
De re-integratieaanpak van het Participatiefonds (Pf) is erop gericht om zoveel mogelijk 
mensen met een uitkering vanuit het PO aan een baan te helpen. Op de ‘reservebank’ zit  
namelijk een groot potentieel aan kwaliteit en werkkracht. Daar kan de hele sector van  
profiteren! Een doelstelling van het Participatiefonds is om in twee jaar tijd in ieder geval 
1000 mensen aan de slag te krijgen, zodat zij geen uitkering meer nodig hebben.

Re-integratiebegeleiding

vfpf.nl
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Wat levert het op?
•  Sollicitatiegesprekken met personeel dat klaar is  

om aan het werk te gaan
• Invulling van vaste formatie en vervanging
•  Een pool met coaches on the job
•  Beperking van financieel risico door vrijstelling  

van de instroomtoets bij het aannemen van  
uitkeringsgerechtigden

• Vermindering van het personeelstekort
•  Verlaging van werkloosheidskosten voor de  

hele sector

De kern van onze aanpak
•  Alle uitkeringsgerechtigden krijgen een  

uitgebreid assessment.
•  We bieden begeleiding in sollicitatievaardigheden  

en loopbaankeuzes. Waar nodig zorgen we voor  
om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden. 

•  De focus van onze begeleiding ligt op kennis,  
ambitie, attitude en kunde.

•  We bemiddelen inzetbare uitkeringsgerechtigden  
naar een passende baan binnen of buiten  
het onderwijs.

•  Werkgevers krijgen directe hulp van onze regioteams 
bij het vinden van geschikt personeel.

•  Eén aanspreekpunt voor zowel werkgevers als  
werkzoekenden.

> 1300 assessments ± 550 werkhervattingen

Assessment HerintredersAssessment Herintreders

In het eerste jaar hebben we gerealiseerd:

Heeft u een vacature?
Wilt u ook profiteren van dit potentieel aan  
onderwijspersoneel? Stuur uw vacatures naar  
vacature@vfpf.org en we zoeken de juiste match voor u!


