
ALLES-IN-1

Waarom DOORZAAM 
je dit aanbiedt? 

Wat jouw verplichtingen 
zijn?

Wat het je oplevert?

DOORZAAM biedt je dit traject aan zodat jij met plezier aan het werk bent en 
kunt blijven. Samen met een coach ga je in gesprek wat jou hierbij kan helpen. 
De coach adviseert hoe je jouw persoonlijke budget van €2500 kunt inzetten.  
Denk aan financiële coaching, leefstijladvies of een cursus. DOORZAAM is het 
fonds voor uitzendkrachten en dus voor jou.

1) Neem contact op met DOORZAAM en 
bespreek samen de voorwaarden. Ben 
je geïnteresseerd? Dan melden we je 
meteen aandoor contact op te nemen met je 
uitzendbureau. Daarna koppelen we je aan een                           

                           coach.

2) Je wordt gebeld door de aan jou 
toegewezen coach en maakt een afspraak 
voor een gesprek.

3) Je hebt een gesprek met de coach en 
vult gezamenlijk een vragenlijst in over 
jouw duurzame inzetbaarheid en bespreekt 
welke mogelijkheden er zijn voor groei in 
je loopbaan. Je maakt afspraken met de 
coach en plant het 2e gesprek.

5) Je gaat, eventueel ondersteund middels het 
persoonlijke interventiebudget van DOORZAAM, 
de gewenste vervolgstap realiseren. 

Vitaal, met plezier en vaardig aan het 
werk blijven. Nu en in de toekomst.

Omdat wij geloven in 
het versterken van 

jouw kracht!

Inzicht in jezelf en 
welke stappen je kunt 

nemen

Alleen je tijd!  
Tijd voor een afspraak 

met een coach, invullen 
van enquête en je 

vervolgstap

4) Tijdens het 2e gesprek bespreek je met de 
coach de gewenste vervolgstap en wat hiervoor 
nodig is. Aan het eind van dit gesprek sluit een 
medewerker van je uitzendbureau aan om de 
stap te bespreken en afspraken te maken hoe dit 
gerealiseerd kan worden. Denk aan een cursus,  

                         opleiding, financiele coaching, enz. 

6) Op twee momenten vul je een vragenlijst in 
voor DOORZAAM ten behoeve van de evaluatie 
van dit traject.
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