
  

 

Offerte 
 

De Carrièrehanddruk® - Trajectbegeleiding 
 

De Carrièrehanddruk is ontwikkeld voor het vinden van nieuw werk. Het is een traject voor 

oplossingsgerichte ondersteuning in begeleiding en bemiddeling bij outplacement en verzuim. Dat 

voorkomt dat de werknemer langdurig afhankelijk wordt van een uitkering. 

Als werkgever investeert u één bruto maandsalaris van de werknemer, met een minimale investering 

van € 2.500.  

De Carrièrehanddruk bestaat uit de volgende onderdelen:  

 uitgebreide intake  

 assessment 

 solliciteren met social media  

 werkgeversbenadering middels MKB Sociaal  

 coaching, loopbaanadvies of loopbaanbegeleiding  

 nazorg 

 

E-integratie - Assessment 
 

E-integratie is de basis voor ons assessment. E-integratie biedt drie modules voor de duur van drie 

maanden. Met uitzondering van de eerste module; hier zit aanvullend nog drie maanden interne 

jobcoaching bij voor de nieuwe werkplek. 

Als werkgever of uitkeringsinstantie kunt u een keuze maken uit één van de onderstaande modules: 

▪ E-integratie t.b.v. assessment met werving & selectie en jobcoaching € 1.550 

▪ E-integratie t.b.v. assessment met werving & selectie   €    900 

▪ E-integratie t.b.v. assessment      €    450 

 

Persoonlijke ondersteuning – Jobcoach (extern) 
 

Sociaal naar Werk zet voor externe jobcoaching een traject in met het UWV als erkende 

jobcoachorganisatie. Voor interne jobcoaching zetten wij E-integratie in. 

Het UWV vergoedt de uren. U kunt samen met één van onze jobcoaches een aanvraag indienen voor 

de begeleiding. De jobcoach vult deze aanvraag samen met u in en zorgt dat deze bij UWV wordt 

ingediend. 



  

 

 

Jobcoach (intern) - Training Begeleid werken 
 

Een incompany training Begeleid werken voor persoonlijke ondersteuning op het werk. Eén of 

meerdere werknemers binnen uw bedrijf worden opgeleid als Jobcoach (intern) en ontvangen een 

certificaat ‘Gecertificeerd jobcoach’. 

In deze training leert u welke technieken u kunt inzetten voor zowel persoonlijke ontwikkeling van 

(nieuwe) collega werknemers, als wel uw eigen bedrijfsontwikkeling. 

Als werkgever investeert u per werknemer € 895. 

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten. Neem gerust contact met ons op! 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo! 

  

https://www.sociaalnaarwerk.nl/contact

