
 

SNEL WEER AAN DE SLAG 
 

De training voor ‘Snel weer aan de slag’ is specifiek bedoeld voor klanten met een relatief 

korte afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan medewerkers en flexwerkers die door 

coronamaatregelen hun baan verloren zijn en zzp’ers die in de problemen zijn gekomen en 

nu als ondernemer of als werknemer weer verder willen. 

 

Voor deze klanten dus geen uitgebreide trajecten, maar een korte, gerichte impuls om snel 

hun arbeidspotentieel weer in te zetten en te gaan werken. Een klein duwtje in de rug, zullen 

we maar zeggen.  

 

Doelen 

Dit traject is een korte, gerichte impuls om deze (nieuwe) klanten weer zo snel mogelijk de 

arbeidsmarkt op helpen. In het traject: 

 Bieden we concrete handvatten voor  

• Het zoeken naar kansrijk werk of  

• Het weer opstarten van hun onderneming 

 Helpen we om weer perspectief te zien, bouwen we aan zelfvertrouwen en helpen we de 

energie (weer) te vinden om aan de slag te gaan 

 Bieden we een netwerk van mensen met dezelfde uitdagingen, die elkaar dus bij uitstek 

kunnen helpen en motiveren 

 Gaan we aan de slag met gerichte bemiddeling. 

 

Werkvorm & duur 

Het traject bestaat uit 2 workshops van een dagdeel en 1 speeddate. Op indicatie zet u een 

3e terugkomdagdeel in. 

 

Deelnemers 

Het traject is specifiek ontwikkeld voor klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Er 

zijn 3 varianten: 

1) Voor medewerkers en flexwerkers die door coronamaatregelen hun baan hebben 

verloren en nu zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen  

2) Voor zzp’ers die hun onderneming weer willen opstarten 

3) Voor zzp’ers die afscheid nemen van het ondernemerschap en weer in dienst willen bij 

een werkgever.  

Deze groepen vragen een gerichte, op maat gemaakte aanpak.  

 

Hou groepen van 12 deelnemers aan, zodat het naleven van 1,5 meter afstand ook 

haalbaar is.  

 

Wie begeleiden de aanpak? 

De workshops worden verzorgd door een ervaren trainer, die zowel de doelen, als de 

coronamaatregelen borgt. Idealiter haken de betrokken klantregisseurs in de tweede 

workshop aan. De trainer en accountmanagers werken samen om de speeddates voor te 

bereiden en te begeleiden.  

 



 

Programma in grote lijnen 

1) Workshop 1: Tijdens het eerste dagdeel gaat het om een korte (hernieuwde) 

kennismaking met de gemeente, het doen van een reflectie op de arbeidsmarkt, 

werknemer en zzp’er zijn, het tegen het licht houden van het cv, vacatures zoeken in de 

nieuwe arbeidsmarkt en het effectief gebruiken van (elkaars) netwerk.  

2) Workshop 2: Tijdens het tweede dagdeel staat het maken van een plan van aanpak 

centraal. Het vertalen van doelen naar plannen naar concrete acties. Ook is er 

aandacht voor het wegnemen van obstakels en belemmeringen en het wegnemen van 

twijfels bij werkgevers of opdrachtgevers. 

3) Gesprek met klantregisseur: Na afloop van de 2e workshops gaat de klant met een 

concreet plan van aanpak het gesprek aan met de klantmanager. Zij bespreken de 

strategie en de klantregisseur denkt mee in slimme acties.   

4) Speeddates:  De speeddates worden verzorgd door en samen met accountmanagers 

van de gemeente en/of het WSP. Een speeddate is een kort gesprek van circa 10 

minuten. Bij elke klant worden meerdere speeddates met de hun accountmanager, 

werkgevers of ondernemers ingepland. Om zo de klanten over de drempel te helpen van 

het weer opstarten solliciteren of van hun onderneming.  

5) Optioneel: terugkomdagdeel. Voor de klanten die nog net even wat meer hulp nodig 

hebben van de trainer en van elkaar, kan een 3e workshop worden verzorgd. Heir worden 

eerste ervaringen en ervaren uitdagingen besproken en wordt toegewerkt naar  

concrete, gerichte oplossingsrichtingen.  

 

Wat krijgt u van ons? 

We hebben de protocollen voor deze aanpakken voor u klaarliggen. Maar het kan natuurlijk 

ook zijn dat u een aanpak op maat wil, of ondersteuning zoekt bij het implementeren en 

uitvoeren. We bieden daarom 3 pakketten aan: 

 

 
  

  

Ontwikkelen doen wij, 

trainen doe jij 
 

Ontwikkelen & trainen doen wij, 

jij bent vrij 
 

Het protocol geven wij,  

we trainen jou erbij 

     
U krijgt: 

 Het protocol voor de 

trainer, plus alle materialen 

voor de deelnemers 

 Tips en tricks voor een 

effectieve overdracht  

 Leidraad voor organiseren 

speeddates 

 De volledige 

gebruikersrechten van de 

materialen 

 Telefonisch klankbord door 

een ervaren 

trainer/adviseur van ZINZIZ 

 

 U krijgt: 

 Een protocol op maat  

 Alle materialen voor de 

deelnemers 

 Advies en ondersteuning bij 

implementatie 

 Een volledig verzorgd 

traject door ervaren 

trainers 

 Warme en zorgvuldige 

overdracht aan 

klantregisseurs en 

accountmanagers  

 U krijgt: 

 Een protocol op maat  

 Alle materialen voor de 

deelnemers 

 Advies en ondersteuning  

bij implementatie & 

uitvoering 

 Een korte train de trainer 

om te kunnen werken met 

het protocol 

 De volledige 

gebruikersrechten van de 

materialen 

 

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met Femke Bennenbroek (femke@zinziz.nl of 06-34028906)  

mailto:femke@zinziz.nl

