helpen op te lossen. De 
begeleiding van de jobcoach kan je helpen om jouw 
werk te behouden en in jouw inzetbaarheid te groeien.

Voor meer informatie 
en aanmeldingen
Office Participatie
0413  28 25 10
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