Maatwerk re-integratie voor BWW’ers.

Beste vangnet is een nieuwe baan.

“Wij krijgen mensen weer in beweging.”
In samenwerking met

Onze samenwerking met APG voor intensieve re-integratietrajecten.
Wanneer uw (ex)werknemer gebruik maakt van de Bovenwettelijke WW-regeling (BWW), wilt u dat hij of zij
alle energie en motivatie kan richten op het vinden van een nieuwe baan. APG ondersteunt u hierbij en
neemt zoveel mogelijk werk uithanden bij het begeleiden van een (ex) werknemer naar een nieuwe baan.
Mocht uit deze begeleiding blijken dat er een intensief re-integratietrajact nodig is, dan komen u en uw (ex)
werknemer in contact met CEREO. Wij zijn de gemandateerde opdrachtgever voor deze loopbaantrajecten.

De begeleiding, coaching en activering van mensen die al
enige tijd niet meer actief deelnemen aan de arbeidsmarkt
vergt ervaring en expertise. CEREO kan deze leveren in de
vorm van coachingsprogramma’s en maatwerkoplossingen
in een regionaal en lokaal netwerk.

PROGRAMMA
Omdat ieder mens uniek is en werkgevers gevarieerd, staat maatwerk bij ons
voorop. Er wordt rekening gehouden met de persoon, opleidingsniveau en werkervaring. Ook speelt de duur van de periode dat iemand niet heeft deelgenomen
aan het arbeidsproces een belangrijke rol. Langdurige uitval zal vaak leiden tot
een intensievere aanpak dan iemand die slechts 6 maanden werkzoekende is.

Globale werkwijze:
• Mocht uit de de inventarisatiefase bij APG blijken
dat een intensief re-integratietraject nodig is, 		
dan wordt de kandidaat overgedragen aan 		
CEREO voor een intakegesprek;
• Aan de hand van het intakegesprek wordt een
rapport opgesteld met een advies voor de in te
zetten dienstverlening. APG bespreekt dit met u
als werkgever;
• Na akkoord start CEREO het re-integratietraject
op;
• Bij plaatsing van een kandidaat binnen de
trajectperiode in een betaalde baan,
vindt 1 maand intensieve nazorg plaats.

Mogelijke onderdelen
van het traject
• Beroepentest / beroepsoriëntatie;
• Sollicitatietraining;
• Coaching naar werk;
• Stage / Werkervaringsplaats;
• Tussenrapportage en eindrapportage.
Meer informatie vindt u op onze website.

Werknemers weer in beweging krijgen, is onze kracht,
maar wij doen dit wel graag met de hulp van lokale
ondernemers. Zij weten immers als geen ander hoe de
arbeidsmarkt zich ontwikkelt, beschikken over een
zorgvuldig opgebouwd netwerk en zijn elke dag actief
met ondernemerschap bezig.

Landelijk georganiseerd
Lokaal geregeld!

Onze partners zijn:
of

Meer over onze partners >>

“Gespecialiseerd in complexe arbeidsgerelateerde vraagstukken.”

Persoonlijke begeleiding, gecombineerd met optimale
vakbekwaamheid, staan bij ons hoog in het vaandel.

PARTNERS

Meer over Cereo

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws!
Inschrijven nieuwsbrief!

Contact
078 - 6111048
info@cereo.nl
Burg. de Raadtsingel 21
3311 JG Dordrecht

Volg ons:

www.cereo.nl

