


OVER JASNANTE

Ieder mens is anders en daarmee ook ieder re-integratie 
traject. Jasnante biedt maatwerk en bekijkt per persoon 
wat iemand nodig heeft om in beweging te komen en zijn 
of haar loopbaan op passende wijze voort te zetten. 

Onze coaches hebben ruime ervaring in de begeleiding 
van mensen met lichamelijke en/of psychische klachten en 
onderzoeken samen met u de mogelijkheden voor gepaste 
arbeid. 
Onze werkwijze is praktisch, direct en resultaatgericht.

Dankzij de nauwe samenwerking met het UWV, gemeentes 
en het bedrijfsleven hebben we een landelijk werkgevers-
netwerk opgebouwd. Dit netwerk helpt u om een geschikte 
baan, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk in diverse 
branches te vinden. 

U hoeft nooit ver te reizen voor een afspraak met Jasnante. 
Wij werken landelijk vanuit ons eigen kantoor, vanaf 
gesprekslocaties en gaan desgewenst bij u thuis met u in 
gesprek. 

Wij zijn tevens in het bezit van het Blik op Werk keurmerk, 
dat plezierig, gezond, betrokken en productief werken 
voor iedereen mogelijk wil maken. 



WERKFIT-TRAJECT

Het Werkfit-traject heeft als doel om u voor te bereiden 
op de arbeidsmarkt. In dit traject staat de versterking 
van uw werknemersvaardigheden centraal. Dit zijn de 
vaardigheden die u nodig heeft om weer toe te treden 
tot de arbeidsmarkt. Te denken valt aan het opbouwen 
van arbeidsritme, het nakomen van afspraken en een 
representatieve uitstraling.

We gaan aan de slag met uw persoonlijke effectiviteit. 
Samen stellen we doelen, we onderzoeken hoe we deze 
gaan bereiken en bespreken de mogelijke valkuilen die u 
onderweg tegenkomt. 

Tijdens het Werkfit-traject bestuderen we ook uw positie 
op de arbeidsmarkt. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit 
moment uit? Zijn er veel vacatures binnen uw vakgebied? 
En mocht u voor een andere richting kiezen: hoe zijn de 
baankansen daar? Dit zijn belangrijke vragen die 
beantwoord moeten worden voordat u gaat solliciteren. 

Wat kunt u verwachten van een Werkfit-traject?
• Persoonlijke coach (een-op-een coaching)
• Beroepentest
•  Training empowerment en persoonlijke effectiviteit, 

gericht op uw kwaliteiten
• Training vacatures zoeken en analyseren
•  Oriëntatie op vrijwilligerswerk en/of werkervarings- 

plaatsen
• Toegang tot het online vacaturesysteem
•  Begeleiding van onze psycholoog of psychiater –  

indien gewenst

Looptijd
DUUR  Bij een ziektewetuitkering duurt het traject 

maximaal 6 maanden. Bij alle overige  
uitkeringen duurt het traject maximaal  
18 maanden. 

AANTAL UUR Het traject omvat maximaal 40 uur. 

HET UWV BEPAALT DE DUUR EN HET AANTAL UUR VAN HET 
WERKFIT-TRAJECT.  



NAAR WERK-TRAJECT

Het Naar werk-traject is het vervolg op het Werkfit-
traject. U wordt aangemeld voor een Naar werk-traject 
als u helemaal klaar bent om de arbeidsmarkt op te 
gaan. Binnen dit traject staat jobhunting en arbeids-
bemiddeling centraal. 

Wat kunt u verwachten van een Naar werk-traject?
• Persoonlijke coach (een-op-een coaching)
• Cv-check en opzet van motivatiebrief
• Sollicitatietrainingen
• Jobhunting en directe arbeidsbemiddeling
• Introductie aan ons werkgeversnetwerk
• Persoonlijke presentatie - zowel online als offline
• Toegang tot het online vacaturesysteem

Looptijd
DUUR  Bij een ziektewetuitkering duurt het traject 

maximaal 6 maanden. Bij alle overige 
uitkeringen duurt het traject maximaal  
9 maanden. 

AANTAL UUR Het traject omvat maximaal 25 uur. 

HET UWV BEPAALT DE DUUR EN HET AANTAL UUR VAN HET NAAR 
WERK-TRAJECT.  



TWEEDE SPOORTRAJECT

Wanneer u langer dan een jaar ziek bent en niet meer terug 
kunt naar uw oude functie, dan is uw huidige werkgever 
- volgens de Wet Verbetering Poortwachter – verplicht 
om een eerste spoortraject in te zetten. Het doel hiervan 
is om te kijken of u een andere functie binnen het bedrijf 
kunt bekleden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er een 
tweede spoortraject ingezet. 

Het tweede spoortraject heeft tot doel om een passende 
functie te vinden bij een andere werkgever. Jasnante onder-
steunt u om deze functie te vinden.

Wat houdt het tweede spoortraject in?
• Beroepskeuzetest
• Persoonlijke coaching (een-op-een coaching)
• 8, 12 of 15 consulten à 1 uur
• Workshop solliciteren
• Workshop social media
• Workshop netwerken
• Workshop empowerment
• Jobhunting
• Arbeidsbemiddeling

Looptijd
DUUR  Het tweede spoortraject duurt 6, 9 of 12 

maanden. 

DE WERKGEVER BEPAALT DE DUUR VAN HET TRAJECT.



CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres / Hoofdkantoor
Overtoom 47 A
1054 HB  Amsterdam

Telefoonnummer
020 – 893 2217

Postadres
Postbus 94029
1090 GA Amsterdam

E-mail
info@jasnante.nl

www.jasnante.nl

Jasnante heeft gesprekslocaties verspreid door heel 
Nederland. U hoeft dus nooit ver te reizen voor een afspraak.




