Re-integratie spoor 2
SAMEN gelooft in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze
dienstverlening optimaal af te stemmen op persoonlijke wensen. Het leveren van individuele
begeleiding met persoonlijke aandacht en maatwerk is dan ook dé kerncompetentie van SAMEN. Wij
onderscheiden ons in de re-integratiemarkt door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De persoonlijke en enthousiaste benadering;
De pragmatische en doelgerichte aanpak middels het geven van concrete coachingsopdrachten, waarmee gedurende het gehele traject een actieve houding van de medewerker
wordt gestimuleerd;
De strikt individuele en intensieve begeleiding van de medewerker, waardoor er
direct gestart kan worden met een traject,
het traject snel bijgesteld kan worden, de impact op de medewerker het grootste is en er geen
overbodige dienstverlening plaatsvindt;
De transparante manier van samenwerken met de opdrachtgever door heldere communicatie,
veelvuldige terugkoppeling en duidelijke afspraken;
Een eerlijke en goede balans tussen prijs en kwaliteit;
Beoordeling van 8,3 bij Blik op Werk;
Een uitstroompercentage van meer dan 50%.

Reeds vanaf 2005 voeren wij re-integratietrajecten uit in opdracht van werkgevers. UWV heeft naar
aanleiding van onze re-integratietrajecten en rapportages niet eerder een sanctie opgelegd aan onze
opdrachtgevers. Onze aanpak wordt door onze kandidaat en opdrachtgevers, maar ook arbodiensten,
casemanagers en arbeidsdeskundigen, zeer gewaardeerd met een 8,3.
Wat is dat, re-integratie 2e spoor?
Onder re-integratie in Spoor 2 verstaan we alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen
organisatie. Binnen SAMEN helpen we de werknemer en de werkgever bij het uitvoeren van dit traject
op een manier dat jullie allebei aan de wetgeving kunnen voldoen.
Inhoud & Resultaat
Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden,
verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de
eigen werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd reintegratieplan. Een tweede spoor re-integratieplan bestaat uit alle door of namens de werkgever en/ of
zijn arbeidsongeschikte werknemer ontplooide en/of te ontplooien activiteiten. Dit zijn activiteiten
gericht op (de verruiming van) de mogelijkheden van de werknemer om een passende functie buiten de
eigen organisatie te vinden, te verkrijgen en/of te behouden.
Adequaat traject
Het geheel van activiteiten moet als ‘adequaat’ kunnen worden aangemerkt. Daarvoor moet het
traject bestaan uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of
overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de
werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint.

Een traject bestaat uit een intake, meerdere coachingsgesprekken, meerdere jobhuntingsgesprekken
en sollicitatieondersteuning. Het traject duurt meestal 6 maanden tot 9 maanden. Meestal wordt er
begeleid tot einde wachttijd WIA. Een gesprek duurt 1-1,5 uur en vindt elke twee weken plaats met een
adviseur en jobhunter. Onderdelen zijn: kwaliteiten onderzoek, persoonsprofiel maken, competenties
bepalen, beroepskeuzetest, zoekprofiel maken, CV en brief maken, onderscheidend solliciteren,
zoekprofielen leren aanmaken, gesprekstraining, aangevuld met testen of assessments indien nodig.
Persoonsprofiel
Het persoonsprofiel is de van tevoren vastgestelde uitgangspositie van de werknemer. Het zoekprofiel is
het einddoel, gericht op een structurele werkhervatting in een geschikte functie buiten de eigen organisatie
via de kortst mogelijke route. Om ‘adequaat’ te blijven moet het traject direct worden gewijzigd als de
situatie daartoe aanleiding geeft. Voor wat betreft de belemmeringen en beperkingen van de
werknemer moet het persoonsprofiel worden gebaseerd op wat de bedrijfsarts daarover heeft
aangegeven.
Zoekprofiel
Gelet op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer die uit het persoonsprofiel zijn af te leiden,
wordt het zoekprofiel bepaald aan de hand van een inventarisatie van het volgende:
•
•
•

de arbeidsmogelijkheden;
de verwervingsmogelijkheden;
de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt.

Rapportages
Het tweede spoor re-integratieplan wordt opgesteld door de uitvoerder van het plan. Het bevat, naast
de weergave van de hiervoor bedoelde reeks van activiteiten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag, ten
minste het volgende:
•
•
•

een door die uitvoerder vastgesteld persoonsprofiel;
een beredeneerd zoekprofiel;
een overzicht van rapportagemomenten.

De periodieke rapportages geven de werkgever (als opdrachtgever en eindverantwoordelijke) de
mogelijkheid om de voortgang van het re-integratietraject te volgen en daarmee de vinger aan de pols te
houden.
NB De tekst in deze folder is gebaseerd op de Werkwijzer van het UWV uit 2018. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend.

