Algemene informatie over
Reinier Consultancy

Adresgegevens en bezoekadressen

Uw consultant is ook buiten kantoortijden
bereikbaar. Ontwikkelingen en ideeën vinden
immers niet alleen tussen 09.00 en 17.00 uur
plaats.

Reinier Consultancy
Postbus 116
6900 AC Zevenaar

Naast begeleiding bij Individuele re-integratieovereenkomsten kunt u bij Reinier Consultancy ook terecht voor Jobcoaching, het helpen met het opzetten van een eigen bedrijf
(een ZZP-traject) en voor individuele coaching
en counseling met betrekking tot angsten,
ADHD, relatieproblematiek en stress.
Het telefoonnummer van uw coach:

06 - 13313752
Voor meer informatie over Reinier
Consultancy kunt u terecht op:
www.reinierconsultancy.nl

Post kunt u sturen aan:

De bezoekadressen zijn:
Logistiekweg 20-37
7007 CJ Doetinchem
Zandweg 11
6942 JE Didam
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
Utrechtsestraat 38/F
6811 LZ Arnhem (Regus kantoor)
Of uw huisadres…..

Reinier
Consultancy
Werken aan persoonlijke ontwikkeling

Individuele
Re-integratie
Overeenkomst (IRO)

IRO

Tijdens het traject….

Heeft u een uitkering en verwacht u moeite
te hebben met het vinden van een baan, dan
kunt u daar begeleiding in krijgen. Deze begeleiding wordt door het UWV betaald en heet
een Individuele Re-integratie Overeenkomst
(IRO).

De begeleiding is maatwerk. Geen mens is
hetzelfde en zal dus een passende ondersteuning moeten hebben.

Veel mensen vinden het prettig om hulp te
krijgen bij het verwerken van een eerder
ontslag, ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden of andere zaken die belemmerend kunnen werken bij het vinden van een
geschikte werkomgeving.
Bij Reinier Consultancy krijgt u de eerste 6
weken iedere week begeleiding om duidelijk
te krijgen wie u bent, waar uw sterkte ligt en
hoe dit goed te verwoorden in een sollicitatiebrief, CV en sollicitatiegesprek.
Daarna volgen er om de week gesprekken
waarin naast het begeleiden in zoeken naar
werk er ook aandacht is voor de persoonlijke
ontwikkeling.
Ook nadat een nieuwe werkomgeving gevonden is er nog 3 maanden nazorg.		

Hiervoor wordt gekeken naar een stuk persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld het werken aan onzekerheden of bepaalde angsten.
Dit aspect met betrekking tot het sollicitatieproces wordt opgepakt en een ondersteuning
wordt gegeven bij het zoeken van een baan.

Tijdens de nazorgfase is het mogelijk dat uw
coach contact onderhoudt met de nieuwe
werkgever. Dit kan handig zijn om verwachtingen van beide zijden op één lijn te
houden. Dit voorkomt dat u onverwachts
na de proefperiode te horen krijgt dat het
contract beëindigd wordt… Uiteraard worden
deze gesprekken alleen opgepakt indien u dat
op prijs stelt. Uiteraard is jobcoaching een
onderdeel van de nazorg.

Belangrijk is het benutten van het eigen
netwerk (daarbij ook gebruikmakend van het
Reinier Consultancy netwerk).

Afhankelijk van uw behoefte kunnen de gesprekken bij u thuis of op een kantoorlocatie
van Reinier Consultancy plaatsvinden. Deze
locaties kunt u op de achterzijde van deze
folder vinden.

Voordat er werkelijk sollicitatiegesprekken
plaatsvinden, worden deze op individuele
basis geoefend.

Bij Reinier Consultancy houdt u het gehele
traject dezelfde coach en kunt u bij hem
terecht voor al uw vragen.

Kortom, we gaan kijken hoe we de sterke
kanten van u goed naar voren kunnen laten
komen en daarbij u helpen met het goed omgaan met die zaken waar u moeite mee heeft.

