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Re-integratie en outplacement coaching naar zelfstandige arbeid
De doelgroep
De Denkerij® heeft re-integratie coaching naar zelfstandige arbeid opgenomen in haar dienstenprogramma. Veel mensen in een uitkeringssituatie of bij outplacement, zijn in staat om
zelfstandig in hun inkomen te voorzien. De Denkerij® gaat hen daarin begeleiden. Er is een
programma voor opgesteld.

Plan van aanpak
Voor de cliënt wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarbij wordt gekeken naar: haalbaarheid, administratieve voorwaarden, netwerk ontwikkeling, productdefinitie, marktbenadering, SWAP-analyse, persoonlijke motivatie, financieel plan, vergunningstrajecten, ICT en
communicatie, enz.

Intake en haalbaarheid
In een intake van een of twee sessies wordt eerst onderzocht of de cliënt voldoende serieus
heeft nagedacht over zijn plan om als zelfstandige in zijn inkomen te voorzien. Een summiere
financiële schets moet dat ondersteunen. De mogelijkheden en belemmeringen worden
daarna doorgesproken en op hun haalbaarheid getoetst. Eventueel wordt een profielschets
gemaakt aan de hand van een profieltest om te bekijken of plannen en persoonlijke eigenschappen matchen.
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Verdere stappen in het proces
De opzet van een ZZP-coaching traject bij De Denkerij® berust op de langdurige ervaring met
het ondernemerschap van Mattie Peeters, coach van De Denkerij®. Het Plan van aanpak
voor de cliënt wordt vanuit die ervaring aangestuurd. Als er toeleiding naar financiers nodig
is wordt extern een financiële rapportage aangevraagd. In iedere fase van het traject zal er
overleg plaatsvinden met de arbeidskundige van het UWV of het bedrijf dat het outplacement traject heeft aangevraagd.

Duur van het coaching traject
In eerste instantie duurt een coaching traject maximaal een jaar. Er wordt echter naar gestreefd om de trajectduur in overleg met de cliënt te bekorten. Nazorg of een vervolgtraject door De Denkerij® behoort tot de mogelijkheden.
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