Werkfit
Werkfit
All4people ontwikkelde speciaal voor kandidaten
van UWV een effectief en innovatief Werkfit
maatwerktraject.
Doel
Een ding staat centraal in dit traject: het
verkleinen van jouw afstand tot de arbeidsmarkt.
Van een ‘zwakke’ positie op de arbeidsmarkt naar
een fitte werknemer.
Het traject is volledig afgestemd op jouw
persoonlijke situatie. Naast persoonlijke coaching
zetten we e-coaching, trainingen, online testen,
online loopbaanplatform en diverse middelen in om
de afstand voor jou tot de arbeidsmarkt te
verkleinen.
Wij leveren maatwerk voor
1. Werknemersvaardigheden
a. Aanleren structuur
b. Begeleiden bij scholing
c. Vergroten sociale activiteiten
2. Persoonlijke effectiviteit
a. Empoweren
b. Leren omgaan met beperkingen
c. Versterken fysieke en/of
psychische fitheid
3. Arbeidsmarktpositie
a. Affiniteit in kaart brengen
b. Assessment
c. Loopbaancoaching
d. Beroepenoriëntatie
e. Netwerken
f.
Competenties
g. Snuffelstages en
werkervaringsplaatsen
Het traject?
Werkfit kent altijd een aantal vaste stappen:

Kennismaken

We starten altijd met een kennismakingsgesprek.
Dit is van belang omdat er een klik moet zijn
tussen jou en de coach. Tijdens de intake maak je
uitgebreid kennis net elkaar. Het traject wordt
toegelicht, inventariseren we de verwachtingen,
mogelijkheden, inzet middelen en stellen samen
een Werkplan op. Dit vormt de basis voor jouw
traject.
Over all4people.nl
De juiste persoon op de juiste plek. We ontzorgen
werkgevers in het MKB bij alle HR-thema’s én
helpen mensen structureel aan een baan en in hun
loopbaanontwikkeling. Onze aanpak brengt mensen
in beweging. Zo halen ze het beste uit zichzelf. Niet
alleen nu, maar ook in de toekomst.

Waarom all4people?
•
We hebben maar één doel, het verkleinen
van jouw afstand tot de arbeidsmarkt;
•
We leveren altijd maatwerk en hebben
veel persoonlijk contact;
•
Je maakt een loopbaanassessment;
•
Je kunt toegang krijgen tot ons online
loopbaanplatform inclusief integratie van
de vacaturebank Indeed;
•
Je lift mee op ons groot regionaal en
landelijk netwerk binnen het MKB;
•
We zijn Noloc gecertificeerd en volgen
deze richtlijnen.
Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de
all4people aanpak? Neem gerust contact op voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
T +31 (0) 85 30 30 949
W www.all4people.nl
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