
Vliegend van start met de 
startbaan! 

Samen met de werkregisseur heb je 
bepaald dat jouw weg naar werk via de 
startbaan loopt. Ben je benieuwd wat 
dit precies betekent? In deze folder 
vertellen we hier graag meer over. 

Verkort de weg naar werk!



De startbaan  

De komende weken ga je aan de slag in de startbaan. 

De startbaan is een leerwerkplek waar je werkt aan 

persoonlijke doelen. Samen met de werkregisseur bepaal 

je wat jouw doelen zijn. Deze zetten jullie in een ontwik

kel   plan. Tijdens de startbaan werk je aan deze  

doelen door het opbouwen van werkritme, het 

opdoen van werkervaring en het aanleren van 

vaardigheden. Je gaat 4 dagdelen in de week aan 

het werk op een leerwerkplek en volgt 2 dagdelen 

training. Je ontvangt geen salaris, maar je behoudt je 

uitkering.  

Samen met de werkregisseur kijk je welke werkplek bij jou 

past. Dit kan op een locatie van De Binnenbaan zijn of op 

een locatie van een andere werkgever. Wat jouw  

werk plek ook wordt, er is altijd begeleiding van een  

werkleider van De Binnenbaan aanwezig. De startbaan 

duurt tussen de 6 weken en 26 weken. Hoelang het  

traject precies duurt is afhankelijk van jouw plan en 

doelen.  

Aan de slag 

Van de werkregisseur hoor je waar je gaat werken  

en ontvang je een rooster. Daarop kun je zien wat de  

werktijden zijn. Ook hoor je welke werkleider op de 

locatie werkt. De werkleider is altijd aanwezig en is de 

leidinggevende van de locatie. Loop je ergens tegen aan? 

Of ben je ziek? Dan bespreek je dit met de werkleider. 

 

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent op je eerste  

werkdag. Zoek bijvoorbeeld uit hoe je op de werk

locatie komt. Natuurlijk kan de werkregisseur je hierbij 

helpen. Op de eerste werkdag maak je kennis met de 

werkleider. De werkleider geeft een rondleiding en 

vertelt welk werk je gaat doen. Daarna kun je aan de 

slag. Heb je een vraag over de werkplek of over het 

werk? Dan kun je deze aan de werkleider stellen.  

De werkregisseur blijft op de achtergrond betrokken, 

dus ook daar kun je terecht met vragen. 



Trainingscentrum 

Op het rooster vind je welke dagen je training gaat 

volgen. De trainers van het trainingscentrum helpen bij 

het maken van een CV en leren je hoe je jezelf kunt  

presenteren. Ook oefenen ze met je hoe je een sollicita

tie gesprek voert. De trainers kunnen testen afnemen 

om uit te zoeken wat jouw talenten zijn en welk werk er 

bij je past.  

 

Evaluatie 

De werkregisseur blijft je tijdens de startbaan volgen. 

Samen kijken jullie of je aan de doelen werkt en of je deze 

behaalt. Na 6 weken en na 12 weken heb je een gesprek 

met de werkregisseur. Tijdens dit evaluatiegesprek 

bespreek je hoe het gaat. Door de werkervaring en 

trainingen en testen, weet je wat jouw talenten zijn, wat 

je valkuilen zijn en heb je een goed beeld van welk werk 

er bij je past.  
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Werkgeversservicepunt 

Ben je toe aan de volgende stap en ben je klaar voor 

een betaalde baan? Samen met de werkregisseur 

plan je een afspraak in met een accountmanager 

van het Werkgeversservicepunt (WSP). De account

managers van het WSP hebben contact met 700 

werkgevers in de regio. Zij weten vaak als eerste dat 

er een vacature is. Samen met de werkregisseur ga 

je in gesprek met een accountmanager. Omdat de 

accountmanagers de werkgevers kennen, kunnen 

zij beoordelen of een werkplek en vacature bij 

je past. Is er een passende vacature? Dan bemiddelt 

de accountmanager tussen jou en de werkgever 

en volgt een sollicitatiegesprek. Kun je na het 

gesprek starten bij de werkgever? Gefeliciteerd, 

je hebt een baan! Het kan zijn dat je start met een 

proefplaatsing. Deze proefperiode is bedoeld om aan 

elkaar en aan het werk te wennen. Natuurlijk is de 

werkregisseur er voor je als je een vraag hebt of 

ergens tegen aan loopt. 



Lerend werken

Samen met werkgevers ontwikkelt De Binnenbaan 

verschillende opleidingen. Dit zijn onder andere korte  

opleidingstrajecten bij een werkgever op locatie.  

Je leert alles wat nodig is om na een bepaalde periode 

zelfstandig aan de slag te gaan.  

Naast de kortdurende opleidingstrajecten ontwikkelt 

De Binnenbaan samen met onderwijs en werkgevers 

ook mbo-opleidingen. Deze opleidingen duren 1-2 jaar. 

Tijdens de opleiding ga je 3-4 dagen per week aan het 

werk bij een werkgever en ga je 1 dag in de week naar 

school. Komt tijdens de startbaan naar voren dat het 

volgen van een opleiding jouw weg naar werk is? Dan 

kan de werkregisseur je hiervoor opgeven bij het WSP. 

Samen met de accountmanager en de werkgever 

wordt gekeken of het opleidingstraject bij jou past.  

Is er een match? Dan kun je starten! Natuurlijk is 

de werkregisseur ook tijdens de opleiding en het 

werk beschikbaar voor vragen en hulp.  

Een betaalde baan of opleidingstraject 

Ga jij starten met een opleiding of ga je aan de slag 

bij een werkgever? Gefeliciteerd! Natuurlijk blijft 

je werkregisseur jou de komende tijd volgen en 

begeleiden. Heb je een vraag of kom je ergens niet uit? 

Vraag dan je werkregisseur om hulp.  

 

(Nog) geen betaalde baan 

Is een betaalde baan bij een werkgever na de  

startbaan nog niet mogelijk? Dan kijk je samen 

met de werkregisseur naar een passend vervolg-

traject. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor 

een garantiebaan of dat beschut werk de beste route 

is. Wat jouw vervolgroute ook wordt, samen met 

de werkregisseur verken je de mogelijkheden.   
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