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De TopzorgGroep heeft een gespecialiseerd re-integratieteam.

Het team van therapeuten begeleidt je volgens de effectieve

stappen van het TipTapTop Programma. 

Zo bieden we bijvoorbeeld re-integratietrajecten aan van het

UWV en verzorgen we trainingen in persoonlijke effectiviteit. 

 

TIPTAPTOP IN DE PRAKTIJK

We begeleiden je naar een actieve 
deelname aan de maatschappij. 



IN 3  STAPPEN 

Talent in Perspectief (TIP)
Als je persoonlijke situatie er even niet zo rooskleurig uitziet. 
Je hebt geen werk, bent laag of verkeerd opleiding, er is sprake van slechte
huisvesting, hebt financiële problemen, slechte gezondheid en/of verslaving,
Je hebt het idee dat je buiten de maatschappij valt en op niemand kan
rekenen, maar wil graag terug het speelveld in. Begrijpelijk, iedereen verdient
een eerlijke kans. In het TIP-programma onderzoekt het team wat je
kwaliteiten en mogelijkheden zijn. We bieden intensieve hulp op alle
terreinen om iemand op weg te helpen naar een prettige, passende
dagbesteding en zingeving in het leven. 
 
Talent Arbeidsmarkt Perspectief (TAP)
In het TAP-programma gaan we aan de slag met een aantal testen om de
persoonlijkheid, kwaliteiten en de fysieke gezondheid in kaart te brengen. We
gaan op zoek naar praktische oplossingen voor jouw persoonlijke situatie. Het
team van TopzorgGroep re-integratie ondersteunt je door middel van
passende begeleiding en training om uiteindelijk een plek op de arbeidsmarkt
te kunnen veroveren.
 
Talent op Praktijk (TOP)
Samen gaan we in de laatste fase op zoek naar een baan in een omgeving die
past bij jou. Door middel van coaching op het werk en bij ons in de praktijk
helpen we je verder op weg door een klankbord te zijn en training en
begeleiding te geven.
 

BEHANDELPROGRAMMA

TopzorgGroep
T:   0113-330875
E:   info@topzorggroep.nl
I:    www.topzorggroep.nl



ONZE AANPAK 

WERKWIJZE
Allereerst wordt in een
kennismakingsgesprek de persoonlijke
situatie besproken. Ook komen de
mogelijkheden van TopzorgGroep re-
integratie aan bod. Vervolgens wordt er
een plan van aanpak op maat gemaakt.
Dat kan inhouden dat wij een aanvraag
doen bij het UWV voor een re-
integratietraject of dat wij in overleg
treden met uw werkgever. Aangezien
TopzorgGroep Re-integratie bestaat uit
een groot team van specialisten met
ruime ervaring is er altijd sprake van
een professioneel en persoonlijk plan op
maat. 
 
BEROEPSGEHEIM
Al onze medewerkers hebben
beroepsgeheim, dus je kunt ervan uit
gaan dat er discreet wordt omgegaan
met gevoelige informatie. Indien nodig,
nooit zonder uitdrukkelijke
toestemming van de cliënt, wordt
informatie gedeeld met derden. 
 
VERGOEDING
Wij werken samen met instanties als het
UWV, gemeentes, verzekeraars en
bedrijven. In vrijwel alle situaties
worden de kosten van ons programma
door hen vergoed. Raadpleeg één van
onze medewerkers voor vrijblijvende
informatie of een
kennismakingsgesprek.  
 


