Eerste- en tweede spoortraject

Re-integratie
ICT-specialisten
ICT-specialisten die uitvallen op hun werk door overbelasting of
andere redenen biedt ITvitae Coaching de helpende hand met
re-integratietrajecten. Samen met de medewerker en werkgever
onderzoeken we welk traject het beste aansluit bij de wensen
van alle partijen. Einddoel is om de kandidaat middels een eerste
of tweede spoortraject weer naar werk te begeleiden.
Ambitie

Indien uw medewerker in aanmerking komt
voor een re-integratietraject dan kan hij bij
ITvitae Coaching in Amersfoort op adem
komen. We bieden een werkomgeving waar
ICT-specialisten op eigen tempo met hun
specialisme aan de slag kunnen om zo hun
belastbare uren weer op te bouwen.
We bieden een goede balans tussen rust,
regelmaat én de uitdaging in lijn met de
ambitie van de medewerker.

Naar werk

Het doel is om de kandidaat middels een
eerste of tweede spoortraject weer naar
werk te begeleiden. Ofwel, een passende
baan bij de huidige werkgever of een nieuwe
omgeving waar de kandidaat wellicht beter

“

Nadat mijn belastbaarheid weer
voldoende was opgebouwd,
is ITvitae op zoek gegaan naar
een nieuwe werkgever

Re-integratietrajecten

Uitval ICT-specialist

Informatie re-integratietraject

Arjan, Software Developer

tot zijn recht komt. ITvitae heeft een groot
netwerk in heel Nederland voor bemiddeling van ICT-specialisten. Bij de start van
een nieuwe baan ondersteunt ITvitae de
kandidaat en werkomgeving met coaching.

Intake-gesprek coach

Wensen en afspraken

Coaching ICT-specialist

ITvitae Coaching
✓
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Coaching medewerker
Coaching leidinggevende – team
Re-integratie ICT-specialisten
Software development
Training en advies
Kennissessie neurodiversiteit

Offerteaanvraag/meer informatie

OPLEIDEN

Re-integratie bij ITvitae

Mogelijkheden

ITvitae Coaching is gespecialiseerd in
kandidaten met autisme en hoogbegaafden.
Ook ICT-specialisten zonder deze diagnose
vinden hun weg naar ITvitae vanwege de
unieke mogelijkheden waarop de belastbare
uren weer kunnen worden opgebouwd in
combinatie met persoonlijke coaching en
baanbemiddeling.

COACHEN

BEMIDDELEN

Weer naar werk 1e/ 2e spoortraject

Afronding traject en evaluatie

itvitae.nl

07092020

bel 033 - 510 01 02
e-mail coaching@itvitae.nl

De kandidaten worden gedurende het hele traject
begeleid door een persoonlijke coach.

Coaching en re-integratietrajecten prijsindicatie
inhoud

Coaching medewerker

6 of 10 sessies, intake, eindevaluatie en adviesrapport

Coaching leidinggevende

prijsindicatie*

locatie ITvitae Amersfoort - 6 sessies

€ 2.500

locatie ITvitae Amersfoort - 10 sessies

€ 3.500

locatie bedrijf - 6 sessies

€ 3.750

locatie bedrijf - 10 sessies

€ 5.500

6 sessies, intake, eindevaluatie en adviesrapport
locatie ITvitae Amersfoort

€ 3.000

locatie bedrijf

€ 4.250

Re-integratie

1e/2e spoortraject coaching en re-integreren op locatie
ITvitae Amersfoort. Prijs per maand, minimum 6 maanden

€ 1.000

Outplacement

Prijsopgave na intakegesprek, variërend tussen:

Kennissessie

Lunchsessie op locatie bedrijf 1 uur, max. 20 personen

€ 750

Teamworkshop/training op locatie bedrijf per dagdeel,
max. 10 personen

€ 1.250

Sessie/workshop locatie ITvitae Amersfoort
Overige diensten

€ 6.000 – € 12.500

in overleg

Offerte op maat
*) exclusief btw

Offerteaanvraag
meer informatie
bel
033 - 510 01 02
e-mail
coaching@itvitae.nl

“ “
Nadat mijn
belastbaarheid was
opgebouwd, vond
ITvitae mijn nieuwe
werkgever

Arjan, Software Developer
Oud-kandidaat re-integratie

OPLEIDEN

COACHEN

Re-integreren in lijn
met de ambitie van
de medewerker

Kelly Katerberg
People Manager House of Bèta
Praktijkcase itvitae.nl/referenties

BEMIDDELEN

itvitae.nl

Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 07092020

dienst

