
Afstand tot de  
(arbeids)maatschappij? 
Wij maken er werk van!



Set in is dé  
re-integratie specialist  
van Noord-Nederland.



Sinds 2006 zorgen wij 
ervoor dat wij mensen 
met een afstand 
tot de (arbeids)
maatschappij weer 
laten meedoen. Dit 
doen wij voor diverse 
gemeenten, het UWV 
en het bedrijfsleven.



Onze kracht:  
Wij bieden doelmatige trajecten 
waarin wij re‑integratie waar nodig 
met WMO‑zorg combineren.



Hierdoor brengt Set in mensen 
in beweging: naar vermogen en 
mogelijkheden.



Meedoen in de  
(arbeids)maatschappij?  
Wij maken er werk van!



Waar ligt 
jullie hart?



Wie meedoet en iets bijdraagt, 
creëert eigenwaarde en nieuwe 
mogelijkheden. Onze inzet is 
erop gericht om het verborgen 
kapitaal uit mensen te halen.



Om een neerwaartse spiraal te 

doorbreken en mensen in beweging 

te krijgen. Om groeipotentieel te 

benutten zodat mensen hun eigen 

kracht inzetten om te participeren 

op de arbeidsmarkt. 



Welke doelgroepen 
ondersteunen jullie?



Met korte én lange trajecten ondersteunen 
wij sinds 2006 mensen met een afstand tot de 
(arbeids)maatschappij. Hierbij kan het  gaan 
om kandidaten:



met een grote of kleine afstand tot 
de arbeidsmarkt / maatschappij

met enkelvoudige of  
meervoudige problematiek



die langdurig (>5 jaar)  
uitkeringsgerechtigd zijn

met een migratieachtergrond

die een introductie nodig hebben 
om er wel tussen te komen



Soms hebben 
mensen een  
extra zetje 
nodig.

SET IN
SUPPORT



Met Set in Support hebben wij een 

gecontracteerd leverancier van 

WMO-dienstverlening in eigen huis.



Eenzaamheid, trauma, 

verstoord dag-nacht-ritme, 

financiële problematiek? 



Met Set In Support bieden 

we ondersteuning op álle 

leefgebieden om een volgende 

stap mogelijk te maken.



Door re‑integratie te 

combineren met aandacht 

voor de leefgebieden, nemen 

wij bij cliënten belemmeringen 

weg om op eigen kracht te 

participeren.



Dit doen wij op basis van 

maatwerk en uiteraard 

complementair aan wijk‑  

en gebiedsteams.



Hoe is het om  
met Set in te 
werken?



Wij ontzorgen: wij organiseren  
van a tot z een passende aanpak 
rondom een cliënt.

Wij slaan een brug tussen  
re‑integratie en WMO‑zorg.



Wij pamperen niet, maar pakken 
door. Het vizier op de toekomst. 

We sturen op zelfinzicht en 
zelfregie bij cliënten.



‘Uiteraard zorgen wij  
binnen elk traject voor een 
prettige, transparante en 

doelgerichte samenwerking’



Wat maakt Set in 
onderscheidend?



We verdiepen ons 
écht in mensen.

We onderzoeken kansen 
én belemmeringen.



We organiseren 
aanvullende 
zorg waar nodig: 
ook bij complexe 
problematiek.



We werken samen 
met zorgprofessionals, 
wijkteams en andere 
zorginstellingen.



We beschikken over een 
netwerk van 180 werkgevers 
in het Noorden: dit netwerk 
biedt volop kansen op stage, 
werkervaringsplek of baan.

180



Hoe ziet een  
Set in traject 
eruit?



Cliënten werken bij ons aan 
hun skills, zelfvertrouwen 
én de mindset om de kans 
op werk zo groot mogelijk 
te maken.



Elk traject is maatwerk 
en kan bestaan uit de 
volgende onderdelen:



1
Kennismaken en 
inventariseren van 
achtergronden, wensen 
en mogelijkheden.  

START UP 



2 In kaart brengen van 
krachten, drijfveren, 
mogelijkheden en 
belemmeringen.

ONDERZOEK



3

Wat heeft iemand nodig, waar is extra 
zorg nodig, welke afspraken maken we?

RICHTING BEPALEN



4
Trainingen en coaching‑gesprekken. 
Maar ook extra ondersteuning 
op leefgebieden. Eventueel in 
samenwerking met andere aanbieders. 

TRAINEN/COACHEN 
/ONDERSTEUNEN



5 Samen zoeken we een vacature, 
stageplek of proefplaats die past bij 
wat een cliënt wil én kan. Ons online 
platform JOBDESK speelt hierin een 
belangrijke rol.

WERK ZOEKEN



Hebben we die geschikte baan of 
werkervaringsplek gevonden? Dan 
houden we ook daarna contact en 
bieden eventueel ondersteuning.

MATCH!

6



Wat is het 
resultaat?



‘Een succesvol traject is niet 
alleen de stap die gemaakt 
wordt richting werk. 

Wat is het 
resultaat?



Ook de beleving van het traject, 
de aandacht die we geven en 
de aansluiting op de vraag van 
de kandidaat én de markt is van 
belang.’ 

Wat is het 
resultaat?



Set in  
in cijfers



Het UWV beoordeelt  
onze aanpak met 
een 8,2. 

8,2



In 2020 hebben wij meer dan honderd  
re‑integratie‑trajecten succesvol afgerond. 

100+



Wat klanten 
en cliënten 
zeggen: 



‘In 2019 hebben we zes kandidaten via Set in laten 

lopen: ze zijn allemaal aan het werk geholpen. Niet 

door ze maar naar een uitzendbureau te sturen. Maar 

juist door zich te verdiepen in mensen. Wat past bij 

iemand, wat kan iemand, waar liggen de kansen?’ 

‑ Janne Grundstrom, klantmanager Werk



‘Ik vind de aanpak van Set in 

verfrissend. Richting werknemers zijn 

ze open en eerlijk. Het vizier op de 

toekomst: dat is het vertrekpunt.’ 

‑ Trees Boorsma, PI Groep



‘Ik vond dankzij Set in het werkplezier 

en vertrouwen terug. Ze luisteren 

écht naar je, geven je de tijd, maar 

pakken ook door.’ 

‑ Janna



‘Dankzij de gemeente kwam in ik contact met 

Set in. Ik vond het prettig dat ze oprecht in 

mij geïnteresseerd waren. Vanuit hun netwerk 

zagen ze meteen kansen. Dankzij hen zie ik de 

toekomst een stuk rooskleuriger tegemoet.’

‑ Henk




