
De eff ectiefste manier
   om van uw klanten
 af te komen...
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U moet van uw klanten af.
Het klinkt bizar. Toch is dit uw werk: mensen aan
het werk en uit de uitkeringssituatie helpen.

Succes!

Want op z’n zachts gezegd is het een van de lastigste

dingen die er is, mensen in beweging krijgen. Lukt het 

wel, dan is het nog maar de vraag of uw klanten

volhouden en u echt afscheid hebt genomen. Een vaste 

groep ziet u steeds opnieuw opduiken in de statistieken 

en dan begint alles van voren af aan. Toch?

De cirkel doorbreken

Met onze re-integratietrajecten helpen wij uw klanten aan 

een baan en lossen wij zaken op die belemmerend zijn 

om aan het werk te kunnen blijven. Hindernissen

bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg, onderwijs 

en fi nanciën (schuldhulp). Uw klanten worden op die 

manier (weer) zelfredzaam, zij zijn beter in staat werk te 

vinden en te behouden. 

Vast in het zadel

Onze integrale begeleiding 

verkleint de kans op terugval 

aanzienlijk en doorbreekt 

de vicieuze cirkel. Klanten 

hoeven niet langer op u een 

beroep te doen. Ze zitten vast 

in het zadel en hebben de 

teugels weer in handen. 
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KLANT

U CMS

Hebt u re-integratiebegeleiding nodig voor hoogop-
geleide jongeren, allochtone vrouwen, Wajongers of 
mensen die vallen onder de Participatiewet?

Creatieve Mobiliteit Services is specialist in het begeleiden 

van deze doelgroepen. Ons team kent een hoge mate van 

(culturele) diversiteit en vindt makkelijk aansluiting bij hun 

leefwereld. Ook voor klanten met een Ziektewet-, WIA-, 

WWB-, WAZ-, WAJ-, IOAW- en IOAZ-uitkering hebben wij 

passende oplossingen. 

Modules

Voor de terugkeer in het arbeidsproces zetten wij

modules in zoals:

•  maatschappelijke ondersteuning; 

•  training bewustwording, sollicitatie- en

    loopbaantrainingen, training fi t voor werk;

•  coaching op maat; 

•  taalcursussen voor analfabeten, laag-,

    middelbaar-en hoogopgeleiden;

•  trajecten Nederlands als Tweede Taal (Nt2). 

Onze pluspunten 

1  Actieve dialoog met arbeidsdeskundigen

    en klantmanagers

2  Persoonlijk contact en online 24/7 bereikbaar 

3  Diversiteit in het team van trainers en coaches

Werkwijze

Onze re-integratietrajecten zijn individueel en afgestemd 

op uw klanten. Vanaf dag één leren klanten eigen

verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn laagdrempelig in 

het contact, zakelijk als het gaat om gestelde doelen. 
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Missie
Wat we doen

Creatieve Mobiliteit Services verlicht de fi nanciële druk op 

sociale voorzieningen door:

•  mensen die kunnen en willen werken te begeleiden bij 

    hun terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie);

•  hen daarop voor te bereiden (sociale activering);

•  of te laten deelnemen aan de samenleving 

    (participatie).

Voor wie

Wij doen dit in opdracht van gemeenten, het UWV en 

maatschappelijke organisaties.

 

Waarom wij dit doen

Elk mens -ongeacht zijn of haar opleiding- heeft het recht 

op arbeidsmobiliteit, waarbij welzijn en gezondheid als 

basis dienen. Uw klanten kunnen daarom ook rekenen op 

onze hulp bij wonen, zorg, welzijn, onderwijs en fi nanciën. 

Door deze integrale begeleiding vinden én behouden 

mensen werk.

 

Hoe

Mensen in beweging krijgen, is een complex proces 

dat vraagt het om intensieve, persoonlijke begeleiding. 

Om resultaat te behalen, denken wij vanuit de talenten 

van klanten. Onze oplossingen zijn creatief. Lukt het niet 

linksom, dan gaan we rechtsom. Onze coaches

schakelen en communiceren snel, ze voorkomen

daarmee dat klanten terugvallen in oude gewoonten of 

een negatieve spiraal. Arbeidsdeskundigen en

klantmanagers zijn voor ons de regiehouders van het

re-integratietraject, met hen onderhouden wij actief 

contact.

Benieuwd naar creatieve oplossingen

voor uw klanten?

Wij vertellen u met plezier over onze ervaringen.

Bel of mail direct voor advies!

Vestiging Leiden (071) 204 03 21

Vestiging Rotterdam (010) 236 04 97

info@cmsbv.nl
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Dit is Creatieve Mobiliteit Services

•  Actieve dialoog met arbeidsdeskundigen en klantmanagers

•  Persoonlijk contact en online 24/7 bereikbaar

•  Diversiteit in het team van trainers en coaches


