
Welkom bij De Binnenbaan! 

Je bent aangemeld bij De Binnenbaan, 
welkom! Met elkaar stippelen we 
jouw weg naar werk uit. Hoe we dat 
doen? In deze folder vertellen we 
hier graag meer over.



Aanmelding  

1 tot 2 weken na aanmelding bij De Binnenbaan, ontvang 

je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit 

gesprek maak je kennis met een werkregisseur. De 

werkregisseur begeleidt jou zolang je bij De Binnenbaan in 

het traject zit. Tijdens het eerste gesprek worden 

er veel vragen gesteld om jou te leren kennen. Aan de 

hand van een vragenlijst krijgen we een beeld van 

wie je bent en wat je nodig hebt om aan het werk te 

gaan. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij schulden of mis je 

sociale contacten? 

Dan kan de werkregisseur 

andere organisaties 

 inschakelen om je 

hierbij te helpen.  

Direct naar werk 

Blijkt aan de hand van 

het gesprek en de

vragenlijst dat je direct aan 

het werk kunt? 

Dan word je aangemeld bij het Werkgeversservicepunt 

(WSP). De accountmanagers 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 account

manager. Omdat de accountmanagers de werkgevers 

goed kennen, kunnen zij beoordelen of een werkplek 

en vacature bij jou 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 om aan elkaar en 

aan het werk te wennen. Loop je tijdens de proefperiode 

ergens tegen aan? Dan kun je altijd terecht bij de 

werkregisseur.  
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Lerend werken

Samen met werkgevers ontwikkelt De Binnenbaan 

verschillende opleidingstrajecten. Dit zijn onder andere  

korte trajecten bij een werkgever op locatie. Je leert  

alles wat nodig is om na een bepaalde periode zelf

standig aan de slag te gaan.  

Naast de kortdurende opleidingstrajecten ontwikkelt 

De Binnenbaan samen met onderwijs en werkgevers ook 

mboopleidingen. Deze opleidingen duren 12 jaar. Tijdens 

de opleiding ga je 34 dagen per week aan het werk bij 

een werkgever en ga je 1 dag in de week naar school. 

Heb jij interesse in een opleidingstraject? Dan kan 

de werkregisseur je hiervoor opgeven bij het WSP. 

Samen met de accountmanager en de werkgever 

wordt gekeken of het opleidingstraject bij je 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.  

Startbaan  

Kun je nog niet direct aan het werk bij een werk

gever? Dan ga je naar de Startbaan. De Startbaan 

is een persoonlijk ontwikkeltraject en duurt 6 tot 26  

weken. Samen met de werkregisseur kijk je naar 

leerpunten en wordt er een plan gemaakt. In dit 

ontwikkelplan staat aan welke doelen je gaat werken 

om straks klaar te zijn voor een betaalde baan. In de 

startbaan werk je 4 dagdelen op een leerwerkplek 

van De Binnenbaan en volg je 2 dagdelen training. 

Op je werkplek word je begeleid door een werkleider 

van De Binnenbaan. Je bouwt werkritme op, je leert 

vaardigheden aan en je doet werkervaring op.  

Het werken op de leerwerkplek wissel je af met het 

volgen van trainingen. 

Jouw route in beeld:



Na de Startbaan  

Ben jij klaar voor een betaalde baan? Dan word je 

aangemeld bij het Werkgeversservicepunt (WSP).  

Samen met de accountmanager wordt gekeken naar 

een passende werkplek. 

Is een betaalde baan bij een werkgever nog niet 

mogelijk? Dan kijkt de werkregisseur samen met jou 

wat een passend vervolgtraject is. 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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