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Neem uw situatie weer in eigen hand
Herkent u zich in één van de volgende vragen?
▪
▪
▪

▪
▪

Ik betwijfel of ik mijn huidige werk nog jaren wil doen. Welke andere beroepen passen bij mij?
Ik houd het werk dat ik doe tot mijn pensioen niet vol. Wat moet ik? De situatie waarin ik zit
maakt mij heel onzeker. Ben ik niet te oud voor verandering? Wie zit er nou op mij te wachten?
Ik heb een burn-out gehad en moet re-integreren. Ik zie als een berg op tegen een terugkeer
naar mijn werk, omdat Ik bang ben dat ik weer terugval. Wat moet ik? Hoe krijg ik alles weer op
de rails?
Ik kom in een 2 e spoor ziekteverzuimtraject. Welke deskundige re-integratiecoach begeleidt mij
mèt succes naar ander passend werk?
Ik heb een vaststellingsovereenkomst. Hoe werkt outplacement? Wat zijn mijn kansen op de
arbeidsmarkt? Wie helpt mij deskundig aan ander passend werk?

U wilt weer grip op uw eigen situatie, bewust en stevig in uw schoenen staan. Wij helpen u daarbij!

Focus op uw behoeften
Ieder mens is uniek en iedere situatie is uniek. Dat
beseffen wij, dankzij onze jarenlange ervaring.
Daarom bieden de volgende maatwerk modules aan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beroepskeuze - keuze uit >3000 beroepen Loopbaan checks – studiekeuze
Opstellen CV, sol. brief, persoonlijke pitch
Coaching ‘on the job’, op (burnout)herstel, op
verhogen eigenwaarde/zelfvertrouwen
Re-integratie (gericht op externe herplaatsing)
Talenten en Competentie onderzoek
Baan vinden via onze zoekmachine en netwerk
Training Succesvol solliciteren & presenteren
Training Netwerken = net werken
Professionele opbouw van uw Sociale media
(LinkedIn, Facebook en Twitter) bij u thuis
Outplacement

Wie is Re-integratie Onderwijs & Zorg?
Wij zijn: Wouter Fontein & Corinne Zeevat NOLOC erkende loopbaancoaches.
Onze doelgroep is zeer breed, maar we hebben de
focus op Onderwijs & Zorg.
Met een score boven de 8 zijn wij pas blij!

Onze regio
West Nederland (Alkmaar - Alphen ad Rijn - Bleiswijk – DelftDen Haag - Gouda – Haarlem - Leiden - Nieuwegein - RijswijkRotterdam - Utrecht – Voorschoten - Zoetermeer).

Wij helpen u zeer deskundig
✓
✓
✓
✓

met een sterke terugkeer naar uw werkplek
met een stevig betrouwbaar beroepskeuze
onderzoek
met een resultaatgerichte aanpak
aan een nieuwe passende externe baan

Onderscheidend vermogen
✓ Wij bieden een brede en jarenlange
loopbaandeskundigheid aan. Passie gericht
op een vlot herstel en passende plaatsingen
✓ 100% zicht op de arbeidsmarkt en alle
vacatures
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