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Re-integratie met focus
op verborgen talenten
Wie investeert in de toekomst van een individu,
investeert in de samenleving van morgen.

ONZE AANPAK
Missie
De weg naar school en werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend;
er is in Nederland een grote groep mensen waarbij -wegens uiteenlopende
redenen- sprake is van een afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt, en soms
zelfs tot de maatschappij. Hierbij valt te denken aan mensen met psychosociale
en/of gedragsproblematiek, aan andersdenkende mensen, of aan bijvoorbeeld
mensen uit achterstandswijken en/of complexe gezinssituaties.
Inwerking is een groot en ondernemend coachings- en re-integratiebureau,
dat zichzelf ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor deze kwetsbare
groep individuen. Hierbij wordt gewerkt vanuit het idee dat bij de meeste van
hen geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. Vanuit de gedachte dat
eenieder in de basis vooruit wil komen en wil participeren in de maatschappij,
wordt daarom bij elk individu naar de wél bestaande mogelijkheden in plaats
van naar de beperkingen gekeken.
Visie
Inwerking wil het meest klantgerichte en efficiënte coachings- en re-integratiebureau zijn, dat zich onderscheidt door zijn integrale aanpak. Op basis hiervan
wil Inwerking de eerste keus zijn voor de klant, een aantrekkelijke werkgever
voor medewerkers die deze passie delen, en een betrouwbare en ervaren
samenwerkingspartner voor organisaties in het netwerk. Inwerking staat
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor duurzaamheid.
Wie investeert in de toekomst van een individu, investeert in de samenleving
van morgen.
Aanpak
Ons team is landelijk actief en zet zich in voor kandidaten vanaf de jongvolwassen leeftijd. Wij bieden deze kandidaten persoonlijke begeleiding en
ondersteunen hen -indien mogelijk- op de weg naar, en bij het behoud van
werk en scholing. Onze werkwijze is gestoeld op het Sociaal Competentiemodel
en kenmerkt zich door een integrale aanpak van alle leefgebieden (financiële
situatie; woonsituatie; hulpverlening; opleiding; werk; vrijetijdsbesteding en sociaal
netwerk). Ons hoofddoel is het maximaliseren van de autonomie, en wij denken
dit op deze manier zo duurzaam mogelijk te bewerkstelligen.
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Voor iedere kandidaat wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld,
waarbij -indien wenselijk- nauw wordt samengewerkt met andere betrokken
hulpverleners, dienstverleners, het eigen netwerk en vrijwilligers.
Indien mogelijk en wenselijk proberen wij de kandidaat zo snel mogelijk
werkervaring op te laten doen bij één van onze samenwerkingspartners.
Werk biedt een gestructureerd dagritme, geeft de kandidaat de kans sociale
contacten aan te gaan, vergroot het zelfvertrouwen en maakt inzichtelijk van
welke mogelijkheden en belemmeringen sprake is. Wanneer er sprake is van
(betaald) werk, dan biedt Inwerking zogenaamde ‘jobcoaching’.
Deze coaching is erop gericht het functioneren op de werkplek te optimaliseren
en de zelfredzaamheid ook hier te vergroten. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld begeleid worden bij het inwerkproces; bij het structureren van het werk;
bij het maken en bewaken van afspraken; bij het verhelpen van storingen in
de arbeidssituatie en in de omgang met leidinggevenden en collega’s.
Waarom kiezen werkgevers voor samenwerking met ons?
Korte lijnen en heldere communicatie
Flexibiliteit
Breed geïnformeerde gesprekspartner m.b.t. de uitvoer van de Participatiewet
Integrale en daarmee duurzame ondersteuning van de kandidaten
Intensieve begeleiding op de werkvloer
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Van onvermogen
naar vermogen ON!

WAT WIJ BIEDEN
Op dit moment biedt Inwerking jaarlijks begeleiding aan ongeveer 500 kandidaten in diverse trajecten. Deze trajecten verschillen per persoon in duur en
intensiteit. Trajecten worden individueel op maat afgestemd met de kandidaat,
opdrachtgevers en andere betrokken partijen.
Een aantal voorbeelden van zowel opdrachtgevers als externe werkgevers waar
Inwerking nauw mee samenwerkt zijn:
UWV en landelijke Werkgeversservicepunt
(gunningen voor diverse doelgroepen richting werk en scholing)
Verschillende gemeentes door Nederland
(bv Rotterdam, Den Helder, Hoorn, Arnhem)
Sociale Dienst Drechtsteden
Voortgezet Speciaal Onderwijs de Spinaker
ROC Kop van Noord - Holland en ROC Amsterdam
Het Marinebedrijf
Diverse Kringloopketens (Rataplan, Het Goed, Opnieuw & Co)
NS fiets
Spaarnelanden
Alle aangeboden trajecten kennen een integrale aanpak, waarin coaches van
Inwerking met de kandidaat intensief en gezamenlijk per leefgebied werken
aan groei en ontwikkeling. De leefgebieden die worden opgepakt kennen hun
grondslag vanuit de motivatietheorie van Maslow, waarin wij redeneren naar
zijn behoeftehiërarchie (piramide). Centraal staat hierin: “starten bij de basis”.
Daarnaast bieden wij diverse trainingen voor onze kandidaten, organisaties
en professionals. De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair
(in de vorm van maatwerk) worden aangeboden.
Door onze ervaring met de verschillende doelgroepen en het begeleiden van
HR afdelingen hierin hebben wij veel ervaring opgedaan in het zorgen van alle
medewerkers binnen een organisatie. Daarom bieden wij naast onze trajecten,
projecten en trainingen ook totale HR-oplossingen aan zoals het vormgeven
van het MVO beleid, de verplichtingen op Social Return On Investment en het
invulling geven aan de participatiewet.
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Trainingen

Training
Presentatie en Communicatie
Doel
Tijdens de training leert de deelnemer op een duidelijke, aangename en
eigen wijze te communiceren en zichzelf te presenteren.
Werkwijze
Deze training kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
De juiste spreektechnieken en -vaardigheden worden aangeleerd, evenals het
actief luisteren (dat minstens zo belangrijk is).
De deelnemer wordt geleerd zich helder en doelgericht uit te drukken en
sneller tot een punt te komen. Tevens wordt uitgelegd wat de beste strategie
is om anderen te beïnvloeden en de eigen wensen kenbaar te maken.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk)
worden aangeboden.
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Training
Netwerken
Doel
De deelnemer wordt tijdens deze training geholpen om inzicht te krijgen in
het eigen netwerk en de meest effectieve manier om dit netwerk in te zetten.
Werkwijze
Deze training wordt meestal in groepsverband gegeven, waardoor
de deelnemers niet alleen geleerd wordt hun eigen netwerk in kaart te brengen, maar waardoor er ook gestimuleerd kan worden om voor en met elkaar
te netwerken. De training bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten, waarin
informatie wordt verschaft, opdrachten worden uitgevoerd, geoefend wordt
en ervaringen worden uitgewisseld.
Uiteraard wordt in de training veel aandacht besteed aan zowel verbale als
non-verbale communicatie. Daarnaast wordt uitgelegd wat netwerken precies
is, waar het kernnetwerk voor staat en hoe de deelnemer het eigen netwerk
moet opbouwen en onderhouden.
Diverse vraag-, luister- en gesprekstechnieken komen aan bod, evenals
het opzetten van vervolgacties na een netwerkgesprek. Tenslotte wordt er
aandacht besteed aan de diverse sociale media, als startpunt voor het leggen
van contacten.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk)
worden aangeboden.
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Training
Sollicitatietraining
Doel
De deelnemer wordt voorbereid op mogelijke sollicitatiegesprekken
en wordt er voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om de arbeidsmarkt
actief te benaderen.
Werkwijze
Tijdens een intakegesprek worden obstakels en mogelijke leerpunten voor
het voeren van een sollicitatiegesprek in kaart gebracht. Vervolgens wordt
er een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt gedefinieerd wat de precieze
leerdoelen zijn en hoe deze het best bereikt kunnen worden.
Instrumenten die vervolgens worden ingezet om tot dit einddoel te komen
verschillen per deelnemer en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gesprekken
die leiden tot zelfinzicht:
rollenspelen
schrijfoefeningen
een cursus gespreksvaardigheden/-technieken;
Alle oefeningen zijn gericht op de versterking van het zelfvertrouwen en
bewustwording over het sollicitatieproces (bijvoorbeeld de meest gangbare
vragen, zoals bijvoorbeeld die naar sterke en zwakke punten).
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk)
worden aangeboden.
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Training
CV-training
Doel
In deze module wordt ofwel individueel ofwel in groepsverband een
persoonlijk, op het gewenste werk toegespitst Curriculum Vitae opgesteld,
waarmee de deelnemer goed uit de verf komt.
Werkwijze
Er vindt een uitgebreid gesprek plaats tussen deelnemer en coach,
waarin wordt doorgevraagd op alles wat de deelnemer tijdens zijn werk
en leven gedaan en bereikt heeft. Alle mogelijk relevante gegevens voor
de gewenste functie worden in het CV opgenomen.
Dit uitgebreide vraaggesprek heeft als bijkomend voordeel dat er alvast
geoefend kan worden op het voeren van een eventueel daadwerkelijk sollicitatiegesprek. Na afloop van het gesprek ontvangt de deelnemer uiteraard het
complete CV, maar ook informatie over en hulp bij bijvoorbeeld profilering als
werkzoekende op internet, optimaal gebruik van sociale media als LinkedIn, etc.
De trainingen kunnen zowel opzichzelfstaand als modulair (in de vorm van maatwerk)
worden aangeboden.
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Training
Professioneel omgaan
met gedrag
Doel
Het verkrijgen van meer kennis en inzicht in de diverse problematieken,
gedragingen en geclassificeerde psychische stoornissen die kunnen
voorkomen bij jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking.
De volgende hoofddoelen staan centraal:
het leveren van kennis over psychiatrie en moeilijk gedrag bij deze doelgroep
het bieden van handvatten om de ondersteuning aan deze doelgroep zo goed
mogelijk vorm te kunnen geven
Werkwijze
Om jongeren/jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
goede kans van slagen te geven is vaak -en zeker in het begin- ondersteuning
in de vorm van jobcoaching, maar ook directe ondersteuning op de werkvloer
door collega’s en leidinggevenden, een vereiste om de betrokkene te doen
slagen. Om individuele coaching aan deze groep meer inhoud te geven is
het van belang dat werkgevers de juiste kennis en handvatten krijgen om
de begeleiding op termijn zelf over te nemen.
In deze training komen meerdere psychische stoornissen en begrippen aan
bod die we kunnen tegenkomen bij deze doelgroep, en welke we terugzien
in rapportages, correspondentie en/of andere verslaglegging. De training is
grotendeels gebaseerd op de DSM-V: een wereldwijd gehanteerd handboek
voor het classificeren van stoornissen. Symptomen worden gestandaardiseerd
beschreven zodat er een uniforme taal gesproken kan worden, en er geen
verwarring hoeft te bestaan over wat er wordt bedoeld met bepaalde
psychische verschijnselen.
In de training wordt uitgebreid besproken wat een bepaalde stoornis met
bijbehorend gedrag kan inhouden, hoe dit in de praktijk eruit ziet en worden
algemene omgangstips en praktische handvatten besproken die kunnen
worden ingezet op de directe werkvloer.
De training kan op maat aangepast worden, toegespitst op
specifieke problematiek(en) en geclassificeerde stoornissen van de groep
waarmee wordt gewerkt. Aan het eind van de training krijgt u de reader
“Psychische stoornissen – kennis en handvatten” mee voor naslagwerk.
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Contactgegevens

Inwerking BV
Telefoon
088 055 1300
E-mail
info@inwerking.com
Website
www.inwerking.com

Regio Noord-Holland Noord

Regio Amsterdam & omgeving

Regio Zuid Holland

Bezoekadres
Marconistraat 16
1704 RG Heerhugowaard

Adres
Zilverschoonstraat 14
1031 BD Amsterdam

Adres
Merwedestraat 52-54
3313 CS Dordrecht

Postadres
Postbus 287
1700 AG Heerhugowaard

Inwerking - Trainingen

Regio Friesland & Groningen

Pagina 13 van 13

