
Modulaire 
                Re-integratie

www.backinshape.nl

Back in Shape
Lorentzplein 46
1171 BB Badhoevedorp 
020-4492969
info@backinshape.nl
www.backinshape.nl
Facebook: @BackinShape.Badhoevedorp
Instagram: back_in_shape_badhoevedorp

Openingstijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Parkeren

In de directe omgeving van Back in Shape kunt u gratis parkeren. 
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Modulaire re-integratie
Back in Shape biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de 
volgende re-integratiediensten:
• Participatie Interventie
• Bevorderen maatschappelijke deelname
• Praktijkassessment
• Begeleiding bij scholing 
 
Participatie interventie  
De participatie interventie is voor u van toepassing als u door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid een langere tijd niet heeft kunnen deelnemen aan 
de maatschappij en hierdoor langere tijd uit het arbeidsproces bent geraakt. 
Om herstel en verandering te bevorderen kunt u wel een steuntje in de rug 
gebruiken. Back in Shape helpt u bij dit proces. 

Bevorderen maatschappelijke deelname 
Bij het bevorderen van de maatschappelijke deelname staat deelname aan de 
maatschappij centraal. U heeft de wens om weer aan de slag te gaan, maar de 
stap naar een betaalde baan is op dit moment nog te groot. Vrijwilligerswerk of een 
leuke dagbesteding kan een goede start zijn. Back in Shape ondersteunt u op weg 
naar de volgende stap.
 
Praktijkassessment  
Wanneer het lastig is om in te schatten wat de mogelijkheden zijn om het werk te 
hervatten kan er gebruik worden gemaakt van een praktijkassessment. U wilt vanuit 
de uitkeringssituatie graag werken, maar u weet nog niet wat u aan kan of welk 
type werk bij u past. U kunt door middel van een praktijkassessment in de praktijk 
toetsen of het werk bij u past. Vervolgens volgt er een (vervolg)advies aan u en aan 
het UWV.    

Begeleiding bij scholing 
U ontvangt ondersteuning die u nodig heeft bij het volgen van een opleiding. 
Scholing is voor u noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. Als u door ziekte 
of arbeidsongeschiktheid werkloos bent (geworden), kunt u soms door omscholing 
weer aan het werk. Back in Shape kan u hierbij ondersteunen. 

Werkwijze
Indien u in aanmerking komt voor één van bovenstaande trajecten, dan is onze 
werkwijze als volgt. Op basis van een intakegesprek (klikgesprek) met een coach, 
worden de mogelijkheden met u besproken. U kunt beoordelen of Back in Shape 
bij u past om u te ondersteunen. Het gesprek kan plaatsvinden op een gewenste 
locatie, bijvoorbeeld in een coachhuis, bij u thuis of bij Back in Shape. Na afloop van 
het gesprek laat u aan het UWV weten of u voor Back in Shape kiest.

Als u uw keuze heeft bepaald, dan stellen wij samen met u een re-integratieplan op. 
In dit plan staan de doelen en wederzijdse verwachtingen beschreven.

Als het re-integratieplan door het UWV is goedgekeurd, dan start uw begeleiding. 
U ontvangt ondersteuning en begeleiding van een vaste coach tijdens de re-
integratie. Deze coach is meestal dezelfde persoon die met u een klikgesprek heeft 
gevoerd. 


