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Bedrijfsprofiel Re-integratiediensten 

Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten 

  

Waarom dit formulier? 

De informatie die u invult in dit Bedrijfsprofiel wordt 

opgenomen in de Re-integratiewijzer van UWV.  

 

De Re-integratiewijzer wordt door UWV en de klant gebruikt bij 

de keuze van een re-integratiebedrijf. Het Bedrijfsprofiel geeft 

inzicht in de re-integratieactiviteiten die u aanbiedt. 

 
 

  

Digitaal invullen 

Vul alle gegevens van het Bedrijfsprofiel digitaal in. Onvolledig ingevulde 

Bedrijfsprofielen kunnen wij helaas niet accepteren. 

 

Vergeet niet de bijlage in te vullen en mee te sturen, voor zover van 

toepassing. 

 

 

 

  A  Bedrijfsinformatie hoofdvestiging   

   Vermeld hier uitsluitend de gegevens van uw hoofdvestiging (geen postadres). 

UWV kan klanten en medewerkers voor meer informatie over uw locaties naar uw website 

verwijzen. Wij adviseren u om de contactgegevens op uw website actueel te houden. Denk hierbij 

aan informatie over nevenvestigingen en bereikbaarheid (OV, rolstoeltoegang). 

 

 

     

 Naam hoofdvestiging  Cachet Re-integratie | Arbeidszaken       

 Bezoekadres en huisnummer   Boompjeswal 22         
     

 Postcode en vestigingsplaats  7201CL Zutphen         
     

 E-mail en Website (noem 1 mailadres 

en 1 website) 

 miro.cachet@planet.nl 

www.cachet.info 

        

      Telefoon  05750-544520 / 06-52431338  

   Geef hieronder aan in welke arbeidsmarktregio’s u vanuit uw hoofdvestiging dienstverlening 

aanbiedt.  

Maakt u gebruik van nevenvestigingen of spreekuurlocaties? U kunt deze adressen in de bijlage bij 

dit formulier opgeven. 

 

 

     

 Arbeidsmarktregio  X Achterhoek 

X Amersfoort 

 Drechtsteden 

 Drenthe 

 Flevoland 

X FoodValley 

 Friesland 

 Gooi en Vechtstreek 

 Gorinchem 

 Groningen 

 Groot Amsterdam 

 Haaglanden 

 Helmond-De Peel 

 Holland Rijnland 

 Midden-Brabant 

X Midden-Gelderland 

 Midden-Holland 

 Midden-Limburg 

 Midden-Utrecht 

 Noord-Holland Noord 

 Noord-Limburg 

 Noordoost-Brabant 

X Regio Zwolle 

X Rijk van Nijmegen 

 

 Rijnmond 

X Rivierenland 

X Stedendriehoek NW Veluwe 

X Twente 

 West-Brabant 

 Zaanstreek/Waterland 

 Zeeland 

 Zuid-Holland Centraal 

 Zuid-Kennemerland en  

    IJmond 

 Zuid-Limburg 

 Zuidoost-Brabant 

 

       B  Missie en visie  

   Vermeld hier uw missie en uw visie op de re-integratie van onze klanten.  

Gebruik hiervoor maximaal 300 woorden. 

 

 

     

mailto:miro.cachet@planet.nl
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Missie en Visie  

 

Cachet specialist in Re-integratie en Arbeidszaken.   

Cachet is in 1999 opgericht met een sociaal maatschappelijke missie om mensen met een uitkering 

en of beperking terug te leiden naar de arbeidsmarkt en werkgevers te ondersteunen bij het in 

dienst nemen van personeel met een uitkering en of beperking. 

Nu vele jaren later zijn wij bevestigd dat sociaal maatschappelijk ondernemen loont! Wij hebben in 

2015 de bestaande dienstverlening uitgebreid met sociale en juridische hulp aan mensen die 

maatschappelijk even moeilijk zitten.  

Wij vinden een samenleving belangrijk waarin we verantwoord, sociaal en duurzaam omgaan met 

mensen, maatschappij en milieu. Voor ons begint sociaal ondernemen met trots en zorg voor onze 

medewerkers. Daarnaast zetten we ons individueel in voor verschillende sociale en 

maatschappelijke projecten. Cachet is in 1999 opgericht met een sociaal maatschappelijke missie 

om mensen met een uitkering en of beperking terug te leiden naar de arbeidsmarkt en werkgevers 

te ondersteunen bij het in dienst nemen van personeel met een uitkering en of beperking. 

Het bedrijfsleven neemt meer mensen aan met een arbeidsbeperking als gevolg van de veranderde 

wetgeving. Daarom streeft Cachet ernaar deze mensen, maar ook de werkgevers, zo goed mogelijk 

te begeleiden door het inzetten van persoonlijke en klantgerichte dienstverlening op sociaal-

maatschappelijk, juridisch en fiscaal gebied.   

‘Ontzorgen’ van de werknemer en werkgever en het realiseren van een duurzame plaatsing in 

arbeid is het uiteindelijke doel. 

 

 

     
 

 
 

 

  C  Informatie dienstverlening  

   In deze kolommen vermeldt u specifieke informatie over de re-integratieactiviteiten. 

Dit doet u door een vinkje te zetten in de betreffende hokjes. U kunt meerdere hokjes aanvinken. 

 

 

     

 Samenwerking met  X Brancheorganisaties 

 GGZ 

 Humanitas 

 Kringloopbedrijven 

X MKB 

 Scholen 

 

 Zorgboerderijen 

X Zorginstellingen 

 

 

     

 Leeftijdsgroepen  X Jongeren <25 X 25 – 50 X 50+ 

 

 

     

 Achtergrond  X Alleenstaanden 

X Allochtonen 

X Ex-gedetineerden 

X (Ex)verslaafden 

 

X Hoogopgeleiden 

X Laaggeletterden 

X Laaggeschoolden 

 

X Mannen 

X Vrouwen 

X Werkende moeders 

 

 

     

 Klantbenadering  X Groepsgewijs X Individueel 

 

   

     

 Huisbezoek (kies alleen ja of nee)  X Ja  Nee    
     
  D  Re-integratiedienst Werkfit maken  

   In deze kolommen vermeldt u specifieke informatie over de re-integratiedienst Werkfit maken. 

Dit doet u door een vinkje te zetten in de betreffende hokjes. U kunt meerdere hokjes aanvinken. 

 

 

     

 Werkfit maken 

 

 X Werknemersvaardigheden X Persoonlijke effectiviteit X Arbeidsmarktpositie 

 

 

     

 Werknemersvaardigheden  X Aanleren arbeidsritme 

X Aanleren structuur 

X Begeleiden bij scholingstraject 

X Onder leiding/toezicht leren 

werken 

 

X Sociale activiteiten vergroten 

X Taken/ opdrachten leren 

uitvoeren 

 

     

 Persoonlijke effectiviteit  X Assertiviteitstrainingen 

X Burn-out training 

X Empowerment  

 Omgaan met analfabetisme  

 

X Omgaan met beperkingen  

X Omgaan met schulden/ 

armoede 

X Omgaan met verslaving 

X Versterken fysieke fitheid  

X Versterken psychische fitheid 

X Weg vinden naar instanties 
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 Arbeidsmarktpositie  X Affiniteiten in kaart brengen 

X Arbeidsmarktoriëntatie 

X Assessment 

X Beroepenoriëntatie 

X Beroepskeuzeadvies 

 Competentietesten/EVC 

 Haalbaarheidsonderzoek ZZP 

X Loopbaancoaching 

 

X Netwerken 

X Snuffelstage 

X Werkervaringsplaats 

 

     

 Omschrijf uw werkwijze en specialisme toegespitst op de re-integratiedienst Werkfit maken, denk hierbij aan relevante informatie ter 

ondersteuning van de klantkeuze: 

• voor welke doelgroep(en) biedt u de re-integratieactiviteiten aan en voor welke doelgroep(en) zijn deze niet geschikt of bestemd; 

• welke re-integratieactiviteiten voert u individueel uit en welke in groepsverband, en wat is de gemiddelde groepsgrootte; 

• welke wijze van coaching hanteert u, gericht op het werkfit maken van de klant; 

• waarin bent u gespecialiseerd en wat zijn uw Unique Selling Points, wees zo specifiek mogelijk. 

Omschrijf ook over welke instrumenten en/of methodieken u beschikt om de kansen en mogelijkheden van de klant binnen korte tijd in 

beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van interesses, kwaliteiten, competenties en vaardigheden, of het in dienst 

hebben van anderstalige consulenten.  

Gebruik voor elke omschrijving maximaal 500 woorden. 

 

     

 Werkwijze en specialisme  Cachet is actief in Midden-Oost Nederland en werkt zoveel mogelijk samen met klanten 

op individuele basis aan een (deel)traject. Zij heeft hiervoor haar eigen werkwijze en 

instrumenten. 

Door onze jarenlange ervaring met diverse klanten vanuit het bedrijfsleven en het 

UWV kunnen wij de volgende doelgroepen bedienen: 

- klanten met psychische en fysieke klachten (AG/ZW en 2e spoor) 

- Wajong met fysieke en psychische klachten 

- participatiedoelgroep 

- allochtonen 

- 50+ 

- klanten met loopbaan vragen 

- klanten die willen starten als zelfstandige  

Wij hebben weinig ervaring met klanten met audiovisuele beperkingen. 

De meeste re-integratieactiviteiten voor deze doelgroepen worden op individuele basis 

uitgevoerd. Sommige activiteiten zoals sollicitatietraining en assessment kunnen in 

groepsverband op verzoek worden afgenomen.  

In de regel vindt huisbezoek plaats mede afhankelijk van de keuze van de klant. 

Klanten krijgen vooraf een persoonlijke coach aangewezen. Binnen Cachet wordt een 

pragmatische coachingsstijl gehanteerd. Klant heeft de mogelijkheid om van coach te 

veranderen. Welzijn van klant staat centraal bij ons. Turkse klanten hebben de 

mogelijkheid van tolk of re-integratiebegeleiding met kennis van de cultuur. 

Specialisme Cachet werkfit 

Cachet heeft een eigen digitale testlokaal waardoor er snel en kundig diagnostische 

instrumenten ingezet kunnen worden zoals: beroepskeuzeonderzoek, 

perspectiefverbreding, beroepenoriëntatie, inzichtelijk maken van capaciteiten en 

vaardigheden en het bepalen van de arbeidsmarktpositie. 

Persoonlijke effectiviteit wordt op individuele basis uitgevoerd met als doel het 

verbeteren van de persoonlijke situatie. De instrumenten die hieronder vallen zijn: 

psychologisch onderzoek, ondersteuning, trainingen en het verhogen van de 

psychische en fysieke weerbaarheid. Voor specifieke gevallen beschikt Cachet over een 

geregistreerde forensisch en GZ psychologe.   

Wij hebben onze eigen netwerk van bedrijven, of zoeken gericht naar bedrijven om de 

werknemersvaardigheden te versterken. Arbeidsgewenning kan worden ingezet om 

arbeidsritme en belastbaarheid op te bouwen en werkvaardigheden op te doen 

voorafgaand aan bemiddeling. Jobcarving kan hiervan onderdeel zijn. 

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij de hulpvraag van klant in kaart brengen om 

zodoende een op maat gerichte dienstverlening aan te bieden.  

Wij zijn actief in de omgeving van Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, 

Veenendaal, Ede, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Enschede, Winterswijk en Doetinchem. 
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 Instrumenten en methodieken  Cachet onderscheidt haarzelf door een duurzame re-integratie methode middels 

diverse interventietechnieken vanuit verschillende beroepsgroepen. Dit is vooral te zien 

in de aanvangsperiode en in de periode van plaatsing en nazorg waarbij verlenging en 

of behoud van een arbeidsovereenkomst centraal staat. Veel klanten die bij Cachet in 

een traject zijn geweest blijven werkzaam! Dit heeft mede te maken met de (gratis) 

ondersteuning en begeleiding die wordt gegeven aan klant en werkgever bij sociale, 

juridische en fiscale vraagstukken. (Arbeidszaken). 

De Methodieken die Cachet binnen haar werkwijze toepast zijn een gecombineerde 

vorm van ITB (individuele trajectbenadering) en Supported Employment (begeleid 

werken). 

 

 

     
  E  Re-integratiedienst Naar werk  

   In deze kolommen vermeldt u specifieke informatie over de re-integratiedienst Naar werk. 

Dit doet u door een vinkje te zetten in de betreffende hokjes. U kunt meerdere hokjes aanvinken. 

 

 

     

 Naar werk  X ATC 

X Begeleiding bij sollicitatie/ 

gesprekken 

 Computertraining 

X Jobassembling 

X Jobcarving 

 

X Jobhunting 

X Netwerktraining/ begeleiding 

X Profileren 

X Samenstellen portfolio 

X Sollicitatietraining 

X Vacaturewerving 

X Zelfstandige arbeid 

X Zoeken beschutte arbeid 

X Zoeken stage-/werkplek 

 

     

 Arbeidsmarktsectoren  X Bouwnijverheid 

X Detailhandel 

 Financiële dienstverlening 

X Grafische industrie 

 Groothandel 

X Horeca, catering, 

verblijfsrecreatie 

 Informatie en communicatie 

X Land- en tuinbouw 

X Metalektro en 

metaalbewerking 

 Onderwijs 

 Overheid 

X Procesindustrie 

 

X Schoonmaak 

X Uitzendarbeid 

X Vervoer en opslag 

X Welzijn, jeugd, kinderopvang 

X Zorg 

 

     

 Omschrijf uw werkwijze en specialisme toegespitst op de dienst Naar werk, denk hierbij aan relevante informatie ter ondersteuning van de 

klantkeuze: 

• welke re-integratieactiviteiten voert u individueel uit en welke in groepsverband, en wat is de gemiddelde groepsgrootte; 

• welke instrumenten, methodieken en wijze van coaching hanteert u om een klant naar betaalde arbeid te begeleiden; 

• waarin bent u gespecialiseerd en wat zijn uw Unique Selling Points, gericht op het verkrijgen van werk, wees zo specifiek mogelijk; 

• hoe is uw netwerk in de arbeidsmarktregio opgebouwd? 

Gebruik maximaal 500 woorden. 
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 Werkwijze en specialisme  Cachet is actief in Midden-Oost Nederland en werkt zoveel mogelijk samen met klanten 

op individuele basis aan een (deel)traject. Zij heeft hiervoor haar eigen werkwijze en 

instrumenten. 

Door onze jarenlange ervaring met diverse klanten vanuit het bedrijfsleven en het 

UWV kunnen wij de volgende doelgroepen bedienen: 

- klanten met psychische en fysieke klachten (AG/ZW en 2e spoor) 

- Wajong met fysieke en psychische klachten 

- participatiedoelgroep 

- allochtonen 

- 50+ 

- klanten met loopbaan vragen 

- klanten die willen starten als zelfstandige  

Wij hebben weinig ervaring met klanten met audiovisuele beperkingen. 

De meeste re-integratieactiviteiten voor deze doelgroepen worden op individuele basis 

uitgevoerd. Sommige activiteiten zoals sollicitatietraining en assessment kunnen in 

groepsverband op verzoek worden afgenomen.  

In de regel vindt huisbezoek plaats mede afhankelijk van de keuze van de klant. 

Klanten krijgen vooraf een persoonlijke coach aangewezen. Binnen Cachet wordt een 

pragmatische coachingsstijl gehanteerd. Klant heeft de mogelijkheid om van coach te 

veranderen. Welzijn van klant staat centraal bij ons. 

Specialismen van Cachet bij trajecten naar werk zijn: 

- Bemiddeling en nazorg (naar werk) 

Klanten krijgen van ons een brede ondersteuning bij het zoeken naar en het behouden 

van werk in loondienst of als zelfstandig. Detacheringsmogelijkheden vanuit Cachet. 

Jobhunting, sollicitatietraining, ondersteuning bij de arbeidsvoorwaarden en nazorg zijn 

vaste onderdelen binnen dit traject. 

Wij hebben onze eigen netwerk van bedrijven. Een stage dan wel een UWV 

proefplaatsing kan als instrument worden ingezet voorafgaand aan betaalde arbeid. 

Cachet onderscheidt haarzelf door een duurzame re-integratie methode middels 

diverse interventietechnieken vanuit verschillende beroepsgroepen. Dit is vooral te zien 

in de aanvangsperiode en in de periode van plaatsing en nazorg waarbij verlenging en 

of behoud van een arbeidsovereenkomst centraal staat. Veel klanten die bij Cachet in 

een traject zijn geweest blijven werkzaam! Dit heeft mede te maken met de (gratis) 

ondersteuning en begeleiding die wordt gegeven aan klant en werkgever bij sociale, 

juridische en fiscale vraagstukken (Arbeidszaken). 

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij de hulpvraag van klant in kaart brengen om 

zodoende een op maat gerichte dienstverlening aan te bieden.  

Wij zijn actief in de omgeving van Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, 

Veenendaal, Ede, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Enschede, Winterswijk en Doetinchem. 

 

 

          

 

 


