
Re-integratie

WerkFit

Binnen het programma 
van WerkFit kan een 
deelnemer op drie 
niveaus met een onder-
werp aan de slag: 
makkelijk, gemiddeld of 
moeilijk.

Product

WerkFit is een coachingsprogramma 
gericht op het verbeteren van arbeids-
vaardigheden van medewerkers. 

Doel

WerkFit is bedoeld om werknemers-
vaardigheden te ontwikkelen en de 
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 
Het  gaat er om dat medewerkers beter 
functioneren met als uiteindelijk doel 
een grotere kans op uitstroom naar de 
reguliere arbeidsmarkt. 

Module

Een WerkFit traject start wanneer een werknemer 
aangemeld wordt omdat een leidinggevende of 
werkcoach tegen obstakels in het werk aanloopt 
of ruimte ziet voor persoonlijke ontwikkeling. 

Bij aanvang van een WerkFit traject wordt in 
samenspraak met de deelnemer gekozen uit twintig 
verschillende modules. Voorbeelden hiervan zijn: ‘
hulp of advies vragen’, ‘je werk plannen’, ‘instructies 
opvolgen’, ‘communiceren’ en ‘positief blijven’. 
Bij een traject gaat het om aanleren van gewenst 
gedrag. In meerdere achtereenvolgende bijeenkom-
sten wordt gewenst gedrag geleerd. Iedere sessie 
duurt ongeveer een uur, waarbij er intensieve 
één-op-één begeleiding van een werkcoach is. 

WerkFit is vooral geschikt voor werknemers die 
moeizaam leren of een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben.

Deze module is ook goed geschikt voor werknemers 
die moeite hebben met leren en naar school gaan; 
mensen die slechte ervaringen hebben met leren of 
weinig zelfvertrouwen hebben. 

Binnen het programma van WerkFit kan de 
deelnemer op drie niveaus met het onderwerp 
aan de slag; makkelijk, gemiddeld of moeilijk. 
Wanneer de vooraf gestelde doelen behaald 
zijn, eindigt het traject. Dat betekent dat de 
duur van een traject per kandidaat verschilt.

Aanleiding

In opdracht van onder andere het SBCM 
(Kenniscentrum en A&O fonds voor de sociale 
werkgelegenheid) en in samenwerking met 
SW-bedrijven is de methodiek Werkplekopleiden 
ontwikkeld. Met de komst van de Participatiewet 
is deze focus op extern werken versterkt. 
Snelle en duurzame uitstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt is nu meer de opdracht. 
De methodiek is verder (door)ontwikkeld en 
daarmee aangesloten op de uitgangspunten 
en de doelen van vandaag. 



Pijlers vaardigheden

Denkvaardigheden

Verschillende cognitieve proces-
sen om een situatie in te schatten 
en hier een oplossing voor te 
bedenken. Vaardigheden:
•	 probleemoplossend	
 vermogen;
•	 creativiteit.

Interpersoonlijke 
vaardigheden

Vaardigheden gericht op de 
interactie met andere mensen 
en culturen. Vaatrdigheden:
•	 samenwerken;
•	 communiceren.

Digitale vaardigheden

Het kunnen bedienen, begrijpen 
en gebruiken van digitale 
 instrumenten. Vaardigheden
•	 computer-	en	tabletgebruik;
•	 mediawijsheid;
•	 instrumentele	vaardigheden.

Intrapersoonlijke 
vaardigheden

Het vermogen om inzicht in 
eigen handelen te krijgen, te  
verklaren en aan te passen aan 
de omgeving. Vaardigheden:
•	 zelfregulatie;
•	 ondernemendheid.
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Afspraken en werkwijze

•	 Een kandidaat wordt aangemeld voor een 
 module door een leidinggevende of een 
 werkcoach.
•	 Er wordt door de werkcoach van Werkse!
 een inschatting gemaakt van het aantal 
 bijeenkomsten.
•	 Een goed werkende internetverbinding is 
 noodzakelijk.
•	 Een deelnemer dient aan alle bijeenkomsten   
 deel te nemen of zich in voorkomende zaken   
 tijdig afgemeld te hebben bij de werkleider.
•	 Na afloop wordt een evaluatie afgenomen 
 bij de deelnemer.
•	 Bij een goede afronding ontvangt de 
 deelnemer na afloop een certificaat.
•	 Wanneer tijdens het traject blijkt dat er 
 onvoldoende basis is bij de deelnemer, 
 hebben beide partijen de mogelijkheid het 
 traject te beëindigen.

21e-eeuwse vaardigheden

De arbeidsmarkt verandert. Volgens onderzoek 
van het World Economic Forum (WEF) zullen er 
in de komende decennia ongeveer 50% van de 
bestaande banen verdwijnen. Hier komen 
uiteraard nieuwe banen voor in de plaats. Om 
deze banen succesvol in te vullen worden er 
specifieke vaardigheden gevraagd van mensen. 
Om deze kerncompetenties te ontwikkelen 
besteden wij in onze dienstverlening aandacht 
aan deze zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. 
Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar gaan in 
de toekomst aan belang winnen bij het behouden 
of verkrijgen van een baan. Investeren in de 
ontwikkeling van deze vaardigheden draagt tot 
slot bij aan een leven lang leren.

Contact

Voor meer informatie bel met Walter Legierse:
06 16 58 29 09.

Aanmeldingsformulier aanvragen kan via 
werken&leren@werkse.nl.


