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Wie is InterTransfer? 
 

InterTransfer is een re-integratie- en outplacementbureau dat u graag ondersteunt bij het 

vinden van een nieuwe, passende baan. Zonder valse beloftes en gouden bergen, maar 

met een realistische kijk op de toekomst, ondersteunen wij deelnemers bij het verkrijgen 

van nieuw loopbaanperspectief en een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Daarbij staan uw 

capaciteiten, wensen en doelstellingen centraal. Wij kenmerken ons doordat wij 

persoonlijk, doelgericht en eerlijk te werk gaan. Dit doen we al vele jaren, met veel 

succes.  

 

Wat is een omscholingstraject? 
 
Wij bieden onder andere omscholingstrajecten aan. Een omscholingstraject is specifiek 

bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook zich oriënteren op een nieuwe 

functie, onder andere omdat ze een uitkering ontvangen of omdat hun huidige baan komt 

te vervallen (bijvoorbeeld wegens een reorganisatie). In deze oriëntatie merken ze dat ze 

kennis en vaardigheden missen om de nieuwe functie te gaan bekleden of voelen ze zich 

hier nog onzeker over. Een omscholingstraject is de manier om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten en met (meer) zelfvertrouwen deze stap te zetten. Het is goed 

mogelijk dat deze scholing gericht is op andere functies dan waarvoor zij in het verleden 

hebben geleerd en/ of in hebben gewerkt.  

 

Wij beschikken over meer dan 10 jaar ervaring met het uitvoeren van diverse 

omscholingstrajecten, waaronder het traject ‘Telefoniste/Receptioniste/Administratief 

Medewerker’. Over deze omscholing treft u in dit document meer informatie aan.  

 

Wat houdt het omscholingstraject 

‘Telefoniste/Receptioniste/Administratief Medewerker’ in? 
 
Deelnemers aan dit omscholingstraject worden door ons geschoold en begeleid tot een 

functie binnen het brede administratieve & receptionele vakgebied. Functies waaraan 

gedacht kan worden, zijn onder andere: telefoniste, receptioniste, administratief 

medewerker, gastvrouw, callcenter medewerker en binnendienstmedewerker. Er is vrijwel 

geen bedrijf in Nederland waar niet één of meerdere van deze functies voorkomen, 

hetgeen maakt dat er op de arbeidsmarkt altijd vraag is naar deze medewerkers. 

Deelnemers vinden na afloop dan ook vaak een passende werkplek. 

 

Ons omscholingstraject start met een theoriedeel dat circa 3 maanden duurt.  

In deze periode volgt u gemiddeld 2 tot 3 keer per week, overdag, les van diverse 

trainers/ docenten van InterTransfer waarin een aantal modules  

worden behandeld. Deze lessen bestaan uit het bespreken van  

theorie en het uitvoeren van oefeningen/ praktijkopdrachten.  

 

De volgende modules komen aan bod: 

 Communicatie (o.a. klantgerichtheid,  

sociale vaardigheden, feedback en omgangsvormen); 

 Zakelijke correspondentie (spelling, grammatica,  

zinsopbouw en zakelijke brieven); 

 Vakvaardigheden (o.a. notuleren,telefoonbehandeling,  

baliewerkzaamheden, postverwerking en agendabeheer); 

 Computervaardigheid (o.a. Word, Outlook en Excel); 

 Sollicitatietraining. 

 

Na afronding van dit theoriedeel gaat u praktijkervaring opdoen tijdens een 

werkervaringsperiode (stage). Binnen een bedrijf gaat u, onder begeleiding, 

werkzaamheden uitvoeren in een functie waarin u graag werkzaam wilt zijn. Deze periode 

biedt u dan ook de kans om hiermee (laagdrempelig) kennis te maken. Tijdens deze 

maanden blijft de begeleiding vanuit onze organisatie doorlopen.  
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Gedurende het gehele traject heeft u dan ook met één vast contactpersoon (de 

projectleider) te maken die de voortgang volgt en voor u altijd bereikbaar is om zaken af 

te stemmen. U staat er dus niet alleen voor. Gedurende de scholing ontvangt u vanuit ons 

ook ondersteuning bij uw sollicitatie-activiteiten (zowel gericht op het verwerven van een 

werkervaringsplaats als een betaalde baan). Daarnaast zetten wij ons netwerk in om voor 

u een passende werkervaringsplaats/ functie te verwerven.  

 

Tot slot is onze ervaring dat een deel van onze deelnemers na afloop van de 

werkervaringsperiode binnen desbetreffende organisatie een contract krijgt aangeboden.  

 

Nadat u zowel het theoriedeel als de werkervaringsperiode positief heeft doorlopen, 

ontvangt u een certificaat. 

 
Wanneer kom ik in aanmerking voor het omscholingstraject? 

 
Deelname aan ons omscholingstraject is mogelijk indien u: 

 

 Een re-integratie 2de spoor traject (= bij langdurige ziekte) dient te doorlopen; 

 Een outplacementtraject van uw werkgever krijgt aangeboden; 

 Een Ziektewet, WAO/WIA of Wajong uitkering van het UWV ontvangt en een 

opleiding/ re-integratietraject mag volgen; 

 Het lesgeld voor eigen rekening neemt (bijvoorbeeld als u momenteel een WW-

uitkering ontvangt).*  

 

*Indien u de deelname zelf financiert, kunt u een financiële tegemoetkoming van de 

Belastingdienst krijgen (aftrek studiekosten in jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting).  

 

 

Om het omscholingstraject succesvol te kunnen afronden, is het belangrijk dat: 

 U gemotiveerd bent om de omscholing te volgen; 

 U de Nederlandse taal, in woord en geschrift, op een VMBO/Mavo niveau beheerst; 

 U 16-24 uur per week beschikbaar bent tijdens het theoretische gedeelte van het 

omscholingstraject; 

 U representatief en nauwkeurig bent.  

 
Het omscholingstraject is voor alle leeftijden geschikt. Wij hebben de afgelopen jaren 

deelnemers van verschillende leeftijden (van 20 tot 50+) opgeleid en succesvol begeleid 

naar een nieuwe baan! 

 

Hoeveel tijd ben ik kwijt met het volgen van het 
omscholingstraject? 

 
Het theoretische gedeelte duurt ongeveer 3 maanden. Gemiddeld heeft u dan 2 tot 3 

dagen per week les (een aantal uur per dag, overdag). Daarnaast moet u tijd besteden 

aan de huiswerkopdrachten en acties uitvoeren om een werkervaringsplaats/ betaalde 

baan te verwerven.   

 
Tijdens de werkervaringsperiode werkt u in principe het aantal uren waarvoor u op zoek 

bent naar een nieuwe baan. Dit gedurende een periode van 3 maanden. Dit betekent dat u 

na ongeveer 6 maanden het traject succesvol heeft doorlopen, in het bezit bent van een 

certificaat en klaar bent voor een nieuwe functie.  

 



Brochure InterTransfer  4 

Waar vindt het omscholingstraject plaats? 

 
De lessen worden verzorgd in de regio Arnhem en Utrecht.  

Onze locaties zijn zowel per auto als met het openbaar  

vervoer goed bereikbaar. 

 

De werkervaringsperiode vindt zoveel mogelijk plaats bij  

een bedrijf in de regio van uw woonadres.  

 

Wanneer start het omscholingstraject? 
 
Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn, starten wij een nieuw 

omscholingstraject. De maximale groepsgrootte is 10 deelnemers. 

 

Kortom, de hoofdlijnen van ons omscholingstraject…. 
 

 Theorie en praktijkervaring gecombineerd  binnen één traject, gericht op datgene 

wat werkgevers verwachten/ eisen; 

 Persoonlijke begeleiding en inzet door de medewerkers van InterTransfer; 

 Kleinschalige groepen waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht; 

 Laagdrempelig, kort en overzichtelijk: na enkele maanden bent u klaar voor uw 

nieuwe functie; 

 Praktijk- en functiegericht. Het theoretische niveau ligt laag: er komen alleen 

onderwerpen aan bod die ook direct zijn toe te passen in de praktijk; 

 Lessen vinden overdag plaats; 

 Er is geen eindtoets; 

 Een leslocatie bij u in de buurt; 

 Er is geen speciale vooropleiding nodig; 

 Onze omscholingen staan geregistreerd in het CRKBO register en vallen onder ons 

Blik op Werk keurmerk*; 

 Het traject zorgt ervoor dat u met meer kennis, ervaring en zelfvertrouwen de stap 

naar een nieuwe baan gaat zetten. Na deelname zijn uw kansen op de 

arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot!  

 

“We zeggen wat we doen en we doen wat we gezegd hebben!” 

 

*Wat houdt het Blik op Werk keurmerk en de CRKBO registratie in? 
 
Wij zijn in het bezit van het landelijk erkende keurmerk Blik op Werk. Dit staat garant voor 

de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re integratie- en outplacement diensten. Als 

gecertificeerd re-integratie bureau onderscheiden wij ons met name op de aspecten: 

 

 Afspraken nakomen 
 Deskundigheid 
 Resultaten 
 Communicatie en verslaglegging 

 

Tevens zijn wij voor ons aanbod aan omscholingen een CRKBO erkend bureau en daarmee 

staan wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 
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Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort 

beroepsonderwijs. Dit is vastgesteld middels een audit die gebaseerd is op de gedragscode 

van de NRTO (de brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI (de Vereniging 

van Opleidingsinstituten). 
 
Wat is de ervaring van deelnemers aan dit omscholingstraject? 
 

We laten u graag kennismaken met enkele voorbeelden uit de praktijk. 

 

Carolien Oosterbroek, vanuit mobiliteitsperiode (outplacement) ING bank 

 

‘Vanwege boventalligheid bij mijn huidige werkgever ben ik, op grond van het sociaal plan, 

in 2014 gestart met het omscholingstraject bij InterTransfer. Ik heb de omscholing als 

prettig en zeer leerzaam ervaren. De begeleiding is erg goed. Het biedt weer 

mogelijkheden voor de toekomst.’ 

Astrid Wieggers-Kock, vanuit WIA uitkering 

‘Ik heb de omscholing als er leerzaam en zinvol ervaren. Doordat de drempel laag is en 

wordt gehouden heb ik zeer weinig stress ervaren en kon ik werken aan mijn 

zelfvertrouwen en dagritme. Ik heb mijn eigen grenzen nog meer leren kennen op deze 

manier. Het traject had voor mij nog wel iets langer mogen duren.’  

Mieke Reijnen, aanmelding als particulier (met WW uitkering) 

 

‘Hoe kijk ik terug op de afgelopen periode? Veel geleerd, belangrijke informatie, goede 
sfeer, fijne docenten en aandacht. Ik ga InterTransfer aanbevelen’ 

Joke Boonzaaijer, vanuit WAO uitkering 

‘Na een burn-out van 10 jaar, waarin ik mijn baan als receptioniste/telefoniste ben kwijt 

geraakt, bleef het steeds kriebelen weer aan de slag te gaan en weer in de maatschappij 

van de werkende te komen. Na vele terugslagen en gebrek aan zelfvertrouwen heb ik het 

UWV de mogelijkheid gevraagd om een om-/bijscholingstraject te mogen gaan volgen. 

Naar enig surfen op internet kwam ik de site van InterTransfer tegen. Vervolgens heb ik 

hier informatie opgevraagd en mij aangemeld voor een intakegesprek.  

Dit gesprek deed mij erg goed, men had begrip voor mijn situatie en gaf mij het gevoel 

dat ze mij het vertrouwen en de steun zouden geven die ik nodig had om weer aan het 
werk te komen. 

Inmiddels ben ik 50 jaar en heb 10 jaar niet aan het arbeidsproces deelgenomen. In de 

beginperiode koste het mij nog erg veel energie en moeite om de training te gaan volgen. 

De ondersteuning van de trainers in persoonlijke vaardigheden hebben mij de motivatie 

gegeven om door te gaan. Ook de computervaardigheid, taal- en vakvaardigheden hebben 
mij weer vertrouwen gegeven, dat ik toch nog best iets kan. 

Na de training te hebben doorlopen heb ik in samenwerking met InterTransfer een 

werkervaringsplaats gevonden voor 3 maanden. In deze maanden voelde ik mezelf weer in 

het arbeidsproces groeien. Helaas stopte dit en ben ik volop gaan solliciteren. 

Totdat er na 3 weken gebeld werd door de organisatie waar ik werkervaring heb opgedaan 

dat er een plaats vrij kwam op de receptie/administratie. Deze mogelijkheid heb ik met 

beide handen aangepakt en ben inmiddels dan ook helemaal gesetteld, heb fijne collega's 

en ik hoor er weer bij. Dit alles met behulp van InterTransfer.’ 

http://www.intertransfer.nl/klanten-en-deelnemers-aan-het-woord/369-astrid-wieggers-kock-deelneemster-omscholing-telefoniste-receptioniste-administratief-medewerker-vanuit-wia
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Contact en/ of meer informatie? 

 
Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op via: 

Telefoon: 026 - 355 72 77 

Mail:   info@intertransfer.nl   

 

Wij komen graag met u in contact! 

mailto:info@intertransfer.nl

