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Op zoek naar ander werk
Uw werknemer wordt ziek en kan ver-
moedelijk niet meer terugkeren bin-
nen uw organisatie. Uw werknemer dient 
dan in het kader van de Wet Verbete-
ring Poortwachter begeleiding te krij-
gen bij het vinden van een nieuwe baan.  
 
De Wet Verbetering Poortwachter heeft als 
doel om een (langdurig) zieke werknemer 
zo snel mogelijk aan passend werk te hel-
pen. Vanuit deze Wet hebben werkgever en 
werknemer de plicht om een maximale in-
spanning te leveren voor het slagen van de 
re-integratie. Dit wordt getoetst door UWV. 
Voorkomen moet worden dat door onvol-
doende inzet van de werkgever en/of de 
werknemer er een sanctie volgt door UWV. 
Adviesbureau De Overstap kent de wetge-
ving en toetsingsmethodieken van UWV en 
helpt u en uw werknemer bij het doorlopen 
van deze verplichte stappen.
 
Hoe ziet het re-integratietraject eruit?
Wij vinden het belangrijk dat de mens ple-
zier heeft in het werk en het leven. Dat is 
lastig wanneer uw werknemer vanwege be-
perkingen of ziekte niet meer datgene kan 
doen wat hij altijd deed. Een re-integratie-
traject stemmen wij dan ook af op de si-
tuatie van de werknemer. Door onze werk-
wijze halen wij het beste in mensen naar 
boven en doorbreken wij de negatieve spi-
raal waarin mensen zich kunnen bevinden. 

               Re-integratie tweede spoor 
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Werknemers in het arbeids-
proces houden, ook als ie-
mand een arbeidsbeperking 
blijkt te hebben. Wij vinden 
dat iedereen recht heeft op 
betaald en passend werk.  
Een passende baan zorgt 
namelijk voor meer levens-
vreugde en minder maat-
schappelijke kosten.  
 
De Overstap heeft zich tot 
doel gesteld daar een zo 
groot mogelijke bijdrage aan 
te willen leveren. Daar slui-
ten onze activiteiten goed 
op aan.

Wat biedt Adviesbureau De Overstap 
Wij onderscheiden ons door onze deskundige en vlotte re-integratiebegeleiding voor een scherpe prijs. We beschik-
ken over een groot formeel en informeel netwerk. De Overstap heeft jarenlange ervaring met coaching en begelei-
ding naar werk en kent de wettelijke kaders die er door de Wet Verbetering Poortwachter gesteld worden. Wij zijn 
goed bereikbaar, reageren vlot en hebben korte lijnen binnen de organisatie. We zijn een voorstander van trajecten 
op maat en staan open voor overleg. De Overstap staat bekend om haar deskundigheid met de doelgroep met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt en beschikt over professioneel opgeleid personeel waarbij empathie, eerlijkheid 
en respectvol handelen centraal staat.

Het re-integratietraject bestaat uit de volgende 
onderdelen volgens het Overstapmodel
tweede spoor:

•  Uitgebreide Intake. Hier worden de verwach-
tingen, doelstellingen en re-integratieafspraken 
vastgelegd in het re-integratieplan.
•  Assessment. In deze fase wordt de werkne-
mer bewust van zijn kwaliteiten, vaardigheden, 
interesses en het beschikbare netwerk ten be-
hoeve van de re-integratie. 
•  Loopbaanadvies (optioneel). Om te onder-
zoeken welke functies en beroepen passend 
zijn bij de kwaliteiten van uw werknemer wordt 
gebruik gemaakt van ons testcentrum.  
•  Arbeidsmarkt oriëntatie. Wanneer duidelijk is 
welke functies passend zijn voor uw werknemer 
worden deze getoetst op haalbaarheid (regio, 
vraag en aanbod), niet haalbare beroepen wor-
den uitgesloten.
• Arbeidsmarktbenadering. Uw werknemer 
gaat onder begeleiding aan de slag met het 
schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren 
van gesprekken. Sollicitatiegesprekken worden 
samen met De Overstap gedegen voorbereid.  
 
Wat is het resultaat?
Na het intensieve traject heeft uw werknemer 
een sterk verbeterd zelfbeeld en veel meer 
zelfvertrouwen. Hij of zij heeft sollicitatievaar-
digheden aangeleerd en is klaar voor de ar-
beidsmarkt. De Overstap zet haar uitgebreide 
netwerk in om passend werk voor uw werkne-
mer te vinden. Uw werknemer gaat geïnspi-
reerd en met positieve energie weer aan het 
werk. Bij een nieuwe baan houdt De Overstap 
gedurende de proeftijd nog contact met uw ex-
werknemer om uitval te voorkomen. 


