
  

Werkfit 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 de voorbereiding op werken 
en het vinden van passend werk. We
kijken naar wie je bent en wat je kunt. 
We zorgen er samen met jou voor dat 
je helemaal klaar bent om te werken.

Heb je een uitkering bij het UWV in het kader van 
Wajong, WIA, WAO, WGA of Ziektewet? IBN kan je in 
overleg met UWV op weg naar werk helpen met het 
‘Werkfit traject’. In een ‘Werkfit traject’ bepalen we 
samen waar kansen liggen voor jou als kandidaat en 
hoe jouw terugkeer naar werk kan worden bereikt.

Voor alle ‘Werkfit 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. In een ‘Werkfit traject’ zoeken én vinden we 
de juiste aanpak om jou te laten wennen aan werk, 
vaardigheden op te laten doen en jouw kansen op de 
arbeidsmarkt te herkennen en te vergroten. Na het 
volgen van een ‘Werkfit traject’ zijn er voor jou geen 
belemmeringen meer om aan het werk te gaan.



Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

We starten met een Talentenscan. Hiermee kijken we 
o.a. naar waar je interesses liggen en waar je goed 
in bent. We ontdekken waar jouw kansen liggen op 
het gebied van werk. De IBN Talentenscan is een vast 
onderdeel van een ‘Werkfit traject’ en is geschikt voor 
ieder leerniveau. Er is er ook een versie beschikbaar 
voor als jij minder goed bent in de Nederlandse taal. De 
IBN Talentenscan laat jouw leefsituatie zien en hoe jij 
jouw gezondheid ervaart. Ook ontstaat er een beeld van 
jouw persoonlijke kenmerken zoals vertrouwen in eigen 
kunnen, emotionele stabiliteit, stressbestendigheid en je 
kwaliteiten.

Dit inzicht kan helpen bij het bepalen van eventuele 
knelpunten op jouw weg naar werk en hoe je hier mee 
om kunt gaan. We kijken naar waar jij goed in bent en 
hoe jouw kwaliteiten passen bij actuele mogelijkheden 
op de regionale arbeidsmarkt.
We bespreken de uitkomsten van het onderzoek met jou. 
Je krijgt van ons een schriftelijke rapportage met een 
advies voor:
• Jouw mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt.
•  Eventuele subsidie- of ondersteunende mogelijkheden 

voor jezelf of een subsidie voor de toekomstige 
werkgever.

•  Jouw mogelijkheden voor instroom in een werkleerlijn, 
scholingsproject of reguliere opleiding.

•  Een advies over de mogelijkheden die er verder zijn 
om je voor te bereiden op werk.

• Een advies voor te nemen vervolgstappen.

Verbeteren persoonlijke activiteit

We bieden je een interactieve training en/of 
persoonlijke coaching, waarbij je veel doe-opdrachten 
maakt. We gaan samen met jou op zoek naar 
antwoorden op vragen zoals: Wie ben ik, wat wil ik, wat 
kan ik, wat durf ik en wat heb ik daarvoor nodig?

In deze training leer je hoe je zelf actie kunt nemen 
om weer aan het werk te gaan. Ook leer je om voor het 
werk belangrijke vaardigheden te ontwikkelen en te 
verbeteren. Daarnaast leer je anders om te gaan met 
zaken die jou in de weg staan op jouw weg naar werk. 

Versterken van werknemersvaardigheden 
op de werkvloer

We geven jou de mogelijkheid om onder deskundige 
werkleiding bij IBN of een van onze klanten werkritme 
en (nieuwe) werkervaring op te doen. Je leert meer 
over jouw werktempo, belasting/belastbaarheid en 
functionele vaardigheden. Dit geeft je bijvoorbeeld de 
kans om een werksoort te proberen, waar je nog geen 
ervaring mee hebt, maar wel interesse in hebt.
Je kunt in verschillende werksoorten ervaring opdoen, 
zoals assembleren, in- en ompakken, schoonmaak, 
logistiek, groen en catering en ICT. Om maar eens een 
paar voorbeelden te noemen. In overleg kunnen we ook 
gebruik maken van werkplekken bij een werkgever uit 
ons regionale netwerk.

Het ‘Werkfit traject’ is persoonlijk en helemaal op jou 
afgestemd. Maatwerk is het uitgangspunt. 
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