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Traject 2e spoor 

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim en heeft het eerste ziektejaar nog geen passend resultaat 

gebracht? Dan biedt een 2e spoortraject de oplossing. 

Rondom de eerstejaarsevaluatie geven de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige een advies over de 

mogelijkheden van de zieke werknemer. Als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf 

(1e spoor) niet gaat, wordt er gekozen voor 2e spoor re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek 

kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1 en onderbouwt de inzet van re-integratie tweede 

spoor. Op basis van dit advies wordt een re-integratiebureau ingeschakeld voor begeleiding in een  2e 

spoor traject. 

Flexoel werkt in een 2e spoortraject samen met werkgever en werknemer aan een goede oplossing. 

De coach van Flexoel combineert coaching met praktische methoden en instrumenten. Daarbij 

gebruiken we o.a. de kennis van de arbeidsmarkt en richten we ons op een passend vervolg naar 

duurzaam werk. Flexoel begeleidt de werkgevers en werknemers bij de re-integratie tweede spoor en 

werkt daarbij volgens de richtlijnen van het UWV  

 

Duidelijke indeling 

Het traject bestaat uit meerdere 

delen met 2 duidelijke fasen. 

Mensgericht en werkgericht. 

Het uitgangspunt daarbij is dat 

de kandidaat een actieve rol 

heeft en wij faciliteren.  

Gedurende het traject zijn er 

individuele 

coachingsgesprekken met een 

vaste begeleider. De frequentie 

is afgestemd op de behoefte 

van de begeleiding. 

Mens centraal 

 

Dit is een fase waarin de 

kandidaat centraal staat en 

wordt gemobiliseerd er gebeurt 

veel. Het doel is om de 

medewerker in beweging te 

krijgen. De wensen en 

(benutbare) mogelijkheden in 

de praktijk worden in kaart 

gebracht om de arbeidsmarkt in 

de volgende fase actief te 

kunnen benaderen.  

 

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx
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Het traject wordt altijd gestart met een: Intake, die bestaat uit een dossieranalyse en een 

intakegesprek. Hierbij brengen we helder in beeld wat de situatie is. Welke beperkingen spelen een 

rol, maar vooral waar liggen de mogelijkheden? Welke beroepsinteresses bieden kansen? Wat is 

volgens de arbeidsdeskundige passend werk? We maken een persoonlijk profiel van de kandidaat en 

maken een trajectplan met de onderdelen van het traject. Ook wordt de kandidaat daarbij goed 

geïnformeerd over plichten en rechten in een 2e spoortraject in het kader van de Verbeterde Wet 

Poortwachter. 

Coachende gesprekken; m.b.t. acceptatie van de situatie en het mobiliseren van de kandidaat worden 

gehouden volgens afgesproken frequentie. Inzet van assessments, zoals beroepen- en 

persoonlijkheidstesten, om de mogelijkheden op persoonlijkheid en drijfveren af te stemmen.   

Arbeidsmarktonderzoek- en benoemen passend werk; Samen met de kandidaat verkennen we de 

echte mogelijkheden op de arbeidsmarkt.   We selecteren mogelijk passende functies en coördineren 

onder meer stage- en werkervaringsplaatsen als die nodig zijn. Onze professionals kennen de 

arbeidsmarkt goed en we beschikken over een groot netwerk.  

Met de voorbereiding op de arbeidsmarkt schuiven we naar de fase waarin werk centraal staat. De 

kandidaat heeft kort na de start van het traject al kennis kunnen maken met het Test & Jobportaal van 

Flexoel. Het opgestelde zoekprofiel van de werknemer is daarbij belangrijk. De activiteiten van de 

kandidaat worden gevolgd en vastgelegd. We begeleiden de kandidaat bij het zoeken van vacatures 

en het solliciteren, zoals het vinden van vacatures binnen en buiten het netwerk. We bieden 

ondersteuning bij een passend CV  en persoonlijke presentatie op Social Media.  

Aan het einde van deze fase zijn er passende functies benoemd en is de kandidaat klaar om de 

arbeidsmarkt actief te gaan benaderen. 

Werk centraal 

De begeleider van Flexoel gaat met de medewerker aan de slag.  Alle acties zijn erop gericht om de 

kandidaat naar ander passend werk te bemiddelen.  Actief zoeken naar vacatures. De kandidaat 

wordt gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar vacatures.   Met Jobhunting ondersteunt en 

prikkelt de coach de kandidaat door middel van het doorsturen van passende vacatures en/of het 

voorstellen van de kandidaat bij andere organisaties. We gaan samen actief op zoek naar werk.  

Het Jobportaal is onze online vacature – en netwerkbank en maakt het mogelijk om in bijna alle online 

beschikbare vacatures te zoeken! Bovendien biedt het systeem mogelijkheden om alle activiteiten van 

de kandidaat te volgen en hierin samen te werken. 

De kandidaat blijft wekelijks solliciteren. Motivatie is daarbij een belangrijk onderdeel. Indien nodig kan 

er met de coach nog worden gewerkt aan presentatietechniek en verbeteren van vaardigheden. Een 

coach is 24/7 benaderbaar.  

Indien er een passende baan is gevonden, kunnen we ondersteunen we bij het opstellen van een 

detacheringsovereenkomst en kunnen de kandidaat blijven coachen tot aan einde wachttijd. 

Het traject is flexibel in te richten. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden.  

Goede ondersteuning bij Re-integratie is belangrijk. De professionals van Flexoel wijzen daarom de 

weg, stimuleren en adviseren waar dit kan. De Verbeterde Wet Poortwachter en Re-integratie zijn niet 

vrijblijvend. Het UWV verwacht dat werkgever en werknemer er alles aan doen om passend werk te 

vinden. Wij vormen tijdens het traject een goed dossier dat voldoet aan de wettelijke eisen. 


