WERKFIT 
VAN EEN ZWAKKE ARBEIDSMARKT POSITIE NAAR EEN FITTE WERKNEMER!

SPECIAL PRODUCTS AGENS B.V.h elpt mensen fit maken die het werk nog niet kunnen hervatten, om deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt of tot het volgen van een opleiding. Special Products Agens B.V. kijkt naar 
het individu en levert maatwerk. Onze werkwijze is gebaseerd op de basismethodiek. Hierbij wordt de 
klant gecoacht op het vertrouwen in eigen kunnen zodat er een positief resultaat verwacht mag 
worden. Special Products Agens B.V. heeft jarenlange ervaring in het opzetten van diverse 
maatwerkprojecten met betrekking tot sociale activering. Daardoor is zij als geen ander in staat de 
vertaalslag te maken van een zwakke arbeidsmarktpositie naar een fitte werknemer!

RESULTAAT VAN TRAJECT 'WERKFIT MAKEN'

Na het volgen van het traject 'Werkfit maken' heeft 
klacht inzicht in zijn interesses, kwaliteiten, 
capaciteiten en arbeidsmarktpositie. Klant beschikt 
over werknemersvaardigheden en is in staat om met
begeleiding een passende werkplek te vinden/
hervatten of op een opleiding te volgen. De klant 
heeft zijn zwakke arbeidsmarktpositie verkleind en 
heeft voldoende mogelijkheden om de 
arbeidsmarkt te betreden.

DIENSTVERLENING VAN SPECIAL PRODUCTS AGENS B.V. 
VERSTERKEN VAN DE 
WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
- Aanleren arbeidsritme
- Aanleren structuur
- Begeleiding bij scholingstraject
- Onder leiding/toezicht werken
- Sociale activiteiten vergroten
- Opdrachten leren uitvoeren

VERBETEREN VAN DE 
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
- Assertiviteitstraining
- Burn-out training
- Empowerment
- Omgaan met analfabetisme
- Omgaan met schulden
- Omgaan met verslaving
- Versterken fysieke fitheid
- Versterken psychische fitheid
- Weg vinden naar instanties

www.agens.nl

ARBEIDSMARKTPOSITIE IN 
BEELD BRENGEN
- Arbeidsmarktoriëntatie
- Affiniteiten in kaart brengen
- Assessment
- Beroepenoriëntatie
- Beroepskeuzeadvies
- Competentietesten
- Loopbaancoaching
- Netwerken
- Snuffelstage
- Werkervaringsplaats

NAAR WERK
OMDAT JE VERDER WILT.. 
Special Products Agens B.V. helpt mensen die werkfit zijn bij het vinden en behouden van een passende 
werkplek. Special Products Agens B.V. kijkt naar het individu en levert maatwerk met betrekking tot 
sollicitatievaardigheden, presentatie en netwerken. Door het grote netwerk wat Special Products 
Agens B.V. door jarenlange ervaring heeft opgebouwd beschikt zij over vele ingangen bij diverse 
werkgevers om klanten te ondersteunen bij het vinden en behouden van een passende werkplek.

RESULTAAT VAN TRAJECT 'NAAR WERK'

Na het volgen van het traject 'Naar werk' heeft klant met 
intensieve begeleiding van de coach een passende werkplek 
gevonden door middel van adequaat solliciteren op voldoende 
voor hem of haar passende vacatures, benaderen van 
werkgevers en een goede presentatie. Wanneer een reguliere 
werkplek niet passend is zal er door middel van jobcarving een 
passende werkplekw orden gecreeërd. Bij hulpvragen op de 
werkplek kan jobcoaching worden ingezet. 

DIENSTVERLENING VAN SPECIAL PRODUCTS AGENS B.V.
- Arbeidstrainingcentrum (kan ook intern)
- Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
- Computertraining
- Jobcarving
- Jobhunting
- Netwerktraining/begeleiding
- Profileren (brief/cv/presentatie)

- Samenstellen portfolio
- Opstellen correct cv
- Sollicitatietraining
- Vacaturewerving
- Zoeken beschutte arbeid
- Zoeken stage-/werkplek

VOOR WIE?De trajecten 'Werkfit maken' en 'Naar werk' zijn toegankelijk voor alle leeftijdscategoriën. Door 
maatwerk wordt bepaald of er groepsgewijs, individueel of een combinatie van beide benaderingen 
wordt gehanteerd. De trajecten kunnen worden ingezet voor de volgende doelgroepen: Wajong, ZG-
uitkering en AG-uitkering.

CONTACTGEGEVENS

Special Products Agens B.V.
Salvador Allendelaan 9
5231 BZ 's Hertogenbosch
Bas Onstenk
Bianca Spanings
Enny van Roosmalen
Pita Blom

06 54 65 26 88
06 51 13 21 94
06 11 35 12 99
06 20 74 68 39

088-4241010
info@agens.nl
bas.onstenk@agens.nl
bianca.spanings@agens.nl
enny.vanroosmalen@agens.nl
pita.blom@agens.nl

www.agens.nl

