
voor jou als medewerker:
re-integratie 2e spoor
werken aan nieuw perspectief. 
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werken aan nieuw perspectief.
Je bent arbeidsongeschikt en je werkt hard aan je herstel, maar 
hiernaast ben jij samen met je werkgever vanuit de Wet 
Verbetering Poortwachter verplicht om er alles aan te doen om 
weer aan het werk te gaan. 

Randstad RiseSmart gaat samen met jou werken aan een nieuw 
werkperspectief. Wij ontzorgen je met alle stappen die je hierin 
moet zetten. 
Samen met ons ontdek je passende nieuwe mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt.

Veranderen is vaak lastig, vooral als je nog geen alternatieven 
ziet.  Wij helpen je graag met het vinden van nieuw perspectief. 
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Hoe start je traject bij Randstad RiseSmart?

1e telefonische contactmoment door 
Randstad RiseSmart
Er wordt telefonisch contact met je opgenomen. Je 
wordt in dit gesprek welkom geheten, er wordt je 
verteld wat je kan verwachten en hoe de eerste 
weken er voor jou uit gaan zien.

Coach neemt contact met jou op
Er wordt telefonisch kennis gemaakt met jouw 
persoonlijke coach, je krijgt uitleg over het traject 
en je kunt vragen stellen aan jouw coach.

Driegesprek met coach en werkgever
Er vindt telefonisch of online een 3 gesprek plaats, 
waarin verwachtingen, rechten en plichten met alle 
betrokken partijen worden besproken.

Coach heeft een intake met je en stelt een 
trajectplan op
Er wordt samen met jouw coach een trajectplan 
voor je opgesteld. Dit is de start van je 
re-integratietraject.

Start traject
Samenwerking met het RiseSmart team bestaande 
uit 3 experts, de coach, branding specialist en 
jobhunter.



het RiseSmart team.

Het RiseSmart team bestaat uit een vaste 
persoonlijke coach, een branding specialist 
en een jobhunter. 

Het RiseSmart team heeft alles in huis om 
jou zo goed mogelijk te helpen tijdens jouw 
re-integratieperiode. Wij hebben directe 
toegang tot een groot netwerk van kennis, 
contacten en vacatures van de gehele 
Randstad Groep:

Randstad, Yacht, BMC en Tempo-Team. 



jouw team van 3 experts.

De coach is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is jouw 
vertrouwenspersoon, je motivator; steun en toeverlaat. Je coach is 
jouw aanspreekpunt binnen het hele RiseSmart-traject en zorgt voor 
goede verslaglegging. De contacten verlopen via video (zoals 
facetime/skype/hangout en telefoon. Het contact met je coach heb je 
vanuit huis, in je vertrouwde omgeving, dat scheelt jouw reistijd en 
(fysieke) inspanning.

Het werk van jouw branding specialist is in het 2e-spoortraject van 
onschatbare waarde. Na een persoonlijk gesprek maakt hij/zij een cv 
waarin de sterke punten, competenties en toegevoegde waarde van 
jou duidelijk naar voren komen. Het helpt ook om jouw zoekprofiel 
verder aan te scherpen, zodat nog duidelijker wordt welk werk het 
best bij jou past. 

De jobhunter doet wat zijn functietitel belooft: hij/zij gaat op jacht 
naar de beste mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor jou. De 
jobhunter beperkt zich niet tot traditionele vacatures, hij/ zij kijkt 
bijvoorbeeld ook naar stages en werkervaringsplekken en zet alles in 
het werk om jou verder te helpen. 
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onbeperkte toegang tot jouw online portal.

De RiseSmart portal is een webapplicatie die jou 
ondersteunt bij het vinden van een nieuwe baan en waar 
jouw dossier in wordt vastgelegd. 

De portal biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week 
toegang tot informatie gericht op jouw 
sollicitatieactiviteiten. De portal is ook te benaderen via 
een app op je smartphone. 

De RiseSmart portal biedt;

● Automatische vacatures, gegenereerd door een 
zoekmachine

● Vacatures op maat, uitgezocht door jouw 
persoonlijke jobhunter

● Werkervaringsplekken, die kunnen helpen bij het 
opbouwen van ervaring en arbeidsritme

● Stage- en detacheringsmogelijkheden
● Webinars gericht op specifieke onderwerpen
● Banenmarkten
● Netwerktools.
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jij staat centraal

Cv

Motivatiebrief

Branding

 Onbeperkt aantal 
gesprekken met jouw 

coach

Jobhunter die 2 
kansen per week 

aanbiedt

Onbeperkt 
aantal 

webinars in 
de portal
NL / EN

24/7 toegang 
tot mobiele 

app

  Groot netwerk

Alumni Programma Intakegesprek 
 en driegesprek

Online profiel
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wat wordt er van jou verwacht?

Om het traject succesvol te maken, is een goede samenwerking tussen jou 
en je coach essentieel. Onderstaand zie je een aantal afspraken die we met 
je willen maken. Met je coach spreek je af wanneer jullie welke activiteit 
inzetten; 

● actief contact houden met coach
● wekelijks reageren en feedback geven op aangeboden kansen
● input leveren voor standaard sollicitatiebrieven en cv 
● houden aan afspraken (minimaal 24 uur van te voren afmelden indien 

je verhinderd bent)
● netwerken
● zoeken naar vacatures
● up to date houden van gemaakte documenten (bijvoorbeeld; cv, brief 

en online profiel(en))
● solliciteren (conform regels Wet Verbetering Poortwachter (1 activiteit 

per week, zoals sollicitatie of netwerkgesprek)
● aanmelden en bijwonen van events en webinars
● bijhouden logboek.



het programma biedt jou;

• Persoonlijke coaching, vacatures op maat, een nieuw cv, een 
(motivatie)brief en feedback voor een up to date online profiel

• Een persoonlijk team van 3 experts: 
 jouw coach, de personal branding specialist & de jobhunter
• Gericht aanbod van 2 kansen per week van de persoonlijke 

jobhunter
• Onbeperkt volgen van live webinars over arbeidsmarkt en 

sollicitatievaardigheden
• Toegang tot de mobiele RiseSmart app 
• Onbeperkt toegang tot de persoonlijke online omgeving Spotlight. 



Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Scan de QR code en laat je meenemen door onze alumni 

deelnemers. 


