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ONS BESTAANSRECHT
Arbeidsmarktintegratie is onlosmakelijk verbonden met onze naam. Ons bestaansrecht is
dan ook voortgekomen uit de visie om integratieve problemen te verzachten, te reduceren
of in het geheel te elimineren. Integratie zien wij als een holistisch proces, wat reeds begint
bij het kiezen van de juiste studie en eigenlijk nooit echt eindigt, ook niet op het moment dat
er een baan betrokken wordt. 

Daarnaast constateren wij dat mensen zelden enkel integratieve problemen ervaren. De
mensen die ons benaderen met hun vraagstukken ervaren vaak een veelvoud en diversiteit
aan problemen. Desoriëntatie, dreigend baanverlies of werkloosheid vormt vaak slechts één
van de vele problemen. Onze visie berust dan ook op drie pilaren, die zowel separaat of
verenigd tot uitvoer kunnen worden gebracht.

We willen een ander perspectief op
arbeidsmarktintegratie bieden, in de
vorm van nieuwe effectieve en
kostenbesparende methodieken en
innovatie. Voor dit laatste willen we
Nederland op de kaart zetten als
arbeidsmarktinnovator.

Oprichter LABOR
Marco Mostert

INTEGRATIE IN ACCELERATIE



ONZE

Het is onze visie om een duurzame uitstroom te faciliteren door kwaliteit in
maatwerk centraal te stellen, en obstructies in de vorm van overmatige
bureaucratie, administratie en registratie tot een minimum te beperken. Dit willen
we realiseren door een ander perspectief op arbeidsmarktintegratie te bieden in
de vorm van nieuwe effectieve en kostenbesparende methodieken en innovatie.
Voor dit laatste willen we Nederland op de kaart zetten als arbeidsmarktinnovator.
Onze visie spreidt zich over een drietal pilaren.

Studie & Loopbaan

We begeleiden bij
zowel Studie- als
Loopbaankeuze.

Parallel ondersteunen
wij onze cliënten ook
bij het solliciteren. 

Integratie

Dit is het domein
waarin wij onze "5

stappen naar
duurzame arbeid"

methodiek hanteren.
Een methode die zijn

effectiviteit veelvuldig
heeft bewezen. 

Innovatie

Ons LABORATORIUM
concentreert zich op
het onwikkelen van

nieuwe (diagnostische)
instrumenten t.b.v. ons

Sociale Domein.

VISIE

INNOVATIE DNA

VISIE & INNOVATIE

Het zit simpelweg in ons bloed en de impuls kan dan ook niet onderdrukt worden.
Recent werd dan ook het laatste nieuwe product ontwikkeld in het
LABORATORIUM, en wel een concrete methodiek voor Jobcarving. Afgaande op
het feit dat hier hedendaags enkel globale richtlijnen voor afgegeven worden, zullen
veel organisaties een concrete methodiek als een ware verademing beschouwen.
Daarnaast concentreren we ons momenteel op het ontwikkelen van een platform
voor competentiegericht werven, in onze optiek de toekomst. Kortom, we zijn
volop in beweging en zien ontzettend veel mogelijkheden voor vernieuwing.

https://arbeidsmarktintegratie.nl/jobcarving-methode/
https://arbeidsmarktintegratie.nl/competentiegericht-werven/


Integratie: Een holistische benadering
Om onze visie gestalte te kunnen geven, benaderen wij het fenomeen arbeidsmarktintegratie
als een holistisch proces, een proces wat uit vier diverse stadia bestaat die allen
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Oriënteren

ONZE BENADERING

Solliciteren

Baan
onzekerheid

Baanverlies



INCLUSIEFINCLUSIEF
HANDBOEKHANDBOEK  
SUCCESVOLSUCCESVOL
STUDERENSTUDEREN

STUDIEKEUZE BEGELEIDING

Jouw persoonlijkheid
Jouw competenties
Jouw waarden en drijfveren
Jouw sector-, cultuur- en functievoorkeuren
De strategie naar de meest passende studie(s)

Tegenwoordig dien je al vroeg te bepalen welke studie je later wilt volgen. Als jij nog worstelt
met het maken van een keuze, dan biedt ons studiekeuze onderzoek uitkomst. In ons advies
worden de opleidingsmogelijkheden zorgvuldig afgestemd op jouw persoonlijkheid en
actuele mogelijkheden. Zo brengen we het volgende in kaart:



INCLUSIEFINCLUSIEF
HANDBOEKHANDBOEK
SUCCESVOLSUCCESVOL
SOLLICITERENSOLLICITEREN

LOOPBAANKEUZE BEGELEIDING

Jouw persoonlijkheid
Jouw competenties
Jouw waarden en drijfveren
Jouw sector-, cultuur- en functievoorkeuren
De strategie naar de meest passende baan

Helaas zit niet iedereen op de goede plek. Misschien word je blootgesteld aan een destructief
arbeidsklimaat, komen je kwaliteiten niet tot hun recht of wil je een switch maken naar een andere
sector. Ons loopbaanonderzoek biedt uitkomst. In ons advies worden de loopbaanmogelijkheden
zorgvuldig afgestemd op jouw persoonlijkheid en actuele mogelijkheden. Zo brengen we het volgende in
kaart:



INCLUSIEFINCLUSIEF
HANDBOEKHANDBOEK
SUCCESVOLSUCCESVOL
SOLLICITERENSOLLICITEREN

SOLLICITATIE ONDERSTEUNING

CV & LinkedIn profiel
Marktverkenning & Strategie
Kanalen & Benadering
Impressiemanagement
Functie & Organisatie analyse
Gesprekspartners analyse
Profilering & Presentatie analyse
Script

Onze sollicitatiemodule is gericht op strategisch en effectief solliciteren. Onze module is het
eindproduct van jarenlange ervaring, veelvuldig onderzoek en kritische feedback. De module
bestaat uit de volgende onderdelen:



ONZE
5 STAPPEN METHODIEK

4
 SESSIES (CA. 6 UUR)
BENODIGD TOT AAN

AFGIFTE
STRATEGISCH

ADVIESRAPPORT

70%
 UITSTROOM NAAR

ARBEID NA
AFRONDING TRAJECT

1
VAST EN ZÉÉR
OVERTUIGEND

TRAJECTTARIEF

DUURZAME UITSTROOM

Het vinden van een passende baan kan soms erg moeilijk zijn. Dit kan omdat men
bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door ziekte of beperking en/of door
onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding op de eisen van de arbeidsmarkt.
 
Ons traject is er op gericht om mensen te ondersteunen in het vinden van een baan die
aansluit op de persoonlijkheid, de vaardigheden en de mogelijkheden. Het einddoel is een
uitstroom naar duurzame betaalde arbeid*.  

*Zie tevens: Verslag Pilot ISDBOL 2019-2022
 



ONZE METHODEONZE METHODE
BIEDT EENBIEDT EEN
PASSENDEPASSENDE
OPLOSSINGOPLOSSING

JOBCARVING

Besparen op personeelskosten
Gemotiveerde werknemers
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Ondersteuning door de overheid
Voldoen aan de Participatiewet

Bij jobcarving worden bedrijfsprocessen efficiënter en anders ingericht. Dit geschiedt door de
werkzaamheden van werknemers opnieuw te verdelen. Door functieprofielen te analyseren en
specifieke taken af te stoten, om deze taken vervolgens te clusteren tot nieuwe duurzame
functieprofielen. Helaas bestaan hier enkel globale richtlijnen voor. Zodoende hebben wij een
“concrete” methode voor u ontwikkeld. Een methode die diverse voordelen biedt: 



DON'T WORRY...DON'T WORRY...
WE ARE HEREWE ARE HERE
TO HELPTO HELP

WE SPEAK ENGLISH

Study orientation
Career orientation
Application Support
Ins & Outs Dutch labor market

If you are experiencing difficulties with your labor market integration and you do not master
the Dutch language, we are here to assist you. Our commercial background allows us to
communicate professionally in English. All our services are therefore also available in English:



STRATEGIESTRATEGIE
EN TACTIEKEN TACTIEK  
VOOR EENVOOR EEN
OPTIMAALOPTIMAAL
RESULTAATRESULTAAT

SUCCESVOL STUDEREN

In ons handboek Succesvol Studeren reiken we tactieken en strategieën aan die bewezen
succesvol zijn en garant staan voor succesvolle studieresultaten. Zo helpen wij jou op weg naar
een goede toekomst. Geef jezelf dus een voorsprong en bestel snel een exemplaar.

Onder andere verkrijgbaar bij: Elmar, Bol.com, Bruna, Libris, Management boek

EUR 17,99 



DE EFFECTIEVEDE EFFECTIEVE
WEG NAARWEG NAAR  
EEN PASSENDEEEN PASSENDE
BAANBAAN

SUCCESVOL SOLLICITEREN

In ons handboek Succesvol Solliciteren leren we je hoe je (na je studie) effectief de brug kunt
slaan naar de arbeidsmarkt. Zo helpen wij jou op weg naar een goede toekomst. Geef jezelf dus
een voorsprong en bestel snel een exemplaar.

Onder andere verkrijgbaar bij: Elmar, Bol.com, Bruna, Libris, Management boek

EUR 17,99 
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