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Re-integratieadviseur in de randstad en Zuid-Holland 
 
Ben jij die enthousiaste re-integratieadviseur die kandidaten graag een stap 
verder helpt in hun professionele loopbaan? Kan jij kandidaten verder helpen bij 
het inzichtelijk maken van hun talenten en dit vertalen richting de arbeidsmarkt? 
En ben jij ook een sparringpartner voor zowel onze opdrachtgevers als 
werkgevers? Dan zoeken wij jou! Knehans Adviesgroep is op zoek naar een re-
integratieadviseur voor zo’n 32 tot 40 uur per week die landelijk te werk gaat. 
 
Over Knehans Adviesgroep 
Knehans Adviesgroep gelooft in een duurzame begeleiding van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Deze duurzame begeleiding betekent dat wij 
begeleiden bij het vinden van de kortste weg naar een duurzame baan, maar ook 
dat wij inzetten op het behouden van die baan!  
 
Wij geloven in een regionale aanpak, waarbij onze adviseurs direct contact 
hebben met werkgevers uit hun regio. Onze adviseurs komen uit het 
bedrijfsleven en kennen de regio en diens specifieke wensen en behoeften. Zo 
zorgen we ervoor dat onze adviseurs altijd up- to-date zijn over (regionale) 
behoeften op de arbeidsmarkt.  
 
Onze adviseurs zullen onze kandidaten overtuigen van onze missie: ook 
kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben iets toe te voegen aan 
elke ondernemer. We spelen altijd in op de snelle veranderingen in de 
maatschappij en de arbeidsmarkt om zo ons netwerk uit te blijven breiden. Dit 
alles doen wij nog steeds met een persoonlijke aanpak naar eenieder met wie wij 
het contact aangaan. Ieder traject is maatwerk! 
 
Een dag uit het leven van een van onze re-integratieadviseurs 
s’Ochtends vroeg stap je in jouw auto van de zaak richting een van de 
spreeklocaties door heel Nederland waar je vervolgens de gehele dag werkzaam 
bent. Onderweg bel je met je kop koffie in de hand met je collega’s en bespreek 
je de doelen van de dag.  
Hierna heb je intensief contact met kandidaten die vragen hebben over hun 
loopbaantraject en heb je telefonisch contact met onze grootste opdrachtgever, 
het UWV. Je bent aan het sparren over duurzame uitstroommogelijkheden voor 
die éne kandidaat waarvoor je graag iets extra’s wilt doen. Eenmaal op locatie 
aangekomen werk je tot zo’n 16:00 uur en begeleid je per werkdag gemiddeld 
zo’n 6 kandidaten uit de regio met het realiseren van hun (nieuwe) droombaan. 
Hierna rijd je met een goed gevoel weer richting huis. 
 
Onze geschikte kandidaat ziet er als volgt uit 

§ Beschikt over HBO-werk en denkniveau; 
§ Minimaal 2 jaar ervaring met het oplossen van loopbaan gerelateerde 

vraagstukken;  
§ Minimaal 2 jaar ervaring met de uitvoering van WerkFit en Naar Werk 

trajecten;  
§ Kan zelfstandig re-integratiemogelijkheden beoordelen en realiseren; 
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§ Kan zelfstandig re-integratieplannen, voortgangs- en eindrapportages voor 
het UWV schrijven; 

§ Onderhoud contact met de opdrachtgevers en werkgevers uit het 
openbare- en relatienetwerk; 

§ Heeft affiniteit met de verschillende doelgroepen die wij begeleiden en is in 
staat om een stevige gesprekspartner te zijn; 

§ In staat om vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbinden met het aanbod 
van onze kandidaten; 

§ Kan zelfstandig, oplossingsgericht en creatief werken en beschikt daarbij 
over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 

 
Een re-integratieadviseur verdient naast een uitdagende functie, gezellig 
team en leuke teamuitjes 

§ Een passend salaris op basis van leeftijd en ervaring; 
§ De middelen om je werk zo goed als mogelijk uit te voeren (o.a. auto van 

de zaak, laptop en mobiele telefoon); 
§ Een uitdagende functie binnen een ambitieuze werkomgeving; 
§ Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen d.m.v. aanvullende opleidingen 

en/of cursussen; 
§ 25 vakantiedagen en vakantiegeld; 
§ De mogelijkheid om in overleg met het team thuis te werken na de 

inwerkperiode. 
 
Geïnteresseerd geraakt? 
Richt je CV en motivatiebrief aan luuk@knehansadvies.nl en wij nemen je 
sollicitatie met plezier in behandeling. De sollicitatieprocedure ziet er als volgt 
uit: 

§ Bevestiging ontvangst sollicitatie; 
§ Bij interesse een eerste telefonische kennismaking; 
§ Een eerste face-to-face kennismaking met Wim Krüsemann en Luuk van 

de Rijt; 
§ Een tweede face-to-face kennismaking met Vincent Knehans; 
§ Een uitgebreide talentenmeting op ons hoofdkantoor; 
§ Een aantal meeloopdagen met een van de re-integratieadviseurs. 

 
Ben jij degene die we zoeken? We zien je sollicitatie graag verschijnen. Vragen? 
Stel ze gerust! Contactpersoon voor deze vacature is Luuk van de Rijt, re-
integratieadviseur bij Knehans Adviesgroep, bereikbaar via: 06-48222986. 


