
Jobstap, uw inclusief specialist! Onze missie is om arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk te maken, met én 
zonder beperkingen. Wij hebben jarenlange ervaring in het bemiddelen van mensen met een beperking naar een 
passend dienstverband met groeimogelijkheden. Dit doen we op een duurzame en gelijkwaardige manier. Hierdoor 
hebben wij ruime kennis van de arbeidsmarkt en de doelgroepen.

U bent voornemens uw organisatie inclusief te maken of zit midden in dit proces. Daarmee sluit uw ambitie naadloos aan 
op onze missie. Wij kunnen u ondersteunen in diverse stadia. Samen met u bespreken we waar de behoeften van uw orga-
nisatie liggen en welke vorm het beste aansluit. Hierin zijn we creatief, tonen we lef en richten we ons op duurzaamheid.

 • SUCCESVOL INCLUSIEF ONDERNEMEN
Geef inclusief beleid vorm en voer het uit met behulp 
van advies en praktische ondersteuning.

 • INTENSIEVE SAMENWERKING IN HUIS
Met uw kwartiermaker trekken we bij u in huis samen op 
om zo succesvol mogelijk vorm te geven aan inclusief 
werkgeverschap. 

 • DRAAGVLAKVERGROTING
Inspireer uw werknemers met enthousiasme en begrip 
voor medewerkers met een beperking.

 • BELEMMERENDE OVERTUIGINGEN EN OMDENKEN
Verruim uw blik en die van anderen en zie kansen, 
mogelijkheden en succes.

 • BEDRIJFSSCAN FUNCTIECREATIE
Ontdek welke taken en functies zich lenen voor 
uitvoering door mensen met een arbeidsbeperking.

 • WERVING, SELECTIE & MATCHING
Vind de juiste kandidaat voor uw vacature met hulp van 
deskundige ondersteuning en coördinatie.

 • DARIUZ LOONWAARDEMETING
Maak aanspraak op loonkostensubsidie met een 
onafhankelijke en betrouwbare loonwaardemeting.

 • JOBCOACHING
Begeleid uw werknemers met een beperking met 
professionele jobcoaching die past bij uw situatie.
U kunt kiezen uit externe jobcoaching, interne 
job coaching of duo-coaching.

 • KENNISVERGROTING DOELGROEP
Verbeter uw inzicht in de gevolgen van een beperking 
op de arbeidsdeelname van uw medewerker.

 • GESPREKSTECHNIEKEN
Pak met meer gemak en succes een moeilijk gesprek 
aan met de juiste gesprekstechniek.

Bovenstaand aanbod bieden we in diverse vormen aan, zoals een presentatievorm, training, workshop, via coaching of 
intervisie on the job. 
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