
Fase 1. Intake en opstellen plan van aanpak 
Duur: 1 à 2 weken
U als werkgever meldt uw werknemer bij ons aan. De werknemer krijgt één coach vanuit Nieuwe Sporen toegewezen. 
De coach van Nieuwe Sporen plant een intakegesprek op korte termijn in met de werknemer. U als werkgever wordt 
op de hoogte gebracht van de datum van de intake. Het plan van aanpak van de medewerker ontvangt u binnen één 
week per mail.

Fase 2. Oriëntatie
Duur: 1 à 2 maanden
De oriëntatiefase wordt ingezet met de volgende twee doelen: 
1. Het onderzoeken van potentiele (nieuwe) arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt voor de werknemer. 
2. De werknemer en coach krijgen inzicht in persoonlijke kenmerken van de werknemer.

De doelen van de oriëntatiefase worden onderzocht middels het inzetten van een persoonlijkarbeidsonderzoek 
(PAO). Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
▪ In kaart brengen van de kwaliteiten/valkuilen en leerdoelen
▪ Beroepswensen
▪ In kaart brengen belastbaarheid
▪ Levensloopbalk
▪ Beroepskeuzetest
▪ Bedrijventop 10
De werknemer en coach hebben na het doorlopen van het persoonlijkarbeidsonderzoek (PAO) beter zicht op de 
potentiële arbeidsmogelijkheden van de werknemer. 

2e spoor: van Werk naar Werk WvP
Wet Verbetering Poortwachter

Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poort-
wachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Re-integratie 2e spoor is gericht op 
herplaatsing van een zieke werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd 
het belastbaarheidspro� el (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts. Schadelastbeperking is cruciaal: 
hoe voorkomt u als werkgever dat een medewerker WGA gekeurd wordt. Nieuwe Sporen biedt in het re-
integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet. Hiervoor kiezen wij om opdrachtgever en 
werknemer duidelijkheid te verscha� en tijdens het hele reintegratietraject.



Fase 3. Op weg naar werk
Duur: 3 à 4 maanden
Als vervolg op de oriëntatiefase worden onderstaande modules ingezet:
▪ Inregelen werkervaringsplaats.
▪ Sollicitatiebrief en CV op kwalitatief niveau brengen.
▪ Netwerk van werknemer activeren.
▪ Training inzet Social Media en LinkedIn.
▪ Benutten netwerk van Nieuwe Sporen door verwerven “verborgen vacatures”.
▪ Sollicitatieproces begeleiden en monitoren.
▪ Jobhunting via Nieuwe Sporen.
▪ Proefplaatsing via Nieuwe Sporen.
▪ Via jobcarving en jobassembling een speci� eke functie/werkplek creëren voor de werknemer. 
 Dit i.v.m. speci� eke beperkingen van de werknemer en/of sterk wisselend belastbaarheid patroon.

Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een re-integratiebureau waar preventie hoog in het vaandel staat. We helpen mensen bij het vin-
den van een duurzame passende baan. Elke medewerker is van waarde en voor elke organisatie is het van groot be-
lang 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.
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S.A.M.E.N. werken staat bij ons voorop: 
• Snelheid 

• Aandacht 
• Maatwerk 

• Ervaring 
• Netwerk


