
Ik ben enthousiast over het aanbod 
en heb een klik met de Stebo-coach …

Mijn begeleider of mijn dossier-
beheerder bij KBC-verzekeringen
schrijft me in voor een vrijblijvende 
intake-sessie. Daar krijg ik van de 
Stebo-coach alle informatie over 
“Boost2work” 

Ik ben tussen 1 maand + 1 dag en 
12 maanden arbeidsongeschikt 
én ik wil terug aan het werk. 
Maar, ik weet (nog) niet wat ik wil, 
wat ik (nog) kan en hoe ik daar kan 
geraken. 

Ik zie nog niet welke volgende 
stappen ik kan zetten. 
Dit maakt mij onzeker …

Ik heb er veel goesting in, ook al ben 
ik nog wat onzeker …

Ik zeg ja tegen “Boost2work” .
De Stebo-coach maakt mijn 
administratie om deel te nemen
in orde.

Het traject spreekt mij aan en mijn 
begeleider bevestigt dat ik een 
geschikte kandidaat ben …

Mijn begeleider van IDEWE, CM, 
VDAB_GTB informeert mij over het 
traject “Boost2work” van Stebo. 

Ik wil terug aan de slag gaan en 
weet welke stappen ik zal zetten 
richting arbeidsmarkt.  

Samen met de Stebo-coach stel
ik een concreet actieplan op. 

Ik begin eraan!

Ik heb steeds meer zin om stappen 
te ondernemen … 

Boost2work vergroot mijn 
eigenwaarde, zelfvertrouwen 
en veerkracht. 

Ik zie weer toekomstmogelijkheden …

Ik neem vrijwillig, maar wel actief 
en geëngageerd deel aan 
- min. 4 collectieve sessies en
- max. 10 individuele begeleidingen.

Deze sessies vinden plaats:
- afwisselend
- gespreid in de tijd
- over een periode van 3 a 4 maanden
- online en/of face2face

Deelnemen geeft mij terug structuur, 
een netwerk en een doel …

In de individuele sessies oefen ik mij 
in vaardigheden, zoals kansen zien, 
toekomstgericht plannen, 
overtuigingskracht. 

In de collectieve sessies deel 
ik mijn ervaringen met andere
deelnemers en met mijn 
Stebo-coach. 

Ik heb het stuur in handen en 
word ondernemender ..

Boost2work: zo werkt het...




