
De kracht van Carrièrewinkel Projecten
De 8 sterke punten van onze re-integratieaanpak: 

1.  Onze ervaring en kennis van zaken
Carrièrewinkel Projecten is sinds 2001 actief op het gebied van re-integratie. Onze ervaren coaches  
werken al jaren samen met het UWV WERKbedrijf. 

Onze aanpak kenmerkt zich door kennis van zaken, betrokkenheid en realiteitszin. Wij voldoen aan de eisen van  
het kwaliteitsinstituut Blik op Werk en zijn aangesloten bij brancheorganisatie Oval.

Voor het UWV voeren wij de volgende diensten uit:
− 13 BB: re-integratietrajecten voor kandidaten met beperkingen van lichamelijke aard
− 13 HA: re-integratietrajecten voor kandidaten met een ziektewetuitkering 
− 13 A: re-integratietrajecten voor kandidaten die gere-integreerd willen worden naar zelfstandige arbeid

2. Onze focus op duurzaamheid en continuïteit
In al onze werkzaamheden streven we naar duurzaamheid en continuïteit. Van ondoordachte quick wins en  
schijnoplossingen wordt niemand wijzer. Langdurige relaties met onze opdrachtgevers dragen bij aan het succes van 
onze re-integratietrajecten. 

Ook voor werkzoekenden ligt onze focus op de lange termijn. Onze re-integratietrajecten zijn erop gericht om de  
kandidaten middels passend werk duurzaam een nieuw toekomstperspectief te bieden. 
 

3. Onze doordachte methodiek 
Wij hanteren een vaste systematiek, die het raamwerk vormt van onze re-integratieaanpak. Een re-integratietraject 
van Carrièrewinkel Projecten heeft ten minste de volgende onderdelen: oriëntatiefase, voorschakelfase,  
aanbodversterkende fase en bemiddelingsfase. 

Elke fase bestaat uit een aantal nauwkeurig omschreven activiteiten, die stap voor stap worden doorlopen.  
Sleutelwoorden in onze begeleidingstrajecten zijn persoonlijke begeleiding en individuele aandacht.

4. Ons aanbod voor startend ondernemers
Voor kandidaten die een eigen onderneming willen starten, hebben wij een op maat gesneden aanbod. Samen met 
een bedrijfskundige helpen onze coaches deze startend ondernemers een ondernemingsplan op te stellen. Onderdelen 
daarvan zijn een haalbaarheidsplan, een marktonderzoek, een risicoanalyse en een exploitatie- en begrotingsoverzicht.



5.  Ons landelijk netwerk van lokale re-integratieconsultants
In onze visie staat of valt een goede invulling van re-integratietrajecten met de kwaliteit van de dienstverlening.  
Daarom heeft Carrièrewinkel Projecten een netwerk van re-integratieconsultants dat heel Nederland omvat. Met deze 
samenwerking combineren wij de voordelen van een landelijke dekking en lokale expertise. 

Onze partners in de diverse Nederlandse regio’s beschikken over goede contacten met de ondernemingen in hun  
omgeving, weten wat de bedrijfsactiviteiten inhouden en kennen de personeelsbehoefte. Landelijke dekking betekent 
een groot vacatureaanbod, een omvangrijk netwerk en de mogelijkheid specialistische kennis in huis te halen.

6. Ons hoge plaatsingspercentage 
Wij slagen erin om bijna 60 procent van alle re-integratiekandidaten te plaatsen. Dit hoge percentage is onder meer  
te danken aan de deskundigheid van onze coaches. 

Ons netwerk met werkgevers en onze actuele vacaturebestanden zijn essentieel voor ons hoge plaatsingspercentage. 
Om deze gegevens up-to-date te houden en nieuwe vacatures toe te kunnen voegen, hebben onze jobhunters dagelijks 
contact met werkgevers. 

7. Onze strakke rapportages en heldere communicatie
Heldere communicatie is één van de pijlers van onze werkwijze. Wij houden van duidelijkheid richting kandidaten  
en opdrachtgevers. Met een strakke regelmaat brengen wij schriftelijk verslag uit van het verloop van een  
re-integratieproces. Vanzelfsprekend hebben wij ons werkproces voor een belangrijk deel geautomatiseerd, zodat  
wij een efficiënte aanpak kunnen bieden. 

8. Onze actieve opstelling
De arbeidsmarkt is onderhevig aan constante wisselingen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en denken graag 
met onze opdrachtgevers mee. Op die manier spelen wij in op de veranderende marktomstandigheden.

Onze contactgegevens: 
Marian van der Toolen (UWV-accountverantwoordelijke)
010 – 41 40 282
marian@carrierewinkel.nl

Carrièrewinkel Projecten 
Meent 93a
3011 JG  Rotterdam


