
 

 

 
UWV 
 
aCote is partner van het UWV sinds 2004. In de loop de jaren is een goede en effectieve werkrelatie 
opgebouwd met diverse Arbeidsdeskundigen en Werkcoaches op de diverse vestigingen. Waar nodig 
zoeken wij overleg om gezamenlijk een casus vorm te geven.  Samen kiezen we voor individuele 
oplossingen die werken. Nét een stapje verder gaan om het doel te bereiken. De betrokken coaches van 
aCote maken hét verschil en kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het multidisciplinair team 
(arbeidsdeskundige, psycholoog, loopbaanspecialist, maatschappelijk werk). Verder heeft aCote een goede 
relatie met ondermeer: psychiater, bedrijfsarts, fysieke activering, schuldhulpverlening en het regionale 
bedrijfsleven en intermediairs. 
 
aCote heeft het Blik op Werk keurmerk. Een hoog slagingspercentage en klanttevredenheid. 
 
aCote is gespecialiseerd in: 
 
Op maat begeleiden naar werk en een werkende toekomst. 

 Standaard wordt de Werkscan als instrument ingezet. Eventuele aandachtspunten met 
betrekking tot het werkvermogen, worden in het re-integratieplan meegenomen. 

 Een loopbaanonderzoek wordt meegenomen om werk te realiseren en behouden, passend bij de 
mogelijkheden en beperkingen, rekeninghoudend met aanleg, talenten en wensen. Cliënt kan na 
het traject zelfstandig zijn loopbaan vormgeven. De employability is hersteld. 

 
Ook intensieve trajecten.  

 Vanuit de visie: van thuiszitten word je niet beter, wordt werkervaringsplaatsing, stage of 
opleiding, zo spoedig mogelijk ingezet als instrument. 

 Doorbreken, interventie waar nodig door middel van een voorschakeltraject, aanbodversterking 
en inzet van coaching. Bijvoorbeeld bij sollicitatievaardigheden, maar ook thema’s als slechte 
ervaringen, zelfvertrouwen, perfectionisme, grenzen bewaken of stressklachten. Zie ook de 
thema’s onder coaching. 

 
Kenmerken 

 Individuele trajecten / geen klasjes 
 1 persoonlijke coach (HBO+ niveau) gedurende het gehele traject 
 Coaching aan huis. Coaching op kantoor mogelijk. 
 aCote werkt het liefst met clienten van MBO(+) (denk) niveau 
 Beperkte kennis en ervaring met jongeren- en allochtonen problematiek 

 
Regio 
aCote is actief met een regionaal team. Zij heeft contact met het regionale bedrijfsleven en kent de markt. 

 Flevoland 
 Utrecht 
 Gelderland Noord 
 Overijssel 

 
  



 

 

 
aCote heeft de volgende contracten met het UWV: 
 
Gunningen: 

 Flevoland/Utrecht:  13 HA Re- integratietrajecten voor Klanten met beperkingen van lichte 
fysieke en/of psychische aard. Via een relatie kan de 13 IB dienstverlening ook geboden worden 
(onderaanneming) 

 Gelderland- Noord /Overijssel): 13 IB Re-integratietrajecten voor Klanten met ernstige 
beperkingen van psychische/psychiatrische aard. Via een relatie kan de 13 HA dienstverlening 
ook geboden worden (onderaanneming) 

 
IRO:  

 Door middel van een IRO kan er in voorkomende gevallen écht maatwerk geboden worden wat 
binnen het beschikbare budget van de gunningen soms niet mogelijk is. 

 aCote heeft bewust niet aangeboden voor de doelgroep 50+ en re-integratie naar zelfstandige 
arbeid, omdat dit binnen het budget van de gunning niet met kwaliteit haalbaar is. Binnen de IRO 
zijn er meer mogelijkheden. 

 Indien de dienstverlening van aCote gewenst is in een regio waarvoor geen gunning is verleend, 
kan een IRO mogelijk uitkomst bieden. 

 Bel gerust voor overleg. 
 
 
Opleidingen: 

 aCote ontwikkelt in samenwerking met haar relaties opleidingen met baangarantie. Zie 
vacatures. 

 Op verzoek van het UWV kan er maatwerk geboden worden. 
 Bedrijven die een traject willen opzetten zijn welkom om contact op te nemen. 

 
 
 
 
Neem vooral contact op voor overleg! 
 

aCote Werkt! 
 


