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SOLLICITATIE EN NETWERK TRAININGEN
Ook dit zijn individuele maatwerktrainingen. We onderzoeken samen met u wat  nodig 
is. Het hele sollicitatietraject komt aan bod, waaronder solliciteren via LinkedIn, de 
klassieke sollicitatiebrief en het curriculum vitae. We bespreken en oefenen samen 
met u veel voorkomende assessments en de vaak gebruikte STAR methodiek. 

We oefenen gesprekken zodat u met vowldoende bagage en vertrouwen  sollicitaties 
aan kunt gaan. Bijzondere aandacht geven wij aan het communiceren over uw 
 gezondheid. Wat zegt u hier wel of niet over, wanneer en hoe zegt u het, wat zijn  hierin 
uw rechten en plichten.

VACATURE DATABASE
U krijgt toegang tot alle  vacatures 
in  Nederland via een beroepen/ 
opleidingen en vacature database. De 
database monitort continu meer dan 
11.000 bronnen en scant elke dag ruim 2 
miljoen advertenties. Dit herbergt een 
schat aan informatie over  opleidingen, 
cursussen, beroepen en vacatures. Zo 
kunt u zich oriënteren op een nieuw 
 beroep, opleiding en de arbeidsmarkt.

JOBHUNTING
De toegevoegde waarde van een re- 
integratiebureau zit hem vaak in de 
k waliteit van de jobhunting. Wij zoeken 
samen met u naar geschikte vacatures. 

BEGELEIDING TIJDENS DE WIA 
BEOORDELING 
Wij begeleiden u daarnaast op  verzoek 
ook voor de WIA beoordeling van 
het UWV. De werkgever staan we bij 
met advies op het gebied van de Wet 
 verbetering poortwachter.

TRAINING SLIM OMGAAN MET  
VERMOEIDHEID OP WERK
Heeft u last van vermoeidheidsklachten of een wisselend energieniveau, dan is dat 
voor u maar ook voor uw werkomgeving lastig. Vaak leidt dit tot onbegrip. Met deze 
individuele online training helpen wij u grenzen te stellen. U leert zo om op uw werk 
beter om te gaan met uw vermoeidheidsklachten.

BEROEPSKEUZE/ LOOP-
BAANONDERZOEK
Met behulp van testen en gesprek-
ken komt u tot nieuwe inzichten 
over uw beroepskeuze. U kunt 
ontdekken welke kansen er op de 
arbeidsmarkt zijn. Het onderzoek 
geeft inzicht in uw competenties 
en toekomstige loopbaanmogelijk-
heden. Uw vragen en persoonlijke 
kwaliteiten staan centraal, altijd 
gericht op een duurzame toekomst. 
U krijgt antwoorden op  vragen 
als: wat zijn mijn  kwaliteiten, in-
teressegebieden, persoonlijkheid 
en  kansen in relatie tot mijn moge-
lijkheden en beperkingen.

COACHEN BIJ GEZOND-
HEIDSKLACHTEN
Wij coachen u in het traject ook bij 
uw gezondheidsklachten. U krijgt 
inzicht in uzelf en uw herstelpro-
ces, en oefent met nieuwe vaardig-
heden. Zo krijgt u duidelijkheid 
in wat u nodig heeft om goed te 
( blijven) functioneren op uw werk 
maar ook in uw privé situatie.  Ons 
doel is om samen met u uw vaardig-
heden te versterken zodat u beter 
met uw beperkingen om kunt gaan 
en  nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Wij hebben een uitvoerig netwerk van 
bedrijven en kennis van baankansen 
in verschillende sectoren en branches. 
Onze coaches verdienden hun sporen 
al in werk maar zijn door ziekte “uitge-
schakeld” geweest.

Wij weten dus uit ervaring wat er nodig 
is om ondanks kwetsbaarheden weer 
passend werk te vinden. Wij beschikken 
over een groot netwerk, ook omdat wij 
regelmatig uitgenodigd worden om op 
congressen te spreken, we verzorgen 
presentaties en nascholingsdagen aan 
bedrijfs en verzekeringsartsen.

RE-INTEGRATIETRAJECT
We begeleiden mensen die door ziekte zijn of dreigen uit te vallen. Denk aan onderzoek en 
 coaching voor mogelijkheden bij uw werkgever (1e spoor traject) of begeleiding naar werk 
 buiten uw bedrijf, bij een nieuwe werkgever (2e spoor traject). 

Het traject naar werk is maatwerk en is opgebouwd uit verschillende modules. U krijgt alle 
 aandacht die nodig is om tot een succesvolle afronding te komen.

U kunt gebruik maken van online coaching en beeldbellen. Dit is plaats en tijdsonafhankelijk. 
Reistijd en reiskosten vervallen en u maakt de opdrachten op het moment dat dit u uitkomt. 
Voor veel mensen met een kwetsbare gezondheid is dit een belangrijk voordeel.



DE SPECIALIST 
VOOR MENSEN MET 
EEN KWETSBARE 
GEZONDHEID. 

DESKUNDIG DOOR 
ERVARING.
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STICHTING CENTRUM CHRONISCH ZIEK & WERK

Bij ons vindt u professionals die werken vanuit een sterke betrokkenheid. 
Wij werken namelijk met arbeidsdeskundigen, psychologen en re-integratie-
adviseurs die zelf een kwetsbare gezondheid hebben. 

Onze specialisatie; inzet van ervaringsdeskundigheid, in relatie tot werk.  
Wij begeleiden mensen met chronische en niet chronische aandoeningen. 
Daarnaast ondersteunen we mensen met een psychische kwetsbaarheid,  
zoals een angststoornis en een burn out. 


