HSP coaching

re-integratietraject
tweede spoor
Aanleiding
Als een re-integratietraject “tweede spoor” wordt opgestart, is er al heel wat gebeurd.
Je bent een tijd geleden uitgevallen en niet, of nog niet volledig, teruggekeerd in je werk.
Dan komt het moment dat je buiten de eigen werkomgeving werk moet gaan zoeken: het
“tweede spoor”. Ben je er aan toe? Zie je het als een kans? Hoe zit het met je energie?
"Erg prettig is jouw inzicht in de HSP-kwaliteiten en beperkingen. In combinatie met een nuchtere
blik bracht dit naast herkenning en begrip ook een praktische toepasbaarheid voor mij.”

Re-integratie en hoogsensitiviteit
Vanuit hoogsensitiviteit is het vooral nodig om je weer met jezelf te verbinden. Om de draai
te maken “van buitenstebinnen naar binnenstebuiten”. Zodat je vanuit je eigen kracht
ontdekt welk werk bij je past, wat kansrijke opties zijn en hoe je die realiseert.
Misschien merk je dat je niet zo goed past in het werksysteem, in de “werkhokjes” die er zijn.
Of je ziet dat jouw CV geen goede basis is voor een toekomstige werkkeuze.
Bij HSP coaching ben jij het vertrekpunt, in de overtuiging dat je re-integratie alleen
duurzaam is als je toekomstige werk beter aansluit op wie je bent en wat jij toevoegt.
"Superdank, ik sta nu steviger, duidelijker, relaxter en verstandiger in mijn schoenen.”
“Ik heb er heel veel aan gehad. Dit had ik niet kunnen doen met iemand die me niet snapt.”

Inhoud
In het traject bouwen we de brug van jouw aanbod naar de werkvraag. We werken aan beide
kanten. Bij jouw aanbod kun je vragen hebben als:
• Wie ben ik en hoe vertaal ik dat naar werk?
• Hoe functioneer ik beter, hoe kan ik anders omgaan met mijn sensitiviteit?
• Hoe ga ik om met mijn resterende behoefte aan herstel? Of met eventuele negatieve
gevoelens die ik ervaar in dit veranderproces?
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Bij de werkvraag kan aan bod komen:
• Hoe kom ik bij werkgevers met de passende werkomgeving of werkcultuur?
• Hoe selecteer ik vacatures in systemen waar je “hooggevoeligheid” niet kunt aanvinken?
• Wat zijn manieren om mijn sensitiviteit in het sollicitatieproces mee te nemen?
Samen spreken we een traject af waarin je hoogsensitiviteit wordt betrokken, waarin ook het
belang van je werkgever wordt gediend en we voldoen aan de eisen die het UWV stelt.

Werkwijze
We maken eerst kennis, spreken je situatie door en ervaren of het klikt tussen ons. Wil je
door? Dan maken we een vervolgafspraak en bespreken we jouw wensen met betrekking tot
de inhoud van het traject. Daarna komen we samen tot een uitgebreid plan, waar alle
betrokkenen graag voor willen gaan en dat voldoet aan de UWV-eisen.
We werken toekomstgedreven: je verbindt je
met de energie waar je naartoe wilt in plaats
van de energie waar je van weg wilt. Je krijgt
handvatten en opdrachten waarmee je aan de
slag gaat. We maken gebruik van je
sensitiviteit door ook werkvormen in te zetten
die daar goed bij passen.
We gaan regelmatig naar buiten en gebruiken
de natuur om snel tot jezelf te komen en om
inzichten en inspiratie op te doen. Dat
wisselen we af met binnenafspraken en
contacten via de telefoon of beeldbellen
(Skype, Zoom e.d.). Kies wat jou goed past!
Zo geven we vorm aan een werkwijze die
intensief en activerend is en tegelijkertijd
rekening houdt met je draagkracht en
herstelbehoefte. Het is dus geen voorgeschreven strak gepland programma dat je afwerkt.
Soms staan we even stil, soms gaat het ineens snel, omdat we goed afstemmen op hoe het
proces bij jou verloopt.
“Ik ben geïntegreerd in mijn oude functie, die geleidelijk over is gegaan in het werken in mijn
nieuwe functie en het starten van een eigen praktijk aan huis.
De nieuwe functie loopt goed en ook de eigen praktijk loopt inmiddels!"

Resultaat
Je ontdekt, creëert en bewandelt een nieuw werkspoor. Het resultaat is een succesvolle en
duurzame re-integratie in werk. Dat resultaat wordt vaak bereikt, maar er zijn soms
omstandigheden waardoor dat nog niet lukt. In dat geval is het resultaat dat we een
herkenbare, krachtige bijdrage leveren aan het realiseren van ander werk.
HSP coaching: werkgerelateerde begeleiding voor sensitieve mensen
coaching | loopbaanbegeleiding | re-integratie

Trajectinformatie
Het traject is maatwerk. Met het volgende ontwerp kunnen we meestal goed uit de voeten.
Het kan dus nog aangepast worden aan je persoonlijke situatie:
• Een uitgebreid re-integratieplan, opgedeeld in concrete stappen die zijn gekoppeld aan
de eisen die het UWV stelt.
• De stappen voeren we uit in vier perioden van zes weken met wekelijks contact.
Elke periode van zes weken zijn beschikbaar:
o twee sessies van 1 uur buiten wandelen of op een binnenlocatie*
o twee sessies op afstand van 45 minuten (telefonisch/Skype/Zoom e.d.)
o twee update-sessies op afstand van 20 minuten (telefonisch/Skype/Zoom e.d.).
*Buitenlocatie: in overleg in west of centraal Nederland. Binnenlocatie: Amsterdam Zuid.
• Aansluitend wordt na twee weken het traject geëvalueerd. Dat is een half jaar na de start.
o een sessie van 1 uur op afstand (telefonisch/Skype/Zoom e.d.).
• Indien nodig is er daarna een uitloopperiode van zes weken om eventuele achterstallige
activiteiten uit te voeren of werk te realiseren (nazorg).
o zes update-sessies op afstand van 20 minuten (telefonisch/Skype/Zoom e.d.).
• Na elke periode van zes weken ontvangt de werkgever een voortgangsverslag. Dat past
goed bij de verplichting van de werkgever om minstens elke zes weken met de
werknemer de voortgang te bespreken.
Tarief in 2022 van genoemd ontwerp: € 4.400,00 exclusief BTW (wijzigingen voorbehouden).
Begeleider: Luc de Boer, geaccrediteerd Senior Practitioner coach bij de NOBCO;
Boek een kennismaking via www.hspcoaching.nl, of mail naar lucdeboer@hspcoaching.nl
"Ik heb altijd het gevoel gehad dat je mij serieus nam, zonder oordeel. Je zei dat het proces
om mij draaide en zo voelde het ook. Dit was voor mij van groot belang.”

HSP coaching
Luc de Boer biedt onder de naam HSP coaching al sinds 2006
begeleiding aan op gebied van (hoog)sensitiviteit en werk:
re-integratietrajecten, loopbaanbegeleiding en persoonlijke coaching.
De aanpak is praktisch en persoonlijk. Cliënten ervaren Luc als iemand
die scherp luistert, inventief verbanden legt en met concrete
suggesties komt. Die rustig blijft en ook doortastend is waar nodig.
Iemand die helpt om wie jij bent te vertalen naar werk.

Luc de Boer consulting & coaching
gevestigd te Diemen
020-6209213 06-20386534
afspraaklocatie Pand Zuid in Amsterdam
KvK Amsterdam 33244154
www.hspcoaching.nl

sinds 2006 specialist in begeleiding van HSP en werk
aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches
geaccrediteerd als Senior Practitioner
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