PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Door actief bezig te zijn met de Toolkit weet je beter waar je staat. Niet alleen financieel, ook in wat je
wilt. We bieden je een aantal vervolgstappen aan, afhankelijk van jouw behoeften.

FINANCIEEL

Onder de tegel Wegwijzer vind je verschillende websites waarmee je aan de slag kunt met je eigen geldzaken.
Ben je er bijvoorbeeld achtergekomen dat je meer begeleiding nodig hebt om rust te krijgen in je geldzaken?
Wij bieden je de mogelijkheid om meer begeleiding te krijgen van een budgetcoach.
Meld je aan via info@cnvgeldzorg.nl.

LOOPBAAN

Wil je in je persoonlijke ontwikkeling een stap zetten door een opleiding te volgen? Kijk je om je heen
naar een andere baan?
Doe dan eens een test op LoopbaanCentraal,
neem contact op met de hulplijn 030 75 11 910
of stuur een mail naar info@jamesloopbaan.nl.

VAN WERK NAAR WERK

Voucher voor voormalige uitzendkrachten.

ALLES IN 1

Voucher voor inzet persoonlijk budget.

VAN WERK NAAR WERK
voucher voor voormalig uitzendkrachten
om ondanks de coronacrisis weer per
direct aan de slag te kunnen!
DOORZAAM biedt deze Van werk naar werk voucher (VWNW) aan zodat je direct
weer aan de slag kan gaan. Laat je vakbond weten dat je geïnteresseerd bent en
de vakbond meldt je aan bij DOORZAAM.
De VWNW voucher heeft een waarde van €500 inclusief btw en is in te zetten voor
een cursus, training maar ook voor training on the job, inwerkperiode of onboarding zodat je daarna direct aan de slag kunt bij een opdrachtgever via het
uitzendbureau of bij een reguliere werkgever.

Interesse?
En voldoe je aan de volgende voorwaarden:
- je hebt je werk verloren in week 10 of later door de coronacrisis
- je was werkzaam in Fase A/1-2 of Fase B/3
Kijk voor de volledige voorwaarden op www.doorzaam.nl

1) Meld je vakbond dat je geïnteresseerd

3) Je ontvangt van DOORZAAM een email dat
je gebruik kunt maken van de VWNW voucher.
Je vakbond krijgt een kopie van deze mail.

2) De vakbond meldt je aan via Google

4) Zorg ervoor (eventueel In overleg met
je opdrachtgever) dat je factuur naar
DOORZAAM gestuurd wordt.

bent in de VWNW voucher.

Forms die wij versturen zodra de vakbond
contact heeft opgenomen met ons.

Waarom DOORZAAM je dit aanbiedt?
Omdat door de coronacrisis veel uitzendkrachten zonder werk zijn gekomen en wij
het fonds zijn dat zich inzet voor het bevorderen van de duurzame inzet-baarheid van
uitzendkrachten. Zodat jij als uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier jouw
werk kan doen en kan blijven doen.
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ALLES-IN-1

Vitaal, met plezier en vaardig aan het
werk blijven. Nu en in de toekomst.
DOORZAAM biedt je dit traject aan zodat jij met plezier aan het werk bent en
kunt blijven. Samen met een coach ga je in gesprek wat jou hierbij kan helpen.
De coach adviseert hoe je jouw persoonlijke budget van €2500 kunt inzetten.
Denk aan financiële coaching, leeftstijladvies of een cursus. DOORZAAM is het
fonds voor uitzendkrachten en dus voor jou.
1) Neem contact op met DOORZAAM en
bespreek samen de voorwaarden. Ben
je geïnteresseerd? Dan melden we je
meteen aandoor contact op te nemen met je
uitzendbureau. Daarna koppelen we je aan een
coach.

4) Tijdens het 2e gesprek bespreek je met de
coach de gewenste vervolgstap en wat hiervoor
nodig is. Aan het eind van dit gesprek sluit een
medewerker van je uitzendbureau aan om de
stap te bespreken en afspraken te maken hoe dit
gerealiseerd kan worden. Denk aan een cursus,
opleiding, financiele coaching, enz.

2) Je wordt gebeld door de aan jou
toegewezen coach en maakt een afspraak
voor een gesprek.

5) Je gaat, eventueel ondersteund middels het
persoonlijke interventiebudget van DOORZAAM,
de gewenste vervolgstap realiseren.

3) Je hebt een gesprek met de coach en
vult gezamenlijk een vragenlijst in over
jouw duurzame inzetbaarheid en bespreekt
welke mogelijkheden er zijn voor groei in
je loopbaan. Je maakt afspraken met de
coach en plant het 2e gesprek.

6) Op twee momenten vul je een vragenlijst in
voor DOORZAAM ten behoeve van de evaluatie
van dit traject.

Waarom DOORZAAM
je dit aanbiedt?

Wat jouw verplichtingen
zijn?

Omdat wij geloven in
het versterken van
jouw kracht!

Alleen je tijd!
Tijd voor een afspraak
met een coach, invullen
van enquete en je
vervolgstap

Wat het je oplevert?

Inzicht in jezelf en
welke stappen je kunt
nemen
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