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Traject 2e spoor 

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

gebracht of is werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf (1e spoor) niet mogelijk? 

Dan biedt een 2e spoortraject van Flexoel de oplossing. Ook voor anderstaligen! 

Re--integratietrajecten voor anderstaligen zijn intensiever en vragen om een passende aanpak.  

Het wederzijds begrip voorkomt stagnatie gedurende het traject en onderlinge frustraties.  

Dankzij onze meertalige re-integratiespecialisten en trajectbegeleiders krijgen onze klanten de 

begeleiding die ze nodig hebben. Zo zijn we samen succesvoller.  

Onze re-integratietrajecten voor anderstaligen worden onder andere aangeboden in de volgende 

talen: 

Pools  Roemeens  Arabisch      Berbers  
 

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 en duurzaam werk te vinden en een goed 

dossier vormen dat voldoet aan de wettelijke eisen en de richtlijnen van het UWV. 

Duidelijke indeling 

Het traject bestaat uit 2 duidelijke fasen met meerdere onderdelen. Mensgericht en werkgericht.  

De kandidaat heeft een actieve rol en wij faciliteren en bewaken de voortgang.  

Gedurende het traject zijn er individuele coaching gesprekken met een vaste begeleider, maar met de 

kracht van het hele team van specialisten. Naast ervaren re-integratiecoaches hebben wij Register 

Case- en Caremanagers (RCCM) en andere specialisten in huis. 

Wat ons betreft is ieders eigen kracht het succes achter al onze maatwerktrajecten.  

We schenken vertrouwen vanuit open en duidelijke communicatie en passen de mate van begeleiding 

aan de behoefte van de persoon. 

 
Flexoel helpt 
Dat doen wij naast Re-integratie 2e spoor, Werk Fit en Naar Werk Trajecten met Leerbanen met een 
baangarantie.  
Om de beste aansluiting naar een nieuwe baan te kunnen maken geloven we in opleiden en in 
participatie in de samenleving.  
 
U bent van harte welkom op onze website en kijk voor meer informatie onze bedrijfsvideo. 
 
Bent u geïnteresseerd om een 2e spoortraject bij ons te gaan volgen neem dan contact met ons op.  

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx
https://flexoel.nl/
https://flexoel.nl/
https://flexoel.nl/contact/

