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In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je  
“van werk naar werk” traject samen met je adviseur op je specifieke 
behoefte verder af te stemmen. De verschillende extra onderdelen, 
trainingen en workshops staan hier omschreven, evenals de bijbehorende 
tariefstelling. Met deze extra ondersteuning vergroten we de kans op 
een passende, nieuwe baan. Want het vinden van een nieuwe baan 
voor jou, daar gaat het om.

meest ingezette diensten en trainingen 

Marktonderzoek 
Het doel van dit marktonderzoek is om te achter-
halen in wat voor soort functie, bedrijf en branche 
jij werkzaam wilt zijn. Tijdens dit onderzoek komen 
verschillende onderdelen aan bod, zoals ber-
oepenoriëntatie, functieanalyse, werkomgeving  
en salaris.
Duur:  1 individueel gesprek en 1 dagdeel training

Opleidingsadvies
Wil je een opleiding volgen? Bespreek met je advi-
seur welke mogelijkheden er zijn en welke oplei-
ding voor jou de grootste kans op werk oplevert.
Duur:  1 individueel gesprek

Sollicitatievaardigheden
Solliciteren is niet eenvoudig en je doet het niet 
dagelijks. Een sollicitatietraining kan je helpen om 
een sterk curriculum vitae te maken en een goed 
sollicitatiegesprek te voeren.
Duur:   1 individueel gesprek en 4 dagdelen  

training  (cv, brief en motivatie en  

sollicitatiegesprek)

Actieve Arbeidsmarktbenadering (aanvullend  
op basistraject)
Vanaf het moment dat je er klaar voor bent om  
te gaan solliciteren, helpen we je bij een actieve 
arbeidsmarktbenadering.

•	 Je adviseur zoekt gericht naar vacatures die bij 
jou passen.

•	 We brengen jouw cv actief onder de aandacht bij 
relaties van Randstad Uitzendbureau, Randstad 
Professionals, Randstad Techniek en Yacht. 

•	 Op openstaande vacatures van Randstad stellen 
we je actief voor.

•	 In de Randstad Vacaturezoeker zoeken we 
samen naar vacatures.

•	 We leren je om te netwerken en je netwerk in te 
zetten om een nieuwe baan te vinden.

•	 We organiseren banen-events waarbij jij in con-
tact kunt komen met diverse bedrijven. 

•	 We bekijken of het mogelijk is dat je ergens aan 
het werk gaat via bijvoorbeeld een proefplaat-
sing of een kennismakingsstage.

Duur:   3 maanden (ook afhankelijk van het basistraject)

Jobcenter
Ons Jobcenter is een speciaal ingerichte werkruimte 
waar je actief aan de slag kunt, onder begeleiding 
van een adviseur. Denk aan solliciteren, netwerken 
en het voeren van gesprekken. 
De kracht van het Jobcenter is het grote aanbod 
aan vacatures en de kennis van de regionale ar-
beidsmarkt. 
Duur:   Per module 5 bijeenkomsten van 2 uur. Aantal in  

te zetten modules is afhankelijk van de lengte  
van het traject



Randstad biedt naast de genoemde onderdelen 
en trainingen nog een groot aantal aanvullende 
trainingen. Deze trainingen volg je samen met 
mensen met hetzelfde opleidingsniveau die ook 
op zoek zijn naar een nieuwe baan. Samen met 
je adviseur bekijk je welke trainingen en work-
shops voor jou de kans op het vinden van een 
baan vergroten. 

Uitgebreide driedaagse training “een nieuwe 
baan vinden” 
Een complete training, waarin aandacht is  
voor alle stappen in het zoekproces naar een 
nieuwe baan. 

Inhoud van de training:
•	 Omgaan met verandering: waar sta je nu, wat 

verandert er allemaal en hoe kom je hier sterk 
uit?

•	 Zelfonderzoek: wie ben ik, wat kan ik en wat 
wil ik? Het resultaat is een loopbaanprofiel.

•	 Arbeidsmarktbenadering. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn:
 · een goed basis-cv
 · verschillende manieren van solliciteren
 · een goede sollicitatiebrief
 · voorbereiden van een sollicitatiegesprek

Duur:  3 dagen, 1 dag per week

Wandeling met verandering om toekomstige 
functies te herkennen 
Deze wandeling van 1,5 à 2 uur geeft antwoord 
op de vragen als: wie ben ik, wat wil ik en wat 
kan ik? In een model combineren we de ant-
woorden op deze vragen met de inzichten uit 
je laatste baan. Dit helpt je in je zoektocht naar 
een nieuwe baan.
Inhoud van deze wandeling (in twee- of  
drietallen):
•	 Wat wil ik bereiken in mijn werk?
•	 Wat zijn mijn kenmerkende eigenschappen? 

Welke rollen vervul ik?
•	 Wat vind ik belangrijke waarden in mijn 

werk?
•	 Welke vaardigheden en kwaliteiten heb ik?
Duur:   1 dagdeel

Van een goed loopbaanprofiel naar duidelijk 
actieplan om een nieuwe baan te vinden
In twee keer een halve dag brengt deze train-
ing jouw meest kenmerkende kwaliteiten, 
vaardigheden en waarden in kaart. Vervolgens 
bepaal je in welke functies, bij welke bedrijven 
en in welke sectoren je aan de slag zou willen. 
Op basis hiervan maak je een loopbaanprofiel en 
een zoekprofiel waarin je aangeeft naar welke 
functies je wel (of niet) op zoek gaat.
Duur:   2 dagdelen

Sollicitatiebrief, cv en motivatie goed op orde 
Wil je weten of je cv goed in elkaar zit? Of hoe 
je een goede motivatie schrijft die je potentiële 
werkgever aanspreekt? Wij geven je hulp en tips 
om je cv en sollicitatiebrief te verbeteren.
Duur:  1 dag 

Het sollicitatiegesprek voorbereiden
Deze training komt van pas als je weinig ervar-
ing hebt met het voeren van sollicitatiegesprek-
ken. Je ontvangt feedback op jouw gespreksstijl 
en leert van de gesprekken van andere cursisten.
Inhoud van de training:
•	 Oefenen van een sollicitatiegesprekken met 

een rollenspel. Hoe presenteer je je goed en 
hoe kun je een duidelijk antwoord geven op 
vragen?

•	 Begrijpen wat jouw potentiële werkgever wil 
bereiken met het voeren van een sollicita-
tiegesprek en waar hij je op beoordeelt.

•	 Tips voor een goede voorbereiding.
Duur:  2 dagdelen

overige trainingen en workshops  
om een nieuwe baan te vinden 



Het sollicitatiegesprek spelenderwijs oefenen
Op een ‘speelse’ manier bereid je je voor op een  
sollicitatiegesprek. Je oefent met sollicitatievragen  
en ontvangt feedback. Deze training is een aan-
vulling op de training Sollicitatiegesprek. 

Inhoud van de training:
•	 Voorbereiding: wat neem je mee naar het gesprek?
•	 De eerste indruk
•	 Opbouw van het gesprek
•	 Oefenen met vragen 
•	 Je kwaliteiten goed verwoorden
•	 Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën 
Duur:  1 dagdeel



Personal branding benutten 
Wat is een sterk merk, wat is de kracht van een 
sterk merk? Hoe kun je je eigen ‘merk’ bouwen 
(personal brand) en welke keuzes moet je dan  
maken? Hoe presenteer je jezelf sterk, onderschei-
dend en geloofwaardig tijdens het netwerken en 
bij sollicitatiegesprekken? En hoe kun je jouw  
personal brand helder communiceren en gebruiken 
in je cv en sollicitatiebrief, en op LinkedIn en  
andere social media?
Duur:  1 dagdeel

Netwerken en social media gebruiken tijdens je 
zoektocht
Hoe kan netwerken je helpen bij het vinden van 
een nieuwe baan? En hoe kun je hier social media 
als LinkedIn, Twitter en Facebook voor benutten? 
Inhoud van de training:
•	 Wat is netwerken en hoe zet je dit effectief in bij 

het zoeken van een baan?
•	 Wat zijn de do’s en de dont’s?
•	 Welke social media zijn er en welke zijn geschikt 

voor jou om te gebruiken bij het netwerken?
Duur:  2 dagdelen

LinkedIn optimaal inzetten
Hoe maak je optimaal gebruik van LinkedIn als 
hulpmiddel bij het vinden van een baan?
Inhoud van de training:
•	 Optimaliseren van je LinkedIn-profiel
•	 Instellingen
•	 Mensen zoeken
•	 Vacatures zoeken
•	 Bedrijven zoeken
•	 Groepen zoeken
•	 Netwerk onderhouden via updates en  

activiteiten
Duur:  1 dagdeel

Twitter inzetten voor baankansen
Hoe kan je Twitter optimaal inzetten bij het vinden 
van een baan? De training is bedoeld voor iedereen 
die al bekend is met social media en wil weten wat 
Twitter kan betekenen bij het vinden van een baan.
Inhoud van de training:
•	 Hoe maak ik een goed profiel op Twitter?
•	 Hoe zorg ik dat ik volgers krijg?
•	 Hoe kan ik Twitter gebruiken bij het vinden  

van vacatures?
Duur:  1 dagdeel

Wat ouder? Benut de kracht van de ervaring 
Deze training is voor iedereen die zijn of haar leefti-
jd ervaart als een belemmering bij het solliciteren 
en onzeker is over zijn kansen op de arbeidsmarkt. 
Dat is niet nodig. Wij helpen je om jezelf krachtig 
en overtuigend te presenteren. Deze training wordt 
gegeven door trainers die qua levenservaring 
aansluiten bij de deelnemersgroep.
Inhoud:
•	 Hoe zien de verschillende levensfasen eruit?
•	 Hoe is de beeldvorming m.b.t. ouderen op de 

arbeidsmarkt?
•	 Bewustwording van eigen overtuigingen en de 

invloed daarvan op je presentatie.
•	 Praktische tips om jezelf krachtig te presenteren.
•	 Opstellen van een actieplan.
Duur:  2 dagdelen







De eerste indruk benutten 
Wil je weten wat voor eerste indruk je maakt? En 
welke rol jouw gedrag en uiterlijk daarbij spelen? 
Dan is deze training iets voor jou. Je leert ook wat 
je kunt verbeteren en hoe jouw eerste indruk je kan 
helpen om een nieuwe baan te krijgen. Bij deze 
training kun je eventueel ook een kleurenanalyse 
krijgen. Overleg hierover met je adviseur. 
Inhoud:
•	 Wat bepaalt mijn eerste indruk (verbale en non-

verbale communicatie)?
•	 Training van zaken die bijdragen aan de eerste 

indruk: handdruk, oogcontact, houding, commu-
nicatie, omgangsvormen etc.

•	 Oefenen van de eerste paar minuten van een sol-
licitatiegesprek en daar feedback op ontvangen.

Duur:  1 dagdeel

Effectief en assertief communiceren om je  
baan te bemachtigen
Hoe kan ik effectiever communiceren? Hoe kan 
ik meer opkomen voor mezelf en toch rekening 
houden met een ander? Deze training is geschikt 
voor jou als je ervaart dat jouw manier van commu-
niceren niet altijd het gewenste resultaat oplevert. 
Maar ook als je krachtiger en met meer zelfvertrou-
wen wilt communiceren. Dit heeft een positieve 
invloed op de manier waarop een potentiële werk-
gever naar je kijkt. 
Inhoud:
•	 Leren je gevoelens en gedachten op een gepaste 

manier en in tijd te benoemen. Hoe ga je om 
met respect voor jezelf en de ander?

•	 Geven van ik-boodschappen.
•	 Leren op te komen voor persoonlijke belangen.
•	 Communiceren met eerlijkheid, directheid en 

openheid.
•	 Feedback geven en ontvangen.
Duur:  2 dagdelen

Positief solliciteren bij gezondheidsbeperkingen
Als je gezondheidsbeperkingen hebt, dan leren we 
je hier op een positieve manier mee om te gaan 
tijdens sollicitaties. Je leert hoe je op een goede 
manier over je beperkingen kunt communiceren.
Inhoud:
•	 Welke informatie over jouw beperking is rel-

evant voor een nieuwe werkgever?
•	 Kennis van wetgeving : wat moet en wat mag  

je vertellen?

•	 Verwoorden van de belemmeringen en de gevol-
gen daarvan voor je werk.

•	 Ervaren welke indruk je maakt met je verhaal.
•	 Zorgen dat je verhaal op een positieve manier 

overkomt.
•	 Je geschiktheid voor de nieuwe functie duidelijk 

maken.
Duur:  2 dagdelen 

Leef je droom en bepaal hiermee je nieuwe baan 
Stel dat je de baan kunt kiezen die je wilt, zonder 
enige belemmering. Welk werk kies je dan? Je kunt 
dit moment gebruiken om stil te staan bij wat je 
écht wilt in een volgende baan. Deze training biedt 
de gelegenheid om los te komen en geeft je de 
ruimte om op je gevoel af te gaan. Je ontwikkelt 
een moodboard waarop jouw wensen zijn ver-
beeld. Zo word je je bewust van wat voor beroep of 
baan je echt zou willen en in welke branche je zou 
willen werken. Deze ideeën kun je verder verken-
nen en leiden misschien wel tot jouw droombaan.
Duur:  1 dagdeel

Stappen naar de toekomst 
Hoe ga ik om met de verandering waar ik voor sta 
en hoe kom ik hier sterk uit? Doel van deze training 
is jou inzicht te geven in hoe je zelf invloed kunt 
uitoefenen op bepaalde situaties.  
Je deelt je ervaringen met anderen tijdens een  
wandeling van 1,5 à 2 uur.
Inhoud:
•	 Uitleg van de fases in het proces van veranderen: 

waar sta je nu en welke fases komen nog?
•	 Op welke manier ‘sturen’ je gedachten je gevoel 

en gedrag en hoe kun je dit zelf beïnvloeden?
•	 Wandeling in twee/drietallen waarin je elkaar 

vertelt hoe je de verschillende fases in het veran-
deringsproces ervaart.

•	 Uitwisselen van ervaringen/tips als aanzet om 
negatieve overtuigingen en gedachten positief 
om te buigen.

Duur:  1 dagdeel



Totaalmenu
12 maanden 

Basistraject € 1495,-

Aanvullend traject € 2505,-
 - 3-daagse mobiliteitstraining
 - training sollicitatiegesprekken oefenen
 - 20x deelname jobcenters
 - 8x extra individuele gesprekken
 - 2x3 maanden Module Actieve Arbeidsmarktbenadering
 - keuze voor extra training, in overleg in te zetten (2 dagdelen) 

Optioneel: Opleiding en verlenging (o.a. aanvullende arbeidsmarktbenadering)  
in overleg tot aan totaalbudget

Traject naar vrije keuze
Aan de hand van het intakegesprek wordt met jou bepaald aan  
welke onderdelen meer of mindere aandacht wordt besteed en  
wordt besproken of dit individueel of in trainingsvorm plaatsvindt.

 
 - Training, per dagdeel (zie overzicht alle trainingen en workshops) € 85,00
 - Individueel gesprek € 130,00
 - Module Actieve individuele Jobsearch , per 3 maanden € 250,00
 - Deelname Jobcenter  € 32,50 

Optioneel: Opleiding en verlenging (o.a. aanvullende arbeidsmarktbenadering)  
in overleg tot aan totaalbudget 

Traject Zelfstandig Ondernemerschap
12 maanden 

Basistraject € 1.495,00
 - Fase 1  Ik als ondernemer; € 835,00
 - Fase 2  Mijn product of dienst op de markt; € 835,00
 - Fase 3  Mijn ondernemingsplan; € 835,00
 - Fase 4  Nazorg bij start onderneming.

Optioneel: Opleiding en verlenging (o.a. aanvullende arbeidsmarktbenadering)  
in overleg tot aan totaalbudget

2. Re-integratietraject
12 maanden

Basistraject € 1495,-

Aanvullend traject € 4505,-

 -  Module Marktonderzoek, Modules Sollicitatievaardigheden  
en Positief Solliciteren bij gezondheidsbeperkingen

 -  3x3 maanden Module Actieve Arbeidsmarktbenadering
 -  16 individuele gesprekken
 -  30x deelnemen aan Jobcenter
 -  Training Netwerken en Social Media, LinkedIn of Twitter  
(keuze in overleg met de adviseur)

 
Optioneel: opleiding en verlenging (o.a. aanvullende arbeidsmarktbenadering)  
in overleg tot aan totaalbudget





Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen via 06 - 212 85 791 
of mail naar hrswerknaarwerk@nl.randstad.com


