
Ons team - even voorstellen
Onze dienstverlening hebben we verder uitgebouwd en nieuwe collega’s versterken – met hun specialismen - ons 
team. U kent er vast al een paar. Lees hier meer over onze collega’s.

                                           

Tijd voor een vitaliteitscoach? 
Een werknemer die geregeld met een rotgevoel naar zijn of haar werk gaat, valt vroeg of laat uit. Daar is niemand 
bij gebaat. Een vitaliteitscoach kan dit voorkomen. De vitaliteitscoach van Nieuwe Sporen is een ervaren coach die 
als geen ander weet waar je in je werk tegenaan kunt lopen. Samen met uw werknemer bekijkt hij welke stappen 
nodig en mogelijk zijn om weer plezier te krijgen in het werk. De gesprekken vinden in een vertrouwelijke setting 
plaats, los van de werkgever. Lees hier meer over Vitaliteitscoaching.

Nieuwe Sporen bestaat dit jaar zes jaar!
Dat een organisatie staat of valt met vitale medewerkers, weten wij als geen ander. Het is ons vak! Al jaren 
coachen we organisaties in het benutten van hun potentieel: hoe haal je als werkgever het beste uit je 
werknemers? Hoe blijven mensen energiek en in beweging? Ook wijzelf blijven in beweging. Na zes jaar 
voelen we ons vitaler dan ooit!

‘Al zes jaar vitaal!’
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Herstelcoaching van A tot Z
Met trots presenteren we u onze ‘herstelcoachingslijn’. In deze productenlijn komen onze diverse specialismes op het 
gebied van herstelcoaching samen. 

 • Burnout (BO)  •  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  •  Autisme stoornis (ASS)  •  Kanker en werk (K&W)  
•  Vitaliteitscoaching (Vita)  •  Letselschade coaching (Letsel)  • Assertiviteitscoaching (Asser)  • Jobcoaching

‘Een stap verder’ met UWV en HAN
Afgelopen jaar gingen we een samenwerking aan met het UWV Werkbedrijf en HAN SENECA. Het project ‘Een stap 
verder’ helpt cliënten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en een beperkte belastbaarheid om weer aan de 
slag te gaan. Naast de mentale kant besteden we in dit eenjarige traject ook aandacht aan fysieke uitdagingen voor 
de cliënt. Want we zijn ervan overtuigd dat beweging een positieve bijdrage levert aan hun balans en vitaliteit.  
Lees hier meer over dit project.

Vitaliteitstrajecten Van der Valk en Physique
Een ander initiatief dat we u niet willen onthouden, is de samenwerking met Van der Valk ‘Vitaal’ in de regio Tiel. Dit project  
is bedoeld om cliënten met een beperkte belastbaarheid letterlijk weer in beweging te krijgen. Het traject duurt zes maanden 
en bestaat uit groepssporten en individuele coaching. Op eenzelfde manier zijn we ook met het Arnhemse gezondheidscen-
trum aan de slag gegaan. Cliënten dagen we uit om steeds een stapje verder te komen. Lees hier meer over dit project.

Over re-integratiebureau ‘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. Onze coaches zijn actief in de regio’s Nijmegen en omgeving, Rivierenland, Noord-
oost-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
Bij vragen of meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen via office@nieuwesporen.nl  
of 024 360 70 34. 

•  Re-integratie 1e, 2e, 3e spoor  •  Arbeidsdeskundig onderzoek  •  Outplacement / loopbaanbegeleiding 
•  Jobcoaching  •  Haalbaarheidsonderzoek  •  Verzuimbegeleiding  •  Burn Out  •  Vitaliteitscoaching

Nieuwe Sporen 
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen
u 024 - 360 70 34
i office@nieuwesporen.nl
p www.nieuwesporen.nl
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