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Traject naar werk
Het UWV geeft je de gelegenheid een traject te volgen met als doel 
een betaalde baan. Duchatteau ondersteunt je bij het zoeken 
naar een passende functie. Wij werken niet in groepen, je stelt in 
overleg met onze arbeidsdeskundige en re-integratiecoach een 
traject samen.

  
Voorbeelden van onderdelen in het traject:
• Intakegesprek
• Wat zijn je sterke punten ten aanzien van werk?
• Waar liggen jouw kansen op een baan?
• Sollicitatieprofiel en arbeidsmarktkansen vaststellen
• Netwerktraining
• Sollicitatievaardigheden trainen
• Sollicitatiebrieven schrijven en CV opstellen
• LinkedIn profiel en solliciteren via Linkedin
• Een baan zoeken via social media 
• Gebruik van JobPort een online vacaturebank van 

Duchatteau die dagelijks vacatures voor jou selecteert. 
• Bemiddeling 
• Jobhunting  

Hoe lang duurt het traject?
Dat is afhankelijk van je uitkering:
WIA WAJONG WAO: Maximaal 9 maanden
Ziektewet UWV: Maximaal 6 maanden

Waarom zou je kiezen voor Duchatteau?
• Grote kennis van de regionale arbeidsmarkt in Twente
• Ervaren in het bemiddelen van klanten met lichamelijke 

en psychische klachten
• Wij zijn een klein re-integratiebureau, wij kennen ook 

elkaars klanten
• Persoonlijke benadering, je krijgt een vast 

contactpersoon
• Kennis van subsidies en premievrijstellingen voor 

werkgevers
• 4 sterren keurmerk Blik op Werk
• Werkgeversnetwerk in onderwijs, gezondheidszorg, 

MKB, in Twente
• Als jij ervoor gaat, dan doen wij dat ook voor jou!

Voorafgaand aan het traject vindt er een klikgesprek plaats. 
Dat is een vrijblijvende kennismaking waarbij we bepalen 
of we met elkaar in zee gaan. Wij stellen eisen aan de 
motivatie van onze klanten. Er wordt bij Duchatteau van 
jou een actieve houding verwacht.  Het is niet zo dat wij 
banen hebben klaarliggen, we moeten er samen naar op 
zoek. 

TIP: plan met 3 re-integratiebedrijven een 
klikgesprek, zo kun je goed vergelijken welk bureau 

het beste bij jou en je situatie past.

De kwaliteit van onze dienstverlening 
wordt gewaarborgd door het 
keurmerk Blik op werk. 

Wil je meer informatie?  

Bel 0546-458288 of bezoek onze website  
www.duchatteau.com

Direct aanmelden voor een klikgesprek?  
Maak hier de eerste KLIK om een vrijblijvende 

kennismaking te plannen.

Of bezoek ons op Facebook:
facebook.com/duchatteauloopbaanbegeleiding/

Locaties in Almelo-Enschede. 

Onze locatie in Almelo
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