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CHOICE EN
PARTNERS
UWV - WERKFIT TRAJECT
Het Werkfit Mobiliteitsprogramma van Choice is erop gericht om de
kandidaat zelf in beweging te krijgen, te mobiliseren. De kandidaat
wordt op maat voorbereid om zelfstandig te arbeidsmarkt te
benaderen. De kandidaat heeft hierbij een actieve rol, wij faciliteren
en helpen zelf keuzes te maken.

“

“

CHOICE EN PARTNERS
ZET MENSEN IN
BEWEGING IN EEN
RICHTING DIE ZIJ ZELF
KIEZEN

Intake

Waarom Choice?

•
•

Persoonlijk

•

Wie is de kandidaat en wat is zijn historie?
Welke beperkingen spelen een rol, maar vooral waar
liggen de mogelijkheden?
Wat kan de kandidaat van het traject verwachten?

De intake wordt afgerond met een concreet plan van
aanpak. Hierin kunnen de volgende onderdelen worden
opgenomen:

Versterken werknemersvaardigheden
Snuffelstage, individuele coaching gesprekken,
positieve feedback, inventariseren belastbaarheid.

Persoonlijke Effectiviteit
Assertiviteit, empowerment, personal coaching, sociaal
deelnemen, ontdekken (minder)sterke kanten, leren
grenzen aangeven, verhogen psychische weerbaarheid,
inzicht en vertrouwen in eigen mogelijkheden.

Iedere kandidaat krijgt een vaste coach
toegewezen. Deze voert de regie over het gehele
programma, van intake tot en met de afronding
en het opstellen van de eindrapportage.

Maatwerk
Iedere kandidaat krijgt individuele aanpak op
maat, passend bij de persoon en de
omstandigheden.

Specialist
Wij zijn de absolute specialist en al onze coaches
zijn gecertificeerde professionals. We beschikken
over het Blik op Werk Keurmerk en zijn lid van de
brancheorganisatie OVAL.

In beeld brengen arbeidsmarkt
Loopbaan onderzoek, inventarisatie scholingsbehoefte, CV
maken, in beeld brengen van kwaliteiten, vaardigheden,
interesses, beroepsmogelijkheden, wegwijs maken op de
arbeidsmarkt.

Job Hunting
Persoonlijke ondersteuning door de Job-Hunter die de
arbeidsmarkt als geen ander kent. De Job-Hunter gaat actief
aan de slag, zoekt vacatures en werkervaringsmogelijkheden,
legt contacten en geeft de kandidaat adviezen op maat. De
kandidaat wordt gestimuleerd en geactiveerd.
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