
voor jou als werkgever:
re-integratie 2e spoor
werken aan nieuw perspectief. 



Op weg naar passend werk

Of je nu cateraar bent, manager van een productieteam of 
directeur van een basisschool; elke organisatie heeft 
medewerkers nodig om succesvol te kunnen zijn. 

Als een van die medewerkers langdurig arbeidsongeschikt 
wordt, heeft dat vaak een grote impact. Zeker wanneer er 
geen passende arbeid binnen de huidige organisatie 
beschikbaar is. 

Dan is het fijn om een partner te hebben die je ondersteunt 
in het uitvoeren van het traject in het kader van  
re-integratie 2e spoor. 

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je verplicht 
om een goede verzuim- en re-integratieaanpak op te stellen. 
Dat is niet eenvoudig. Als je iets over het hoofd ziet, loop je 
het risico een loonsanctie te krijgen. 

Een adequaat tweede spoor traject vraagt de nodige tijd, 
aandacht en specialistische kennis.



Onze belofte

Randstad risesmart helpt om 2e-spoortrajecten 
succesvol te doorlopen. Onze inzet levert een zeer 
hoog slagingspercentage op. 

In onze aanpak staat de medewerker centraal; het 
doel is om hem zo snel mogelijk te helpen aan nieuw 
passend werk. Daarbij weten wij welke wettelijke 
eisen er zijn en zorgen wij voor een UWV-proof 
dossier. Dat betekent een minimaal risico op 
loonsanctie en een maximale kans op een passende 
baan voor de arbeidsongeschikte medewerker. Een 
zorg minder! Jij kunt je weer volledig richten op het 
succesvol maken van jouw organisatie. 

Onze belofte

Randstad risesmart helpt om 
2e-spoortrajecten succesvol te doorlopen. 
In onze aanpak staat de medewerker 
centraal; het doel is om de medewerker zo 
snel mogelijk te bewegen naar passend werk 
en zo de schadelast voor de werkgever tot 
een minimum te beperken. 

Daarbij volgen wij de wettelijke eisen die de 
Wet Verbetering Poortwachter stelt en 
zorgen wij voor een trajectdossier dat 
hieraan voldoet. 

Dat betekent een minimaal risico op een 
loonsanctie en een maximale kans op een 
passende baan voor de arbeidsongeschikte 
medewerker. 

Een zorg minder!



Hoe werkt randstad risesmart?

We starten met een gesprek waarin de 
werkgever, de medewerker en onze coach 
afspraken maken over verantwoordelijkheden 
en verwachtingen. Ook licht de coach het 
wettelijke kader toe. Hierdoor hebben we vanaf 
de start duidelijk voor ogen wie welke 
verantwoordelijkheden heeft en waarom. 

Na een intakegesprek gaan de medewerker en 
de coach aan de slag. Ze stellen een adequaat 
trajectplan op en vanuit daar werken we samen 
aan nieuw perspectief. 

De contacten verlopen via video en telefoon. De 
medewerker houdt vanuit werk of huis - in een 
vertrouwde omgeving en met minimale 
(fysieke) inspanning - contact met zijn coach.  



Het risesmart team

Het risesmart team heeft alles in huis om de 
medewerker zo goed mogelijk te helpen in zijn 
re-integratieperiode. Wij hebben directe toegang 
tot het grote netwerk van: 

Randstad, Yacht, BMC en Tempo-Team. 

Zo maken we gebruik van de kennis én het 
netwerk van ruim 29.000 collega’s.  

Het risesmart team bestaat uit een persoonlijke 
coach, een branding specialist en een jobhunter.
Voor iedere individuele kandidaat stellen wij een 
team samen dat het beste past bij de situatie en 
kandidaat.  



Het risesmart team

De coach is regievoerder binnen het hele risesmart-traject en zorgt 
voor goede verslaglegging De coach verkleint door onze methodiek 
de afstand tussen het persoons- en het zoekprofiel. Zacht voor de 
mens, maar binnen wettelijke kaders. Wij zijn altijd op zoek naar 
mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. 

Het werk van onze branding specialist is in het 2e-spoortraject van 
onschatbare waarde. Na een diepte-interview maakt hij/zij een cv 
waarin de sterke punten, competenties en toegevoegde waarde van 
de medewerker duidelijk naar voren komen. Een mooi en waardevol 
cadeau dat zorgt voor extra zelfvertrouwen. Het helpt ook om het 
zoekprofiel verder aan te scherpen, zodat nog duidelijker wordt welk 
werk het best past. 

De jobhunter doet wat zijn functietitel belooft: hij/zij  gaat op jacht 
naar de beste mogelijkheden voor de medewerker. De jobhunter 
beperkt zich niet tot traditionele vacatures, hij/zij kijkt bijvoorbeeld 
ook naar stages en werkervaringsplekken en zet alles op alles om de 
medewerker verder te helpen. 
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Rapportages en voortgang 

Als werkgever ontvang je een trajectplan dat voldoet aan de 
richtlijnen van het UWV, zoals vastgelegd in de Wet 
Verbetering Poortwachter.

Hierin vind je onder meer het persoons- en zoekprofiel 
en een overzicht van de stappen die nodig zijn voor een 
succesvol re-integratietraject. Ook delen wij de kansen die 
wij zien voor de medewerker op de arbeidsmarkt.   

Je hebt toegang tot onze portal waarin je op ieder moment 
van de dag welkom bent. Hierin vind je overzichtelijke 
rapportages die in elke fase inzicht geven in het traject en 
de status. 

Ook kun je via deze portal medewerkers bij ons aanmelden 
en zien hoe tevreden de medewerkers zijn over onze 
dienstverlening. 



Onze portal geeft een actueel overzicht van het 
traject, waaronder; 

● Fase van het traject
● Status van het cv
● Sollicitatieactiviteiten van de medewerker
● Inzage in het aantal coachingsgesprekken
● Aantal vacatures van de jobhunter.

Met één klik op de knop kan het activiteitenoverzicht van 
de medewerker worden gedownload in een Excel 
document.



Het risesmart 2e spoor programma biedt;

• Coaching, vacatures op maat en een nieuw cv en brief 
• Een persoonlijk team van 3 experts: 
 de coach, de personal branding specialist & de jobhunter
• Onbeperkte coaching door onze loopbaancoaches 
• 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 

voor de medewerker
• Onbeperkt toegang tot online werkgever omgeving Insight om 

trajecten te monitoren
• Bij alle trajecten alumni programma voor de medewerker tot 

pensioen.


