
 

 

Traject Werk-fit  
 

Omschrijving:  

 

Wanneer je als werkzoekende nog niet klaar bent om te solliciteren op 

een baan kan UWV een “Werk-fit traject” inzetten. In dit traject wordt 

onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt deel te nemen 

en hoe dit bereikt kan worden. Cliënt wordt door een re-integratie-

deskundige intensief begeleid bij het vinden van nieuw perspectief en 

bij het onderzoeken van kwaliteiten en interesses. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een interesse- en persoonlijkheidstest en krijgt de cliënt 

toegang tot een up-to-date vacaturesite. Er vindt een oriëntatie op de 

arbeidsmarkt plaats en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 

werknemers- en sollicitatie vaardigheden. 

Cliënt kan deelnemen aan de workshops: 

• C.V. en sollicitatiebrief 

• Solliciteren met een beperking 

Via arbeidsmarktgerichte bemiddeling wordt cliënt begeleid naar een 

werkervaringsplek. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van het 

netwerk van Heliomare. Hier kan de belastbaarheid getoetst en 

opgebouwd worden. 

Doelstelling / resultaten: De afstand tot de arbeidsmarkt van de cliënt is zodanig verkleind dat 

cliënt geschikt is om deel te nemen aan re-integratie gerichte 

activiteiten. Kortom: cliënt is “werk-fit”. Cliënt is zich bewust van 

zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Voor wie:  Cliënt heeft een uitkering via UWV en wordt door UWV aangemeld. 

Duur van het traject is 6 tot maximaal 18 maanden en wordt door het 

UWV van tevoren aangegeven. 

Voorwaarden: • Cliënt is gemotiveerd om het traject aan te gaan 

• Cliënt is fysiek en mentaal in staat om het traject aan te gaan 

Vorm / duur: Het traject is individueel met workshops in groepsverband.  

De duur is afhankelijk van de gemaakte afspraken. 

Rapportage: Heliomare dient bij beëindiging van de re-integratiedienst een 

eindrapportage op te stellen. 

Locatie: 

 

In overleg.  

Aanmelden en informatie Heliomare Arbeidsintegratie  
Relweg 51  
1949 EC Wijk aan Zee  
T 088 920 92 00 
E aanmeldpunt@heliomare.nl 
W www.heliomare.nl 
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