
Re-integratie ouderen  
  

 40+/50+ vindt werk met sollicitatie en netwerktraining  
 
 a. Intensieve individuele coaching, 4 gesprekken  
Deze coaching is individueel, niveau vanaf LBO. Dit traject is bedoeld voor mensen die 
weten wat zij willen, maar er de voorkeur geven aan een op een begeleiding. Zij hebben 
al meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd, maar zijn daarin nog niet succesvol. Zij zijn 
onbekend met de nieuwe manieren van solliciteren en netwerken. Zij zijn onvoldoende 
vertrouwd met het vinden van andere wegen om een baan te vinden, zoals het vinden 
van verborgen vacatures met Jobmarketing en sociale media. 
 
wij bieden 
 
- 4 individuele gesprekken van 1 ½ u., en verwijzing naar relevante contacten  
- hulp bij solliciteren (brieven, CV en presentatie, netwerken 
- telefonisch contact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- e-mailcontact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- feedback op je sollicitatiebrieven, CV, sociale media profiel 
- toegang tot netwerken van coaches van Q-search en Loopbaantoekomst  
- gecertificeerd als Loopbaanprofessional bij branchevereniging dat staat voor kwaliteit 
- 3 maanden e-mailondersteuning na afloop traject 
- werkwijze is gericht op meetbare doelen 
- verlenging van het traject tegen kosten mogelijk 
- kosten aftrekbaar van belastingen 
- aantoonbaar hoge klanttevredenheidscore  
- programma’s: download Pdf files outplacement/re-integratie en solliciteren 
 
 
Voorwaarden 
 
- traject bedoelt voor mensen die weten wat zij willen en reële banenwens hebben 
- plaats: op een van onze locaties in de Randstad  
- een klik tussen de klant en de coach 

 wij vragen van u: 
 
- gemotiveerdheid 
- huiswerkopdrachten maken 
- open houding naar alternatieve manieren van solliciteren 
   
 
 b. Intensieve individuele coaching, 8 gesprekken   
Deze training is individueel, niveau vanaf LBO. Dit traject is bedoeld voor mensen die 
weten wat zij willen, maar er de voorkeur aan geven alleen te worden begeleid. Zij 
hebben al meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd, maar zijn niet succesvol. Zij zijn 
onbekend met de nieuwe manieren van solliciteren en onvoldoende vertrouwd met het 
vinden van andere wegen, zoals netwerken en sociale media, om een baan te krijgen. 
 
wij bieden 
 
- 8 individuele gesprekken van 1 ½ u., en verwijzing naar relevante contacten  
- hulp bij solliciteren (brieven, CV en presentatie), netwerken  
- telefonisch contact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- e-mailcontact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 



- feedback op je sollicitatiebrieven, CV, sociale media profiel 
- toegang tot netwerken van coaches van Q-search en Loopbaantoekomst  
- gecertificeerd als Loopbaanprofessional bij branchevereniging dat staat voor kwaliteit 
- 3 maanden e-mailondersteuning na afloop traject 
- werkwijze is gericht op meetbare doelen 
- verlenging van het traject tegen kosten mogelijk 
- kosten aftrekbaar van belastingen 
- aantoonbaar hoge klanttevredenheidsscore  
- programma’s: download Pdf files outplacement/re-integratie en solliciteren 
 
Voorwaarden 
 
- traject bedoelt voor mensen die weten wat zij willen en reële banenwens hebben 
- plaats: op een van onze locaties in de Randstad  
- een klik tussen de klant en de coach 
 
 wij vragen van u: 
 
- gemotiveerdheid 
- huiswerkopdrachten maken 
- open houding naar alternatieve manieren van solliciteren 
   
-b. Intensieve training individueel van 3 maanden in groepje van 4 
Deze training is deels individueel, deels in een groepje met 3-5 andere mensen met 
vergelijkbare achtergrond. Niveau vanaf -/+ MBO.  
Dit traject is bedoeld voor mensen die weten wat zij willen. Zij hebben beschikken echter 
nog niet over de benodigde vaardigheden om een baan te bemachtigen, en/of zijn zij 
onvoldoende vertrouwd met het vinden van andere wegen, zoals sociale media, om een 
baan te krijgen. 
 
wij bieden 
 
- 2 individuele gesprekken van 1 u., waaronder een test.  
- 15 uur workshops, gedurende 3 maanden, 4 dagdelen, bestaande uit: 2 x netwerken    
  en 2 x sollicitatievaardigheden 
- telefonisch contact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- e-mailcontact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- oefeningen op het gebied van solliciteren (brieven en CV), netwerken en presenteren 
- feedback op je sollicitatiebrieven, CV, sociale media profiel 
- toegang tot netwerken van coaches van het Q-search en Loopbaantoekomst  
- gecertificeerd als Loopbaanprofessional bij branchevereniging dat staat voor kwaliteit  
- 3 maanden e-mailondersteuning na afloop traject 
- onze werkwijze is gericht op meetbare doelen 
- verlenging van het traject tegen kosten mogelijk 
- kosten aftrekbaar van belastingen 
- aantoonbaar hoge klanttevredenheidscore en uitstroom gebaseerd op 40+/50+ 
- programma’s: download Pdf files outplacement/re-integratie en solliciteren 
 
 
Voorwaarden 
 
- traject bedoelt voor mensen die weten wat zij willen en reële banenwens hebben 
- een klik is tussen de klant en de coach 
- plaats: op een van onze locaties in de Randstad  
 
wij vragen van u: 
 



- gemotiveerdheid 
- huiswerkopdrachten maken 
- meegaan in de alternatieve manieren van solliciteren   

-d. intensieve training van 6 maanden, groepje van 4 
Die training is deels individueel, deels in een groepje met circa 3-5 andere mensen met 
een min of meer vergelijkbare achtergrond. Niveau vanaf -/+ MBO. Dit traject is bedoeld 
voor mensen die niet helemaal weten wat ze willen en langer werkloos zijn. 
 
wij bieden 
 
- 12 uur individuele gesprekken waaronder testen.  
- 15 uur workshops, gedurende 3 maanden, 4 dagdelen, bestaande uit: 2 x netwerken  
   en 2 x sollicitatievaardigheden 
- telefonisch contact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- e-mailcontact op elk moment dat je dat wilt en nodig is 
- hulp en oefeningen op het gebied van solliciteren (brieven en CV), netwerken en  
  presenteren 
- feedback op je sollicitatiebrieven, CV, sociale media profiel 
- toegang tot netwerken van coaches van het Q-search en Loopbaantoekomst  
- gecertificeerd als Loopbaanprofessional bij branchevereniging dat staat voor kwaliteit  
- 3 maanden e-mailondersteuning na afloop traject 
- onze werkwijze is gericht op meetbare doelen 
- verlenging van het traject tegen kosten mogelijk 
- kosten aftrekbaar van belastingen 
- aantoonbaar hoge klanttevredenheidscore  
- programma’s: download Pdf files outplacement/re-integratie en solliciteren 
 
 

Voorwaarden 

 
- bedoelt voor mensen die nog niet precies weten wat zij willen  
- plaats: op een van onze locaties in de Randstad 
- een klik is tussen de klant en de coach 
- 3 maanden e-mailondersteuning na afloop traject 
 
 
wij vragen van u: 
 
- gemotiveerdheid 
- huiswerkopdrachten maken 
- open houding naar alternatieve, maar effectieve manieren van solliciteren 

 


