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Team ZorgSelect

Om de mobiliteit onder medewerkers van zorgen welzijnsinstellingen te stimuleren en een
partner te zijn in re-integratie, biedt ZorgSelect
oriëntatie- en loopbaanadviesgesprekken.

De loopbaancoaches hebben jarenlange
ervaring in trainingen, testen re-integratie en
outplacement. Zowel binnen als buiten zorg en
welzijn.

www.zorgselect.nl

ZorgSelect

loopbaan-, outplacement- en re-integratietrajecten
testen en trainingen & werving en selectie
Re-integratietraject
Als een zieke medewerker vervangend werk nodig
heeft en een tweede spoor traject moet volgen om
dreigende arbeidsongeschiktheid te voorkomen,
dan kunt u ZorgSelect inschakelen voor een re-in-

tegratietraject. De ervaren adviseurs hebben een
groot netwerk binnen en buiten de sector zorg en
welzijn en er is altijd sprake van maatwerk.

Loopbaantraject of -advies
Zorgselect biedt oriëntatiegesprekken voor mensen die willen ontdekken welke

loopbaanmogelijkheden er zijn binnen of buiten
de sector.

Outplacement
Als u genoodzaakt bent afscheid te nemen van
een medewerker, kan ZorgSelect de medewerker
begeleiden naar de nieuwe situatie en/of nieuw

werk. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met
de wensen van alle betrokken partijen.

Training Loopbaan APK
Om de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in zijn/haar loopbaan
en om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn en

eventuele angst voor kijken naar externe banen te
verminderen, is de training Loopbaan APK ontwikkeld.

Testmogelijkheden
ZorgSelect voert testen uit in opdracht van werkgevers in het kader van selectie, loopbaanontwikkeling en/of re-integratie. Met behulp van deze
testen kan het werk- en denkniveau, persoonlijke

competenties en drijfveren van kandidaten in
beeld worden gebracht. Ook kan er duidelijkheid
in beroepsinteresses en opleidingsmogelijkhedenworden gegeven.

Sollicitatietraining
Om medewerkers te ondersteunen bij het solliciteren, is de sollicitatietraining ontwikkeld. In deze
training leren medewerkers onder andere hoe zij
zichzelf goed presenteren en hoe je gebruikmaakt

van (online) netwerken. Alle facetten die bij solliciteren aan de orde kunnen komen, worden in deze
training behandeld.

Haalbaarheidsonderzoek
Als een werkgever twijfelt aan de mogelijkheden
of kansen voor de medewerker op de reguliere
arbeidsmarkt, kan door ZorgSelect een

haalbaarheidsonderzoek worden ingezet.
De uitkomsten van dit onderzoek betreffen een
advies en onderzoeksverslag.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Lees meer over onze diensten op www.zorgselect.nl of
neem contact op met een van onze adviseurs. T: 088 255 66 50 - E: info@zorgselect.nl
De adviseurs van ZorgSelect zijn geregistreerd bij Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals.
ZorgSelect is KIWA-gecertificeerd. Leden van WGV Zorg en Welzijn betalen geen BTW over de diensten van
ZorgSelect.

