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Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Parkeren

In de directe omgeving van Back in Shape kunt u gratis parkeren. 
 
 
 

07:00 – 22:00
07:00 – 22:00
07:00 – 22:00
07:00 – 22:00
07:00 – 21:00
08:30 – 13:00
08:30 – 13:00



Werkfit bij Back in Shape
De re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ wordt door het UWV ingezet 
om mensen voor te bereiden op terugkeer naar betaald werk. Uw 
arbeidsdeskundige of adviseur heeft Back in Shape aan u voorgesteld 
als re-integratiebedrijf. Omdat ieder persoon uniek is, is een traject bij 
Back in Shape altijd maatwerk en dus speciaal op uw persoonlijke situatie 
afgestemd. U krijgt de begeleiding en coaching die bij u past en heeft zelf 
een rol bij de invulling van het traject. Back in Shape heeft daarvoor een 
multidisciplinair team klaar staan en u krijgt een persoonlijke coach die u 
tijdens het gehele traject begeleidt. 
 

Fysiek en mentaal 
Bij Back in Shape zijn er mogelijkheden op fysiek én mentaal gebied. Het 
programma wordt met u samengesteld uit verschillende activiteiten die 
bij u passen. In het ‘Werkfit maken’ traject onderzoeken wij samen waar 
uw interesses liggen, wat uw kwaliteiten zijn en welke functies goed bij uw 
mogelijkheden aansluiten. Het kan zijn dat er nog zaken geregeld moeten 
worden, zoals financiën of andere hulp. Ook met het bemiddelen naar de 
juiste hulpinstanties kan de re-integratiecoach van Back in Shape u helpen en 
ondersteunen. 

Werkwijze 
Ieder traject wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek, het “klik-gesprek”. 
Hierin kunt u beoordelen of Back in Shape het geschikte bedrijf is, om u te gaan 
ondersteunen bij uw re-integratie en bespreken wij de mogelijkheden van een 
traject bij Back in Shape. Hierna wordt een re-integratieplan gemaakt met 
daarin de activiteiten van het traject, dat vervolgens aan u wordt voorgelegd. 
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.

Yoga
Mindfulness

Empowerment
Personal Training
Arbeidsoriëntatie
Groepstrainingen

Sollicitatietechnieken
Persoonlijke effectiviteit

Fitness / Beweegprogramma


