Onze aanpak:
Waar wil jij beginnen?

Onze
vestigingen

Om je echt goed te kunnen helpen, hanteert
USG Restart een unieke aanpak waarbij je zelf
aangeeft waar je wilt beginnen.
Of je nu eerst aan je persoonlijke ontwikkeling
wilt werken, je werksituatie wilt veranderen,
of je inkomenssituatie wilt verbeteren:
we beginnen altijd met een intakegesprek om
op basis van jouw ambities en verwachtingen
het beste vertrekpunt te bepalen.

Alkmaar

Drechterwaard 102

072 567 30 50

Amersfoort

Hogeweg 25-39

033 422 50 40

Amsterdam Noord

Klaprozenweg 75 D1

020 493 33 00

Amsterdam Zuid

Burg. Roëllstraat 70

020 448 98 00

Apeldoorn

Linie 562

055 368 92 90

Arnhem

Willemsplein 3

026 354 42 40

Assen

Lauwers 14

0592 33 18 50

Breda

Lage Mosten 13-15

076 548 04 60

Den Bosch

Boschveldweg 1

073 548 12 80

Den Haag

Waldorpstraat 17 K

070 305 13 80

Dordrecht

M.H. Trompweg 235

078 635 06 22

Ede

Telefoonweg 76

0318 65 11 25

Onze aanpak wordt gevisualiseerd in een dynamisch ‘vliegwiel’
dat hiernaast is afgebeeld. In dit model gaan we uit van drie
situaties waarin iedereen zich op de arbeidsmarkt kan bevinden.
Deze drie situaties of instapmomenten, zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en hebben we als volgt benoemd:

Eindhoven

Emmasingel 17

040 219 76 40

Enschede

Nijverheidsstraat 5

053 481 46 70

Goes

Stationspark 2

0113 24 01 50

Gorinchem

Appeldijk 11

0183 66 05 72

Groningen

Westerhaven 13

050 588 73 90

1. Ontwikkeling
2. Werk
3. Inkomen

Heerenveen

Trambaan 1F

0513 61 93 80

Lelystad

Stationsplein 14

0320 28 51 90

Maastricht

Wilhelminasingel 110

043 32 88 240

Roermond

Brugstraat 5

0475 42 50 40

In de afbeelding zijn de instapmomenten afgebeeld als drie cirkels die
elkaar overlappen. Het maakt niet uit waar je je bevindt op de
arbeidsmarkt, je kunt altijd instappen. Je hebt bijvoorbeeld een baan,
maar je wilt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Dan stap je in bij ontwikkeling. Vanaf dat punt helpt USG Restart om
jouw verwachtingen en mogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen. Door ontwikkeling van je vaardigheden of kennis ben je
beter in staat een nieuwe baan te vinden of om je huidige werk een
betere of andere invulling te geven. Bij USG Restart noemen we dat
ROI, ofwel Return on Individual, waarbij we ons richten op jouw
persoonlijke ontwikkeling. Voor iedereen geldt dat ambities en
arbeidssituaties continu veranderen. Daarom zal USG Restart deze
stappen steeds blijven monitoren. Immers, als je op de juiste plek zit
en toekomstmogelijkheden hebt, blijf je gemotiveerd werken.
Daardoor presteer je beter en dat geeft voldoening.

Rotterdam Zuid

Olympiaweg 12 B

010 497 33 50

Utrecht

Weg der Verenigde Naties 1

030 293 90 40

Zwolle

Hanzelaan 284

038 467 65 40

Bel 036 529 98 21
voor jouw restart

Waar wil
jij beginnen?

Ontwikkeling

R.O.I.
Inkomen

Werk

*USG People: via sterke internationale en lokale merken levert USG People innovatieve HR-diensten
en oplossingen op lokaal, nationaal en Europees niveau. USG People verleent gespecialiseerde
arbeidsmarktdiensten in Europa met als hoofdactiviteiten flexibele arbeid, opleidingen en customer-care
services. USG People is beursgenoteerd.
USG Restart heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft certificaten voor drie keurmerken:
ISO 9001:2000, Blik op Werk (voorheen Boaborea-keurmerk), en NOBOL.
ISO 9001 richt zich met name op goede structurering van de werkprocessen en op de klantgerichtheid.
Het Blik op Werk-keurmerk geeft handvatten voor een sturing op doorlooptijden en resultaten, terwijl het
NOBOL-keurmerk zich vooral richt op de privacy van onze kandidaten.
WS04-URS011102

Voor werknemers
en werkzoekenden
www.usgrestart.nl

een goed begin

USG Restart,
waar wil jij beginnen?
USG Restart is het nieuwe aanspreekpunt voor alle vragen op het
gebied van re-integratie, outplacement, coaching on the job of
assessments. Door de bundeling van kennis en krachten van drie
spelers op de arbeidsmarkt: United Restart, Carela en Accea, biedt
USG Restart oplossingen die precies aansluiten op jouw verwachtingen.
Onze mobiliteitscoaches beschikken over jarenlange ervaring en
hebben de juiste kwaliteiten om je verder te helpen. Bovendien
hebben we via het uitgebreide netwerk van USG People* direct
ingangen naar arbeidsmogelijkheden op lokaal en landelijk niveau.
En omdat iedereen anders is, vertrekken we altijd vanuit jouw
persoonlijke situatie. Van daaruit bekijken we welke stappen we
moeten nemen om een werksituatie te creëren die bij jou past.
USG Restart dé juiste partner voor werknemers en werkzoekenden
USG Restart begeleidt mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe)
baan of uitdaging. En voor werknemers die zich willen ontwikkelen
inventariseren we de mogelijkheden om in de toekomst een
carrièrestap te maken binnen of buiten het huidige bedrijf.
Daarnaast helpen we mensen op weg naar zelfstandig
ondernemerschap. Maar USG Restart biedt ook hulp als je wat verder
van de arbeidsmarkt afstaat omdat je bijvoorbeeld lange tijd niet
gewerkt hebt. Dat kan zijn omdat je lang ziek bent geweest of
omdat je op dit moment een uitkering hebt. Dat geldt ook voor
schoolverlaters met een Wajong- uitkering of indicatie. Waar je
ook staat op de arbeidsmarkt, wij bieden toekomstperspectief.
IRO-trajecten
Iedereen die een uitkering ontvangt van het UWV kan een Individuele
Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen om zelf de re-integratie
te regelen. Wij bieden de juiste hulp bij het opstellen en uitvoeren van
zo’n re-integratietraject. Omdat onze mobiliteitscoaches stuk voor
stuk gespecialiseerd zijn in alle takken van sport op de arbeidsmarkt,
is er altijd een coach die precies aansluit op jouw situatie. Zo kunnen
we je persoonlijke ontwikkeling gericht bevorderen en de juiste
nazorg bieden in het re-integratietraject. En door ons brede netwerk
en onze specifieke kennis van lokale markten hebben we goede
ingangen naar andere relevante partijen. Hierdoor werken we snel en
efficiënt. Want hoe eerder we je aan werk helpen, des te beter.

Waar je ook staat
op de arbeidsmarkt

Waar in Nederland
wil jij beginnen?
Je eigen mobiliteitscoach

Loopbaancoaching

Omdat USG Restart veel waarde hecht aan een persoonlijke
benadering, krijgen al onze kandidaten een eigen
mobiliteitscoach die de meeste ervaring heeft met jouw specifieke
achtergrond en capaciteiten. Op die manier kunnen we gericht
zoeken naar een baan die bij jou past. En als het nodig is, bieden
we je het juiste ontwikkelingstraject om een nieuwe stap te maken
op de arbeidsmarkt.

Als je je persoonlijke effectiviteit en je efficiëntie in je huidige
baan wilt vergroten, kun je kiezen voor loopbaancoaching
van USG Restart. Samen formuleren we de verbeterpunten
en gaan daar gericht mee aan de slag. Zo versterken we de
competenties die noodzakelijk zijn om je huidige functie beter
te kunnen vervullen of die je kansen vergroten op een betere
positie op de arbeidsmarkt. En als je toe bent aan een nieuwe
uitdaging bekijken onze mobiliteitscoaches welke mogelijkheden
je hebt en wat je moet doen om de gewenste stap te kunnen
maken.

Resultaatgericht
Bij USG Restart staat jouw toekomstperspectief voorop. Door je
verwachtingen en persoonlijke doelen voortdurend op elkaar af te
stemmen, boeken we optimale resultaten voor onze kandidaten.
Op korte én lange termijn.

Trainingen en workshops

Diensten die je
op de goede weg helpen

Om je verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt, is het van
belang dat je je kennis uitbreidt en werkt aan je persoonlijke
ontwikkeling. USG Restart verzorgt praktijkgerichte workshops en
(individuele) trainingen die helpen om kennis en vaardigheden te
vergroten. Dat geeft zelfvertrouwen en verbetert je kansen op
de arbeidsmarkt.

Jobcoaching

Recruitment

Omdat we het belangrijk vinden om structurele oplossingen te
bieden, helpen onze mobiliteitscoaches je niet alleen op weg naar
een baan, we begeleiden je ook intensief op de werkvloer. Zo’n
jobcoachingsstraject kan enkele maanden maar ook enkele jaren
duren. Totdat we er zeker van zijn dat jij je draai gevonden hebt én
de werkgever ook tevreden is. Vanzelfsprekend houden we daarna
geregeld contact om te peilen of jouw wensen en eisen nog
aansluiten op die van je werkgever. Op deze manier waarborgt
USG Restart de duurzaamheid van de trajecten die we begeleiden.

Als je aan het werk wilt of je bent toe aan een nieuwe stap op
de arbeidsmarkt, kunnen we snel en gericht zoeken naar
vacatures die aansluiten op jouw wensen en capaciteiten.
Omdat we onze opdrachtgevers en kandidaten door en door
kennen, maken we een goede voorselectie. Dit betekent dat je
alleen op gesprek gaat als de functie en het bedrijf volledig
aansluiten op jouw competenties en verwachtingen. Zo helpt
USG Restart je snel en efficiënt bij het vinden van de juiste baan.

Door onze landelijke spreiding kun je op elke locatie bij ons
binnenstappen. Ook hier geldt: waar wil jij beginnen?
Bezoek ook onze vernieuwde website www.usgrestart.nl voor
informatie en voor de meest up-to-date informatie over jouw
kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De voordelen van USG Restart
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke benadering
Eigen mobiliteitscoaches
Bewezen expertise
Professionele begeleiding
Uitgebreid netwerk
Landelijke spreiding

Assessments
Outplacement
Wanneer je niet op de juiste werkplek zit of je bent boventallig binnen
je bedrijf, biedt USG Restart outplacementtrajecten aan. Hierin geven
we professionele ondersteuning bij het vinden van een andere baan
die bij jou past. Door persoonlijke begeleiding en met behulp van
workshops en (individuele) trainingen, zorgen we ervoor dat je de
beste kansen krijgt om elders aan de slag te gaan.

Bij bepaalde selectie- en ontwikkelingstrajecten vinden we het
belangrijk om je extra goed te leren kennen en je competenties
te toetsen. Met behulp van assessments onderzoeken we
of een bepaalde functie bij je past of welke competenties en
vaardigheden je moet ontwikkelen om door te groeien.
Op deze manier weet USG Restart precies of je geschikt bent
voor een bepaalde functie.

Wij helpen je
op de goede weg

Bel 036 529 98 21
voor jouw restart
www.usgrestart.nl

een goed begin

