
Het Werkfit traject 

Niks staat een nieuwe  
baan meer in de weg!
Wanneer je een langere tijd niet meer werkzaam bent geweest en  
je graag weer aan het werk wilt, kan je via UWV een Werkfit traject  
bij Welke aanvragen.  
 
UWV biedt deze trajecten aan voor werkzoekenden met een Wajong- , 
WGA- of ZW-uitkering. Het doel is om aan het einde van dit Werkfit 
traject geen belemmeringen meer te ervaren die een nieuwe baan  
in de weg staan.

Meer zicht op  
mogelijkheden en kansen



Welke
Welke is een landelijk werkende organisatie en actief  
op het gebied van re-integratie, outplacement en 
loopbaancoaching. Al ruim 12 jaar begeleiden wij 
medewerkers en werkzoekenden naar een nieuwe 
passende en duurzame uitdaging. 

Persoonlijk begeleiding
Je krijgt een individueel en persoonlijk traject.  
Je situatie is vaak al lastig genoeg en dan is het  
prettig wanneer je dit traject in een vertrouwde  
omgeving en één op één kan doorlopen.  
Wij werken dan ook schouder aan schouder en  
passend bij de situatie en jouw belastbaarheid. 

Het trajectplan
Tijdens een intakegesprek bespreken we jouw situatie, 
je wensen en bekijken we samen wat de inhoud van je 
persoonlijk trajectplan wordt. Hierin staan jouw situatie, 
je persoonlijke doelen, de activiteiten die wij gaan 
uitvoeren, het doel van het traject en de instrumenten 
die tijdens het traject worden ingezet beschreven. 
Welke professionals biedt maatwerk en wij ondersteunen
jou bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. 

Begeleiding zonder reistijd
De begeleiding vindt plaats op een locatie van jouw 
keuze. Dit kan op één van onze spreekuurlocaties of 
bij je thuis. De locatie waar jij je het prettigst voelt.

Het Werkfit traject
UWV heeft drie vaardigheden beschreven die  
we tijdens het traject kunnen behandelen: 

Werknemersvaardigheden
Vaardigheden die gericht zijn op het  
opbouwen van arbeidsritme en waarmee je 
duurzaam aan het werk kan blijven. Hiervoor 
kunnen we onder andere een vaardigheids-
training inzetten, maar ook vrijwilligerswerk 
of een werkervaringsplek kunnen hierbij van 
grote meerwaarde zijn. Dit instrument wordt 
vooral ingezet bij kandidaten die al wat  
langer uit het arbeidsproces zijn. 

Persoonlijke effectiviteit 
Hierbij ligt de focus op het verhogen van 
de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid.  
Wanneer je belemmeringen ondervindt op 
bijvoorbeeld het gebied van assertiviteit of 
het bewaken van eigen grenzen, gaan we  
samen op zoek naar manieren om hiermee 
om te gaan. Met deze nieuwe handvatten 
gaan we (later) op zoek naar een andere 
baan. 

Arbeidsmarktpositie 
De activiteiten die horen bij het in beeld 
brengen van de arbeidsmarktpositie leren je 
een realistisch beeld te vormen van je eigen 
kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. 
Op basis van het eigen profiel (waaronder 
opleiding, interesses, werkervaring) leer je  
in te schatten waar jouw kansen op de  
arbeidsmarkt liggen.
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Veelgebruikte  
instrumenten

Acceptatie

Coaching en begeleiding 

Testen arbeidsmarktverkenning 

Jobhunting

CV en brief redigeren 

Zoekprofiel samenstellen 

Social media 

Zoektraining 

Sollicitatietraining 

Werkervaringsplaats 

Nazorg

Naar werk
Heb je het Werkfit-traject met goed resultaat door-
lopen, dan kan bij Welke ook het Naar werktraject 
gevolgd worden. In het Naar werktraject werken wij 
intensief met jou samen. Je hebt dan twee aanspreek-
punten: de re-integratiebegeleider en de jobhunter, 
ieder met een eigen specialisme.

De re-integratiebegeleider coacht en verzorgt de 
diverse trainingen. Ook zet de re-integratiebegeleider 
testen in en bespreekt met jou de uitslag ervan.  
Je wordt bij alle aspecten binnen het traject begeleid 
door de re-integratiebegeleider. Dit gebeurt op  
een vertrouwde locatie, bij voorkeur bij jou thuis.
De jobhunter zoekt samen met jou naar je mogelijk-
heden en ondersteunt jou bij het solliciteren. 

De jobhunter zoekt voor jou, maar ook samen met jou 
naar passende vacatures en bedrijven. De jobhunter 
helpt je bij het opstellen en aanpassen van cv en 
sollicitatiebrieven en voert een sollicitatiegespreks-
training voorafgaand aan elk sollicitatiegesprek.

De persoonlijke begeleiding  
van Welke heeft mij weer  

verder gebracht!

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

Welke
T 085 902 05 05 
E info@welkeprof.nl
I www.welkeprof.nl

mailto:info@welkeprof.nl
http://https://www.welkeprof.nl/

