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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 nu doe niet tot mijn pensioen toe vol. Wat moet ik? Ben ik niet te oud  
 voor een loopbaanswitch?  

▪ Ik heb een burn-out gehad en moet re-integreren, maar zie als een berg op tegen een terugkeer  

 naar mijn eigen werk. Ben bang dat ik weer terugval. Hoe krijg ik alles weer op de rails?  
▪ Ik kom in een 2e spoor ziekteverzuimtraject terecht. Welke deskundige re-integratiecoach  

 begeleidt mij op een prettige wijze naar ander passend werk? 

▪ Mijn werk valt weg. Ik krijg een vaststellingsovereenkomst en kom in aanmerking voor  
 outplacement. Maar wat is dat – hoe werkt dat? Wat zijn mijn kansen op het vinden van ander passend  

 werk op de arbeidsmarkt?   

U wilt weer zin in- en grip krijgen op uw eigen loopbaan, een onderbouwde keuze kunnen maken, u wil t weer 

blij en zelfverzekerd  in uw schoenen staan. Wij helpen u daarbij professioneel! 

 

Focus op uw behoeften 
 
Ieder mens is uniek en iedere situatie is uniek.  

Dat beseffen wij maar al te goed. Daarom bieden wij per 
individu maatwerk modules aan: 

▪ Beroepskeuze - keuze uit >3000 beroepen  

▪ Loopbaan checks en studiekeuze 
▪ Persoonlijke coaching op (burnout)herstel 

▪ Empowerment  

▪ Re-integratie:  
o 1e spoor (weer sterker terug) 

o 2e spoor (gericht op externe herplaatsing) 

o 3e spoor (uit de WW of deels uit de WGA) 
▪ TMA Talenten en Competentie onderzoek  

▪ Een professioneel CV en sollicitatiebrief 

▪ Job hunting via onze zoekmachine en ons netwerk 
▪ Training Succesvol solliciteren & presenteren 

▪ Training Netwerken = net werken 

▪ Professionele opbouw van uw Sociale media  

 account (LinkedIn)-kennis van Twitter  
▪ Outplacement (toeleiding naar ander passend  

 werk) 

 

Wij kunnen u zeer deskundig helpen 
✓ met een sterke terugkeer naar uw werkplek 

✓ met een betrouwbaar beroepskeuze onderzoek 

✓ met het vinden van nieuw passend werk 

 

T  : 071 5140736   

M : 06 51709485 

E  : info@re-integratieonderwijs.nl  

Wie is Re-integratie Onderwijs & Zorg? 

 
Wij zijn: Wouter Fontein & Corinne Zeevat.  

Wij bieden loopbaandeskundigheid aan vanuit 
zowel een HR-, Technische-, Bestuurlijke-, Zorg- 

en Onderwijs achtergrond.  

 

Met een score boven de 8 zijn wij pas blij!  
 

             
 

Onze coach locaties 

Zie onderaan deze bladzijde. 
 

Onderscheidend vermogen 
✓ Zeer brede en gevarieerde werkervaring  

✓ Passie en deskundigheid gericht op een vlot 
herstel en vooral duurzame plaatsingen 

✓ 100% zicht op arbeidsmarkt en alle vacatures  

✓ Voor leerkrachten al 70 mogelijk passende 
beroepen buiten het onderwijs geselecteerd 

✓ Wij bespreken praktisch alle situaties en 

vullen elkaar waar mogelijk aan  
✓ Gemiddelde score klanttevredenheid: 8,5 
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