
Begeleiding via UWV

MODULAIRE 
DIENSTVERLENING

WERKFIT MAKEN 

NAAR WERK

Een positieve nieuwe start

Heb je twijfels, belemmeringen of onzekerheid die je tegen- 

houden weer in actie te komen en aan de slag te gaan?  

Weet je niet welke kant je op wilt met je loopbaan? Of hoe je 

het moet aanpakken om weer werk te vinden? Laat je via UWV 

begeleiden door Dynamisch Bureau naar werk dat écht bij je 

past! We pakken dit stapje voor stapje aan, net wat aansluit 

bij jouw situatie.

Dynamisch Bureau is al sinds de oprichting in 2005 sterk in 

het begeleiden naar een positieve nieuwe start bij ziekte en 

ontslag. We ‘benutten’ samen de moeilijke situatie waar je  

in zit, zodat jij er uiteindelijk beter en sterker uit komt.  

Binnen al onze begeleidingstrajecten is veel aandacht voor  

je talenten en het inzetten daarvan.

Waarom kiezen voor Dynamisch Bureau?

• Ervaren coaches op hoog niveau

•  Persoonlijk traject met een vaste coach voor jouw  

gehele traject

•  Veel ervaring met de begeleiding bij emotionele,  

psychische en lichamelijke belemmeringen

• Uitstekende resultaten en een hoge klanttevredenheid

•  Een TMA Talentenanalyse maakt vaak onderdeel uit 

van jouw traject

•  Loopbaanportaal Jobport geeft je zicht op beroepen  

en actuele vacatures

•  We bieden veel extra’s zoals een professionele foto,  

een video-cv en een mooi cv-format 

•  De mogelijkheid om neurofeedback (breintraining) te 

doen ter vermindering van klachten, zoals stressklachten,  

vermoeidheid en concentratieproblemen

• Ook knowhow voor de start van een eigen bedrijf

• Groot netwerk dat we met liefde voor je inzetten

•	Begeleiding	hoe	jij	effectief	en	met	plezier	kan	netwerken
• Alle trajecten zijn te doorlopen bij één bureau

 “IK HEB IN HET TRAJECT GELEERD  
MEZELF TE ACCEPTEREN  

ZOALS IK BEN.”

https://www.dynamischbureau.nl/
https://www.dynamischbureau.nl/re-integratie/uwv-modulaire-dienstverlening
https://www.dynamischbureau.nl/re-integratie/uwv-werkfit-maken
https://www.dynamischbureau.nl/re-integratie/uwv-naar-werk


Wat bereik jij met een traject Naar Werk?  

Denk aan:

• Een goede persoonlijke presentatie van je loopbaandoel

•	Effectief	netwerken	naar	een	baan
•  Met succes solliciteren: een goed cv maken, aansprekende 

brieven schrijven

• Oefenen met sollicitatiegesprekken

• Optimaal gebruik maken van social media

•  Inzicht in wat je wel en niet wilt vertellen aan een  

potentiële nieuwe werkgever

• Goed onderhandelen bij een sollicitatie

•  Ons hoofddoel: een baan die helemaal aansluit bij je wensen 

en mogelijkheden

Ook als je weer aan het werk bent, gaat de begeleiding  

nog een periode door, zodat je gezond en wel aan de slag  

kan blijven.

Vrijblijvend kennis maken?

We bekijken samen met jou welke coach in jouw buurt bij 

je zou kunnen passen. Met deze coach kun je vrijblijvend 

ervaren of het klikt. 

Op onze website zie je al onze coaches en locaties.

www.dynamischbureau.nl

info@dynamischbureau.nl 

085 27 35 722

“IK HEB NU WEER ZIN 
IN HET LEVEN 

EN BEN LEKKER AAN DE SLAG.”

“MIJN COACH HEEFT MIJ  
DOOR DEZE MOEILIJKE PERIODE 

HEEN GELOODST.”

Wat bereik jij met onze modulaire dienstverlening? 

Denk aan:

• Vergroten van het (zelf)vertrouwen

• Meer energie

• Weer meer contacten met anderen

•  Activiteiten buitenshuis oppakken zoals sport,  

vrijwilligers werk of een hobby

• Het prettig en succesvol doorlopen van opleiding of studie

Wat bereik jij met het traject Werkfit Maken?  
Denk aan:

• Vergroten van het (zelf)vertrouwen

•  Overwinnen van gevoelens van onzekerheid en  

uitzichtloosheid

• Inzicht in je talenten en een goede presentatie

• Helderheid over een passend en realistisch loopbaandoel

•  Vinden van en functioneren binnen een passende  

werkervaringsplaats

• Zin in de volgende stap: netwerken en solliciteren

“DE FOCUS OP MIJN TALENTEN  
EN HET NETWERKEN,  

HEEFT MIJ VEEL GEBRACHT.”

https://www.dynamischbureau.nl/
https://www.dynamischbureau.nl/

