Onze aanpak:
Een goed begin

Onze
vestigingen

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, hebben we als volgt
benoemd: ontwikkeling, werk en inkomen.

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

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

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

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

De instapmomenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een verandering in de ene cirkel heeft direct effect op de andere
twee. Er is altijd een geschikt vertrekpunt in deze opwaartse
spiraal. Vanaf dat punt helpt USG Restart om de verwachtingen
en mogelijkheden van de kandidaat zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen. Het daarop volgende proces wordt door USG Restart
steeds nauwlettend begeleid.
Toegevoegde waarde
Na een intakegesprek met USG Restart kan de kandidaat instappen
in het model. Kandidaten die op zoek zijn naar ander werk stappen
bijvoorbeeld in bij ontwikkeling. De mobiliteitscoaches van
USG Restart begeleiden dit traject. Door bijvoorbeeld het aanbieden
van een sollicitatietraining ontwikkelt de kandidaat zijn kennis en
vaardigheden en is daardoor beter in staat om een nieuwe baan
te vinden en een beter inkomen te verwerven. Deze inspanning
biedt uw kandidaat persoonlijk een betere ROI, ofwel Return on
Individual.
Zo bieden we een bijzondere toegevoegde waarde, want op deze
manier ontwikkelt u een re-integratiebeleid dat aansluit op uw
belangen en die van de kandidaten. U verhoogt de mobiliteit van
kandidaten waardoor zij sneller, efficiënter én duurzaam uit hun
uitkeringssituatie stromen. Ten slotte resulteert onze aanpak in een
betere beheersing van uw uitgaven. Kortom; een verbetering van
de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie met als resultaat:
lagere kosten!

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-URS011100

Bel 036 529 98 21
voor een goed begin

Waar wilt
u beginnen?

Voor
uitkeringsverstrekkers
www.usgrestart.nl

een goed begin

USG Restart,
een nieuw begin
USG Restart: uw nieuwe én vertrouwde partner op de arbeidsmarkt.
Door de krachten te bundelen van drie spelers, United Restart,
Carela en Accea, biedt USG Restart voortaan oplossingen voor alle
arbeidsgerelateerde vraagstukken.
Dankzij onze jarenlange ervaring en specifieke kennis op alle
gebieden van de veelzijdige arbeidsmarkt, zijn onze specialisten in
staat u gericht te adviseren over re-integratie, assessments, outplacement, HR-detachering, recruitment of coaching on the job. Via het
uitgebreide netwerk van USG People* hebben we bovendien goede
ingangen naar alle relevante partijen op de arbeidsmarkt.
Binnen onze kennis en ervaring stellen we uw doelstellingen en
verwachtingen centraal. Van daaruit zoeken we doelgericht naar
oplossingen die het beste aansluiten op uw situatie. Of het nu gaat
om complexe re-integratievraagstukken of het opzetten van een
Jobhunting project, USG Restart biedt uitsluitend maatwerkoplossingen.

Waar in Nederland
wilt u beginnen?
Duidelijke afspraken
U wilt weten waar u aan toe bent. USG Restart werkt daarom helder
en duidelijk. Alle partijen worden steeds op de hoogte gehouden van
de voortgang van de projecten. Uw doelen zijn ons uitgangspunt.
U ontvangt een concreet en transparant actieplan dat is toegespitst
op uw situatie. Hierin wordt een duidelijk beeld geschetst van de
opzet van het plan, de uitwerking en de voorwaarden. Wij maken
vooraf duidelijke afspraken over de doorlooptijd en de te behalen
resultaten zodat u precies weet wat u kunt verwachten.
Resultaatgericht
Bij USG Restart staan resultaten voorop. Wij richten ons op
structurele oplossingen waar alle partijen profijt van hebben. Dat
doen we door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend
te volgen. Maar ook door uw doelstellingen en verwachtingen,
én die van de werkzoekenden voortdurend op elkaar af te
stemmen. Onze werkwijze leidt hiermee tot optimale resultaten op
korte én lange termijn.

USG Restart dé juiste partner voor uitkeringsverstrekkers

ingangen naar andere relevante partijen op de arbeidsmarkt.
Hierdoor werken we snel en efficiënt. En dat heeft een positief
effect op de snelheid van de plaatsing, de duurzaamheid van het
dienstverband én op de uitkeringslasten van uw organisatie.
Detachering
Voor omvangrijke en specialistische opdrachten waarbij het van
belang is dat onze mobiliteitsspecialisten voortdurend en intensief bij
uw organisatie betrokken zijn, werkt USG Restart ook op basis van
detachering. Bij verschillende Nederlandse gemeenten zetten onze
mobiliteitscoaches hun expertise in om bijvoorbeeld het interne proces
van selectie en doorverwijzing van uitkeringsgerechtigden naar
re-integratiepartners te begeleiden. Of om een intern
mobiliteitsbureau op te zetten waarbij de trajecten onder de vlag van
de opdrachtgever worden uitgevoerd. Maar ook om te helpen met de
opzet en uitvoering van projecten zoals Jobhunting.
Door HR-specialisten van USG Restart in te schakelen, geniet u van
de voordelen zoals korte lijnen met de betrokken gemeentefunctionarissen én de beschikking over uitgebreide netwerken door
samenwerking met andere organisaties. Hiermee bevordert u een
snelle en soepele doorloop van complexe trajecten.

USG Restart is er voor alle uitkeringsverstrekkers die het verkleinen
van het uitkeringsvolume als doelstelling hebben. Dit zijn overheidsinstanties, zoals UWV, gemeenten die re-integratietrajecten inkopen
en begeleiden en arbeidsprojecten aanbesteden; maar dit zijn ook
inkomensverzekeraars die schade-uitkeringen verstrekken aan
verzekerden voor geleden inkomensderving.
Onze mobiliteitscoaches hebben veel ervaring met de verschillende
groepen uitkeringsgerechtigden en hebben bovendien specifieke
kennis van lokale markten. Hierdoor bieden we mogelijkheden aan
kandidaten die zich verder willen ontwikkelen op de arbeidsmarkt en
aan mensen die op zoek zijn naar werk. Bovendien is USG Restart
de partner die mensen met ambities begeleidt naar zelfstandig
ondernemerschap.

Onze
diensten

Wij bieden
uitsluitend maatwerkoplossingen

Uw doelen
zijn ons uitgangspunt

Re-integratiediensten
USG Restart kent de belangen van re-integratietrajecten. Of het nu
gaat om mensen in de bijstand, inburgering, WW, Wajong, of de WIA,
USG Restart maakt zich sterk om iedereen aan werk te helpen.
We bieden de juiste hulp bij het opstellen en uitvoeren van het plan
van aanpak voor een re-integratietraject. Onze gespecialiseerde
mobiliteitscoaches bevorderen de persoonlijke ontwikkeling van
kandidaten en bieden de juiste nazorg. Het brede netwerk van
USG Restart en onze specifieke kennis van lokale markten biedt

Omdat onze vestigingen verspreid zijn over het hele land geldt ook
hier: waar wilt u beginnen?
Bezoekt u ook onze vernieuwde website www.usgrestart.nl voor
meer informatie en voor de meest up-to-date informatie over de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De voordelen van USG Restart
• Bewezen deskundigheid
• Ervaren specialist
•	Uitgebreid landelijk netwerk
•	Persoonlijk contact met onze
opdrachtgevers
• Specifieke kennis van lokale markten
• Structurele oplossingen
• Duurzaamheid is ons uitgangspunt

Jobcoaching
USG Restart is een erkende jobcoachorganisatie. Dit betekent dat wij
de door het UWV gefinancierde Persoonlijke Ondersteuning op de
werkplek kunnen uitvoeren. Dat doen we door een zeer intensieve
begeleiding op de werkplek van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiermee wordt de duurzaamheid van de plaatsing
gewaarborgd. Onze mobiliteitscoaches helpen mensen niet alleen op
weg naar een baan, we begeleiden ze ook intensief op de werkvloer.
Totdat we er zeker van zijn dat werkgever én werknemer tevreden zijn.
En ook daarna houden we geregeld contact met alle betrokkenen om
te peilen of de wensen en eisen nog op elkaar aansluiten.
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