
TRAJECTEN
MET
BAANGARANTIE

Onze
diensten

1. Traject naar Werk
Het traject ‘naar Werk´ bevat een intensief

voortraject, waarin wij kandidaten klaarstomen
voor een langdurige toetreding tot de

arbeidsmarkt.
 

2. Traject Werkfit
Het Werkfit-traject ondersteunt kandidaten bij het
inzichtelijk krijgen van belemmeringen op de weg

naar arbeid. Door middel van mentale en of
fysieke trainingen en coaching maakt WRKZONE

arbeidsparticipatie weer mogelijk. 
 

3. 2e Spoortraject
Wij ondersteunen de werkgever bij de uitvoering

van het 2e Spoortraject voor re-integratie. 
 

4. Leerwerktrajecten/ontwikkeltrajecten
De leerwerktrajecten van WRKZONE zorgen

ervoor dat theoretische kennis bij de werkgever in
praktijk wordt gebracht. Deze trajecten worden

afgesloten met een erkend diploma / certificaat.
 

5. Jobcoaching
Kandidaten die extra individuele begeleiding nodig

hebben bij het traject voor en of tijdens werk
kunnen beroep doen op een Jobcoach van

WRKZONE. Onze erkende Jobcoaches
ondersteunen kandidaten zowel binnen als buiten

het doelgroepenregister en met of zonder
arbeidsbeperking. 

 
6. Opleidingen / Cursussen

Al onze ingezette opleidingen en cursussen die
onderdeel uitmaken van onze trajecten bieden wij

ook afzonderlijk aan. U vindt ons aanbod op de
website. 

 
7. Modulaire re-integratiediensten 

WRKZONE levert maatwerk en naast volledige
trajecten is een modulaire inkoop van re-

integratiediensten mogelijk voor participatie-
interventie, het bevorderen van maatschappelijke

deelname en de begeleiding bij scholing.
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OVER ONS

Re-integratie, Outplacement & Opleidingen

WRKZONE is de naam van een resultaatgerichte methodische aanpak waarin kandidaten
een traject volgen met een uitstroomgarantie naar betaalde arbeid. WRKZONE kan de
kandidaat deze gegarandeerde uitstroom en vaste baan bieden door de inzet van
werkplekken, gerichte scholing en de toezegging van een arbeidscontract door de
werkgever.

WRKZONE maakt kandidaten tijdens de scholing, coaching en training bewust van hun
vaardigheden, kansen en mogelijkheden op het gebied van werk- en talentontwikkeling.
Bij WRKZONE geloven wij dat iedereen een kans verdient op een stabiele en mooie
toekomst. Met onze passie, kennis en inzet zijn wij pas tevreden bij een geslaagde en
duurzame plaatsing.

WRKHUB
WRKZONE werkt als een verbinder tussen werkgevers, gemeenten/UWV en opleiders,
zodat de werkzoekende alles onder één dak kan vinden. Hierdoor biedt WRKZONE
maatgerichte en complete trajecten aan met een baangarantie! In de WRKHUB worden
werkzoekenden klaargestoomd met erkende trainingen en werk gerelateerde cursussen.
Wij bieden onze kandidaten opleidingen voor werknemersvaardigheden, mbo-
opleidingen, erkende certificeringen, tot aan het digitaal vaardig maken van de
werkzoekenden.

Re-integratie
WRKZONE is een erkende re-integratiebedrijf en is in het bezit van het Blik op Werk-
certificaat en met onze registratie bij het CRKBO zijn wij een erkende opleider. Onze
erkende (re-integratie) trainers hebben meer dan 35 jaar ervaring in het begeleiden van
werknemers en werkzoekenden uit alle doelgroepen en zij bieden op maat gemaakte
trajecten, gericht op de behoeften van de werkgever. Hier kijken wij waar de
competenties liggen van de werknemer en ondersteunen wij bij de veranderingen die
deze doormaakt. 

WRKZONE stuurt op gehele zelfredzaamheid van de kandidaat en naast de begeleiding
zorgen wij voor de bewustwording van competenties en vaardigheden die nodig zijn voor
succesvolle sollicitaties.

http://www.wrkzone.nl/


"You don't
have to be

great to get
started 
but you 

have to get
started to be

great."
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Werkgevers
Via WRKZONE krijgt u gekwalificeerd personeel, gericht op uw organisatie met de juiste
begeleiding op de werkvloer. Door inzet van onze trainingen zorgen wij samen voor een
efficiënte talentwerving! In samenwerking met de Gemeente / UWV gaan wij voor
werkgevers op zoek naar personeel op basis van vooraf vastgestelde eisen. Hierdoor zijn
onze kandidaten voorbereid op het werk in uw branche, en maken zij direct een goede
start binnen de organisatie.

Wij coachen en begeleiden werkzoekenden, bieden erkende opleidingen, gericht op
kennis- en talentontwikkeling. WRKZONE zorgt ervoor dat onze kandidaten werk vinden
bij een werkgever in hun eigen regio. Wij zijn hiervoor altijd op zoek naar nieuwe
werkgevers die gekwalificeerd personeel zoeken.

Gemeente / UWV

eigentijds is; 
een samenwerking heeft met gecontracteerde werkgevers;
de kandidaat niet alleen een erkende opleiding, maar ook een vaste baan biedt. 

WRKZONE’s missie is om werkzoekenden met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt op
te leiden of om te scholen en te plaatsen in de arbeidsmarkt. WRKZONE heeft een
methode ontwikkeld die:

Onze kandidaten zijn afkomstig uit het gehele participatiebestand.
Met onze maatgerichte ontwikkelingstrajecten voorzien wij werkzoekenden van een
voorschakeltraject, vakopleiding en de uiteindelijke baan bij een top-werkgever! Wij
bieden ook leerwerktrajecten waarmee praktijkgerichte werkzoekenden direct aan het
werk gaan.

Opleiders
Onze gecertificeerde opleiders bieden kandidaten via de WRKHUB hun opleidingen aan.
Hier kunnen onze kandidaten de vakgerichte opleidingen volgen en met onze begeleiding
direct doorstromen naar werk. Het opleidingsaanbod van WRKZONE varieert van
deelcertificaten, cursussen tot mbo-scholen, allen uitgevoerd door erkende trainers die
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

Bent u ook een opleider en op zoek naar werkzoekenden die zich graag willen laten om-
of bijscholen? Neem dan contact op met WRKZONE! Als netwerkorganisatie zijn wij altijd
op zoek naar een samenwerking met nieuwe opleiders.

-Les Brown-


