IRO
Individuele Reintegratie - Overeenkomst
met het UWV
Wanneer een IRO?
U hebt een uitkering van het UWV: WIA of Ziektewet. Maar u wilt ook weer aan het werk. Bij
Triskellon kunt u dan terecht voor uw re-integratietraject. Dat heet een IRO. Wij hebben
daarvoor een overeenkomst met het UWV.
Aandacht en initiatief
In het IRO-traject besteden we door persoonlijke coaching en training veel aandacht aan het
verlies van de vorige baan, aan het vinden van een andere baan en aan eigen
verantwoordelijkheid en initiatief. Na het traject hebt u nieuw werk gevonden en/of bent u in
staat om altijd weer zelf werk te vinden. Belangrijk in een wereld waarin vrijwel uitsluitend
tijdelijk werk wordt gevonden.
Het IRO-traject biedt training en ondersteuning bij:
 het ‘loskomen’ en afscheid nemen van de vorige werkomgeving,
 het zelfstandig en met onze hulp zoeken naar passend werk, mede door onze
jobhunting faciliteiten.
 het in kaart brengen van persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, altijd in
aansluiting op de richtlijnen van het UWV
 het inzicht krijgen in eigen talenten en valkuilen met o.a. van een persoonsprofiel,
competentietest en karakterscan, alsmede het werken aan zelfvertrouwen,
 het schrijven van een goede sollicitatiebrief en een aantrekkelijk CV,
 het gebruik van Social Media, LinkedIn en Facebook bij het zoeken naar ander werk,
 het bewerken en uitbreiden van het eigen netwerk,
 het voeren van sollicitatiegesprekken en arbeidscontract-onderhandelingen,
Voordelen
Het IRO-traject bij Triskellon biedt u een aantal voordelen:
 Richting: u heeft een duidelijke richting in uw verdere loopbaan.
 Inzicht: u heeft zelfkennis en zelfvertrouwen om te werken aan uw toekomst.
 Talentontwikkeling: u weet uw talenten in te zetten en te ontwikkelen.
 Persoonlijke begeleiding: het IRO-traject is vooral uw traject.
 Kosteloos: het UWV betaalt uw traject.
 Vacatures: toegang tot de grootste vacaturesite van Nederland
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer
informatie kunt u ons bereiken via telefoon 0321-333382
of email info@triskellon.nl. Voor meer informatie kunt u
ook terecht op onze website www.triskellon.nl.
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