Individuele Re-integratie Overeenkomst
(IRO)
Ben je op zoek naar werk en kun je

Dit trajectplan bevat de volgende stappen:

daarbij hulp gebruiken?



Wanneer je werkzoekend bent en een uitkering
ontvangt van het UWV (Wajong, WIA, WAO of
ZW) kom je in aanmerking om ondersteuning te
krijgen bij het vinden van een baan. Deze
ondersteuning

wordt

gefinancierd

door

het




UWV. Deze ondersteuning kan geboden worden
door de stichting Werk aan de Linie omdat
Nieuwland WTZ door het UWV erkend is als re-



integratiebedrijf. Een dergelijk traject wordt

Oriëntatiefase: zelfanalyse, motivatie
versterking, in kaart brengen wat realistisch
en haalbaar is, loopbaanoriëntatie en
beroepskeuze
Voorschakelfase: meeloopdagen, snuffel
stages, inzet passende werkervaringsplaatsen
Aanbodversterkende fase: inzetten
functiegerichte scholing, sollicitatietraining,
oefenen sollicitatiegesprekken, netwerken,
training social media
Bemiddelingsfase: solliciteren, benaderen
werkgevers uit ons netwerk, (eventueel)
proefplaatsing, starten in een betaalde baan.

door het UWV een IRO genoemd, afkorting van
Individuele

Re-integratie

houdt

Dit

Nadat jouw trajectplan is opgesteld wordt het

dat

re-

ingediend bij het UWV. Wanneer het UWV hieraan

integratieconsulent een traject uitstippelt met

goedkeuring heeft gegeven kunnen we aan de

als doel: een betaalde baan.

slag.

Hoe ziet een IRO traject eruit?

Wat mag je van ons verwachten?

Wanneer je ondersteuning aanvraagt bij het

Wij

zoeken naar werk, nodigen we je allereerst uit

afgestemd

voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek

capaciteiten en belastbaarheid. Daarin word je

maken we kennis en worden de werkwijze en

ondersteund

mogelijkheden voor ondersteuning besproken.

integratieconsulent die je begeleid en waarbij je

Daarna word je geïntroduceerd bij één van onze

terecht kunt voor advies en alle vragen die je

re-integratieconsulenten

hebt op de weg naar een betaalde baan.

in

je

Overeenkomst.

samen

met

voor

je

een

intake

bieden

je
op

een
jouw

maatwerktraject

dat

is

unieke situatie, wensen,

door

een

vaste

re-

gesprek. Na een uitgebreide intake wordt er

Wanneer je een nieuwe baan gevonden hebt is

samen met jou een trajectplan opgesteld. Ook

het van belang deze te behouden. In dat kader

wordt daarin een reële inschatting gemaakt van

bieden wij je nazorg en indien nodig jobcoaching

de duur van het traject. Dit varieert van 6

aan.

maanden tot maximaal 2 jaar.

Informatie en aanmelding
Neem gerust contact op met:
Valentin Herrera: 030 – 6565285
E herrera@nieuwland.nl

Stichting Werk aan de Linie

Marsdijk 2

t: 030-65 65 285

Onderdeel van:

3981 HE Bunnik

e: herrera@nieuwland.nl

Nieuwland Werk Taal Zorg

i: www.werkaandelinie.nl

