Hoera! Wij ontvingen de UWV
UIL-award 2019.
In mei 2019 reikte het UWV de UIL-award aan ons uit in de categorie: 'Bijdrage aan de Dienstverlening van UWV
aan de Burger'. UIL staat voor 'UWV's meest Innovatieve Leverancier'. Een mooie waardering voor 20 jaar
partnership en vakmanschap! Samen aan het werk, voor perspectief op werk voor íedereen.

De UIL is inmiddels landelijk bij verschillende Jobstap teams neergestreken.

"Een social enterprise met oog voor samenwerking en
innovatie ten behoeve van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt & daarbij zeer goede resultaten:
dat verdient een UIL-award!“ (UWV, 2019)
Bekijk hier de oorkonde

Jobstap als partner
Ook in de toekomst bieden we onze partners:

20 jaar ervaring en wijsheid op het gebied van ‘complexe’ doelgroepen
Een scherpe en doeltreffende blik 360 graden rond
Vasthoudendheid in het achtervolgen van het gewenste resultaat
Snelle schakeling door een netwerk van o.a. werkgevers, gemeenten, UWV & kandidaten
L

Landelijke vleugelwijdte & lokale verankering
Samen impact creëren voor een inclusieve maatschappij? www.jobstap.nl/impact

Diensten van Jobstap
1. Trajecten & Coaching

2. Talent inclusief

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Participatie interventie
Bevorderen maatschappelijke deelname
Praktijkassessment
Begeleiding tijdens scholing
Naar werk trajecten
Werkfit trajecten
Jobcoaching
Begeleiding van (speciaal/praktijk) onderwijs naar
werk

Wij zijn transitiecoach op alle leefgebieden
(o.a. via PGB, WMO)

•
•

Advies & projectcoördinatie voor organisaties m.b.t. inclusief
werkgeverschap
Draagvlak- en functiecreatie
Werving, selectie & training

3. Jobstap Educatyf
•

Actiegerichte trainingen & opleidingen voor een inclusieve
arbeidsmarkt. Van wet- en regelgeving tot doelgroepenkennis

Contact?
E info@jobstap.nl
T 026-33 97 520

Jobstap team Brabant

Catharine Stikvoort
06 - 13 32 43 75
stikvoort@jobstap.nl

Bianca van Houtum
06 - 30 61 83 93
houtum@jobstap.nl

Brenda Wouters
06 - 23 07 62 01
wouters@jobstap.nl

Remie van de Craats
06 - 23 40 98 65
craats@jobstap.nl

Catharine Stikvoort
Arbeidscoach
T 06 - 13 32 43 75

E stikvoort@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie als Arbeidscoach
in de regio Noord-Brabant, voornamelijk werkzaam rondom Tilburg, Breda en
Den-Bosch.
Als afgestudeerd pedagoog, met het jeugdzorg uitstroomprofiel, ligt mijn kracht
op het begeleiden en ondersteunen van jongeren met autisme, licht
verstandelijke beperking, psychische beperkingen en gedragsproblematieken.
Mijn specialisme ligt met name in de oplossingsgerichte gespreksvoering. In
mijn vorige functie als coördinator/trainer bij De Kindertelefoon heb ik veel
ervaring opgedaan in het geven van trainingen en het coachen in
oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Betrokken | Persoonlijk | Empathisch | Meedenkend | Contactueel
sterk | Creatief | Empathisch | Ondernemend | Betrouwbaar

WERKERVARING
•
Jobstap
•
De Kindertelefoon, coördinator/trainer
•
MET praktijk onderwijs, zorgteam en
het geven van sociale vaardigheids
trainingen
OPLEIDINGEN
•
Pedagogiek, (HBO uitstroomprofiel
Jeugdzorg)
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Jobstap Academy
•
Karin de Galan-Training geven
•
Karin de Galan- Rollenspellen
begeleiden
•
Oplossingsgerichte gespreksvoeringDe Kindertelefoon
•
Noloc-certificering Jobcoach

Bianca van Houtum
Arbeidscoach
T 06 - 30 61 83 93

E houtum@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds september 2019 ben ik werkzaam in de functie van Arbeidscoach in de
regio Noord-Brabant, voornamelijk rondom Eindhoven. Hiervoor heb ik diverse
functies bekleed in verschillende organisaties, zowel profit als non-profit. Als
verzuimmanager begeleide ik werknemers met medische en/of psychische
beperkingen en adviseerde ik werkgevers. Als HR-medewerkster was ik
gespreks- en sparringpartner voor zowel managers als werknemers en o.a.
verantwoordelijk voor werving & selectie en verzuimbegeleiding.
Oprechte aandacht en interesse zijn belangrijk voor een goede ‘werkfit’. Met
een inlevende en praktische instelling streef ik naar een optimaal resultaat voor
alle partijen; een fijne werkplek en prettige samenwerking. Ik vind het belangrijk
dat we het sámen doen, vanuit openheid en respect. Mijn kracht ligt in
communicatie op diverse niveaus en het maken van verbinding. Door mijn
spilfuncties heb ik ervaring in het schakelen tussen diverse belangen en partijen
en weet ik hoe het loopt binnen organisaties en de arbeidsmarkt.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Persoonlijk | Empathisch | Meedenkend | Contactueel sterk |
Creatief | Ondernemend | Positief | Daadkrachtig

WERKERVARING
•
HR
•
Verzuim- en re-integratie
•
Werving & selectie
OPLEIDINGEN
•
Administratief Juridisch
•
Human Resource Management
(HRM)
•
Toegepaste psychologie (module)
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Doelgroepenkennis (ADHD, ADD,
ODD)
•
Sociale Wet- en Regelgeving

Brenda Wouters
Jobfinder/Contractmanager
T 06 - 23 07 62 01 E wouters@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds 2005 ben ik werkzaam binnen Jobstap en heb ik de focus op het
maken van de goede match en het begeleiden van de diverse kandidaten
naar betaald werk.
Ik heb ruime kennis van de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt en op
scholingsgebied voor onze doelgroepen. Ik leg o.a. verbindingen tussen
bedrijfsleven, kandidaten, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
en gemeenten/UWV. Ik ben voorstander van de Boris methodiek. Verder
word ik ingehuurd door een aantal gemeenten in het kader van hun
participatiebeleid. Ik heb inmiddels een netwerk opgebouwd van werkgevers
die openstaan voor de doelgroep.
Mijn doel is om samen met mijn collega’s de arbeidsmarkt in Nederland
steeds een stukje inclusiever te maken!

PERSOONLIJKHEID
Humoristisch | Persoonlijk | Gedreven | Samenwerkend | Praktisch |
Creatief | Volhardend | Empathisch | Commercieel

WERKERVARING
•
Jobstap
•
SHD BV
•
TopPers BV
•
PK Benelux Import BV
•
Van Lanschot Bankiers
OPLEIDINGEN
•
HEAO Commerciële Economie
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Wet- en regelgeving sociale zekerheid
•
NAH
•
Doelgroepenkennis

Remie van de Craats
Regiomanager Zuid
T 06 - 23 40 98 65 E craats@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds februari 2019 ben ik werkzaam bij Jobstap, met daarvoor ruim 28 jaar
ervaring in de bemiddeling van personeel. Ik heb met name ervaring in het
coachen van professionals.
Maatschappelijk betrokken en iemand die voor de kandidaten en achter zijn
mensen staat. Met veel passie en plezier zet ik iedere dag mijn team in Zuid
Nederland in haar kracht. Waardering vanuit onze kandidaten is een 8,5 en vanuit
werkgevers een 8,2. Resultaten waar ik enorm trots op ben en mij en het hele
team stimuleren om iedere dag nog meer impact te maken als Social Enterprise.
Mijn ambitie is om samen te werken aan het beste resultaat, met een hoge
medewerkers- en klanttevredenheid. Kortom, samen het verschil te maken voor
onze kandidaten.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Ondernemend | Resultaatsgericht | Enthousiast | Creatief | Innovatief |
Optimistisch | Verbinder | Integer | Betrouwbaar | Humor.

WERKERVARING
• Staffing IT
• Yacht en Randstad
• Tempo-Team
• Rabobank
• Werk & Vakmanschap
• ArbeidsbureauStart
OPLEIDINGEN
• Bedrijfskunde
• Economie
• Beleidswetenschappen
• Lerarenopleiding O
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Trainingen op het gebied van wet- en
regelgeving
• Trainingen op gebied van bemiddeling en
management vaardigheden

Hoe kunnen we ondersteunen?

Jobstap Brabant
Europaplein 1
5684 ZC Best

Adres hoofdkantoor:
Velperweg 27
6824 BC Arnhem
T 026-33 97 520
E info@jobstap.nl

