
Hoe werken wij?
U heeft een WIA, Wajong of Ziektewet uitkering en bent op zoek naar betaald regulier werk? Dan bent u bij Nieuwe 
Sporen aan het juiste adres! Wij werken met modules die een aanvulling zijn op de werkwijze van het UWV. Op basis 
van deze modules kunnen wij voor onze kandidaat een traject op maat verzorgen.

Modules Naar Werk traject
Ons uitgangspunt is een baan die past bij de speci� eke achtergrond, kwaliteiten en persoonskenmerken van de 
kandidaat. 

Persoonlijk arbeidsonderzoek (PAO)
In het PAO wordt er onderzocht wat de kwaliteiten, valkuilen en wensen zijn van de kandidaat. Oriëntatie op de ar-
beidsmarktpositie is hierbij het uitgangspunt. Hierbij kunnen ook testen worden ingezet zoals een beroepskeuzetest, 
competentietest en een persoonlijkheidstest. (Kort) Cyclische scholing kan hier ook een rol in spelen.

Werkervaringsplaats
Een werkervaringsplaats (WEP) duurt een periode van 2 à 3 maanden waarin een kandidaat gaat meedraaien binnen 
een organisatie. Het doel hiervan is het verder versterken van de werknemersvaardigheden, het werken aan persoon-
lijke leerdoelen, het vergroten van de belastbaarheid en het opbouwen van een arbeidsritme.

Naar Werk
U bent werk� t en nu?

Nieuwe Sporen is een sociaal bewogen, mensgericht re-integratiebedrijf. Door middel van ons grote, 
regionale netwerk en meer dan 20 jaar ervaring binnen de re-integratie bemiddelen wij voor het UWV 
kandidaten naar werk. Op het moment dat onze kandidaat werk� t is, begeleiden we hem of haar zo snel 
mogelijk naar duurzaam werk. Duurzaam aan de slag, dat is ons streven! 



(Verkorte) sollicitatietraining
Tijdens de verkorte sollicitatietraining worden de basiselementen van het sollicitatieproces doorgenomen. 
Hieronder vallen: het curriculum vitae, de motivatiebrief, het vinden van vacatures en sollicitatiegesprekken. Ook is 
het mogelijk om tijdens de training het LinkedIn pro� el van de kandidaat aan te maken of te verbeteren. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om gebruik te maken van videore� ectie. 

Jobhunting/carving/assembling/bemiddeling
Samen met de kandidaat benadert onze arbeidsbemiddelaar de arbeidsmarkt actief. Bedrijven worden 
benaderd en er worden passende vacatures gezocht. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van jobcarving en 
jobcreation.

Jobcoaching
Zodra de kandidaat aan het werk is, houden wij nog enige tijd een vinger aan de pols om duurzaamheid van de 
plaatsing te garanderen. Soms zetten wij coaching on the job in. Wij begeleiden de kandidaat op de nieuwe werk-
plek dan gedurende een vooraf afgesproken periode om stabiliteit op te bouwen. Aan de orde komen onder meer: 
gestructureerd en productief werken, samenwerken met collega’s, initiatief nemen en zelf werkzaamheden vinden, 
rekening houdend met persoonlijke belastbaarheid.

Indien gewenst of indien nodig kunnen er aanvullende modules vanuit het Werk� t maken traject ingezet worden.

Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een re-integratiebureau waar preventie hoog in het vaandel staat. We helpen mensen bij het vinden 
van een duurzame passende baan. Elke medewerker is van waarde en voor elke organisatie is het van groot belang 
dat medewerkers na een werkdag weer voldaan naar huis gaan. Onze coaches zijn actief in de regio’s Nijmegen en 
omgeving, Rivierenland, Noordoost-Brabant en Zuid Brabant, Noord Limburg en de regio’s Rotterdam en Den Haag. 
Meer informatie over ons kun je vinden op onze website www.nieuwesporen.nl. 

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen per email: o�  ce@nieuwesporen.nl 
of telefoon: 024 - 360 70 34.

“ Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe 
loopbaanmogelijkheden. Onze coaches hebben ruime 

ervaring in de wereld van verzuim, re-integratie en (job)coaching. Wij kennen 
de regionale markt op ons duimpje. 

Daar pro� teren werkzoekenden, 
werknemers én werkgevers van. ”
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