BrinQer
Re-integratie
trajecten
Wij helpen
je op weg
naar ander
werk

Met hulp van BrinQer op weg naar duurzame inzetbaarheid

TARIEVENFOLDER 2018

Op zoek naar ander werk
Soms komt het voor dat je als werknemer niet meer aan de slag kan bij je eigen werkgever of in je
eigen werk. Of je hebt een uitkering en bent weer toe aan (oriëntatie op) werk. Gelukkig zijn er talloze
mogelijkheden om je weer aan een passende en leuke baan te helpen. Wij maken samen met jou een
persoonlijk plan in de zoektocht naar een nieuwe baan of een goeie voorbereiding daarop. Van ons mag
je verwachten dat we creatief meedenken en een eerlijke samenwerking en eigen verantwoordelijkheid
vinden we belangrijk, want we willen net als jij graag resultaat behalen.

Re-integratie trajecten van BrinQer
 Voldoen aan de richtlijnen van het UWV
 Scoren een hoge klanttevredenheid
 Zijn altijd persoonlijk

8,5

Wij scoren een
op klanttevredenheid
Outplacement en coaching
Het kan voorkomen dat je in een outplacementtraject terecht komt. Bijvoorbeeld na een reorganisatie
waarbij er meerdere mensen afscheid moeten nemen van de organisatie. Wij hebben veel ervaring
met dit soort trajecten. We doen dit zowel individueel als in groepen. We helpen je met bijvoorbeeld
het schrijven van je CV en het kijken naar wat je wil en kan in een nieuwe functie. Je krijgt meer zicht
op je competenties en ambities. Daarnaast is er soms behoefte aan coaching, individueel of voor een
complete organisatie. We kijken dan naar wat er nodig is om je doelen te behalen zodat je ook in de
toekomst duurzaam inzetbaar blijft.

67%

UWV Naar Werk en WerkFit
30%

8,3

WERKFIT
RESPONS

Werkfit en Naar Werk trajecten zijn re-integratietrajecten
voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van
het UWV. Voor beide trajecten geldt dat het joúw traject
is. We doen samen wat er nodig is, je hebt de vrijheid
om aan te geven wat je wil en of je extra opdrachten of

30%

NAAR WERK
RESPONS

coaching nodig hebt. Als het binnen onze mogelijkheden

35%

8,6

en uren ligt, is het bespreekbaar. Dat maakt dat deze
trajecten heel persoonlijk op jou zijn afgestemd.
Ideaal als je momenteel nog niet klaar bent voor de
arbeidsmarkt maar wel graag op zoek wil naar jouw

Vereiste respons
Werkelijke respons

Contenza

ideale baan.

Dit regelen we voor je op verzoek
RE-INTEGRATIE DIENSTVERLENING

PLANNING &
BIJZONDERHEDEN

Binnen 7 dagen na aanvraag.
Inclusief reiskosten/reistijd
ex 10% korting arboklanten).

PRIJS

Tarief
TARIEF
PER UUR

BRQ28

Arbeidsdeskundig onderzoek met advies Spoor I of 2

€ 1.095

BRQ29

Begeleiding Re-integratietraject Spoor I

BRQ30

Haalbaarheidsonderzoek Re-integratie Spoor II

Toetsen haalbaarheid Spoor
II op arbeidsdeskundige
gronden + rapport.

BRQ31

Re-integratietraject Spoor II

Losse trajectonderdelen/
modules mogelijk
op aanvraag.
Uitplaatsingsbonus van
€ 1.250 van toepassing bij
volledige trajecten.

BRQ32

Re-integratietraject, drie maanden

(extra) begeleiding,
verlenging van Spoor II
trajecten.

€ 1.588

BRQ33

Parallel Spoor II-traject

Opstart Spoor I traject,
bij geen mogelijkheden
terugkeer in eigen werk
volgt een doorstart naar
een Spoor II traject.

€ 1.166

BRQ34

Verlenging BRQ33 – per maand

€ 302

BRQ35

Traject Loopbaanoriëntatie

€ 950

€140

BRQ36

Outplacement

Zes maanden. Intensieve
begeleiding ‘van werk naar
werk’ d.m.v. oriëntatie,
coaching, diverse
testmogelijkheden,
trainingen en actieve
jobhunting.

BRQ37

Coaching

Na intakegesprek met cliënt
kan een offerte worden
uitgebracht.

BRQ38

Beroepskeuzetest LDC

Na intakegesprek met cliënt
kan een offerte worden
uitgebracht.

BRQ39

Inzetbaarheidsscan bij Mobiliteitsvraagstukken

Bedrag per persoon,
alleen in combinatie met
adviestraject - offertebasis.

€ € 695

€ 4.250
(Indicatief)

offerte

€ 3.657

€ 125

€ 34,95

+ € 100
/ offertebasis

Curriculum Future

Geen CV
maar een
Curriculum
Future

Wanneer je op zoek bent naar een andere baan
en je moet een CV schrijven, wil je natuurlijk
wel opvallen tussen de stapel. Bij BrinQer zijn
we van mening dat een CV niet zou moeten
bestaan uit een ellenlange opsomming van wat
je hebt gedaan, maar een samenvatting van je
ervaring, sterke punten en wat je zou kunnen
betekenen voor een werkgever. Waar wil je
heen, waar liggen je ambities? Richt je blik op
de toekomt met een Curriculum Future!
Vraag ernaar bij je re-integratie coach.

Maak kennis met onze trajectbegeleiders

Anja Essenstam

Heidi Scholte

Lisette Hilgenkamp

Marije Veldpape

Trajectbegeleider

Trajectbegeleider

Trajectbegeleider

Trajectbegeleider

Anja.Essenstam@brinQer.nl

Heidi.Scholte@brinQer.nl

Lisette.Hilgenkamp@brinQer.nl

Marije.Veldpape@brinQer.nl

Meer weten?
info@brinQer.nl | www.brinQer.nl | 055-3574360

