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 Gelderland-Midden

Straten
Cindy van Straten
06 - 51 83 16 54
straten@jobstap.nl

Miriam Berentschot
06 - 20 72 12 93
berentschot@jobstap.nl

Henriëtte Buis
06 - 23 91 34 98
buis@jobstap.nl

Bart Kobessen
06 - 51 40 84 96
kobessen@jobstap.nln

Saskia Stoop
06 - 51 34 16 74
stoop@jobstap.nl

Tomas Koelemaij
06 - 12 31 47 42
koelemaij@jobstap.nl

Esther Daniel
06 - 10 37 85 83
daniel@jobstap.nl

Nina Korthorst
06 - 12 08 32 74
korthorst@jobstap.nl

Cindy van Straten
Arbeidscoach
T 06 - 51 83 16 54

E straten@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Jobstap en begeleid ik met veel plezier
en enthousiasme mensen met een beperking richting werk. Graag zet ik
mensen in beweging. Geen dag is hetzelfde, waardoor mijn werk iedere
dag weer afwisselend, boeiend en uitdagend is!
SPECIALISME
Ik heb ruime ervaring als arbeidscoach en lifecoach in het werken met
mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, psychische
problemen en gedragsproblemen en niet-aangeboren hersenletsel.
PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Proactief | Flexibel | Klant- en resultaatgericht | Denken in
mogelijkheden en kansen | Duidelijk | Deskundig | Doen!

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Bureau Jeugdzorg Overijssel
OPLEIDINGEN
•
HBO SPH, Hogeschool Enschede
•
VWO, Het Noordik Almelo
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Wet- en regelgeving
•
Professioneel begeleiden van cliënten met
niet aangeboren hersenletsel bij
arbeidsintegratie
•
Omgaan met weerstand en agressie
•
Training tot intervisor
•
MELBA
•
Hoe om te gaan met agressie
•
Noloc-certificering Jobcoach

Miriam Berentschot
Arbeidscoach
T 06 - 20 72 12 93

E berentschot@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Jobstap. Met veel plezier en
enthousiasme begeleid ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
naar en op het werk. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een
passende werkplek binnen de maatschappij is. Mocht deze er nog niet
zijn, dan ga ik daar naar op zoek!
SPECIALISME
Ik heb ruime ervaring in het werken met mensen met een licht
verstandelijke beperking, gedragsproblemen en autisme.
PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Betrouwbaar | Gedreven | Duidelijk | Resultaatgericht |
Flexibel

WERKERVARING
•
Jobstap
•
‘s Heeren Loo
OPLEIDINGEN
•
Arbeidsmarktcommunicatie
•
Projectmanagement
•
Vrijwilligers coördinator
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Wet- en regelgeving
• Doelgroepenkennis
• Noloc-certificering Jobcoach

Henriëtte Buis
Arbeidscoach
T 06 - 23 91 34 98

E buis@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk al vanaf 2005 bij Jobstap. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk
is om onderdeel te zijn van de maatschappij. Door extra begeleiding en
ondersteuning kunnen de kandidaten die bij ons aangemeld worden
deelnemen aan het arbeidsproces, en hierdoor ook aan de maatschappij. Ik
zet me dan ook graag, met al mijn enthousiasme, in om iedereen deze
kans te geven.

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Werkwijzer

SPECIALISME
Ik ben breed inzetbaar. Ik begeleid alle doelgroepen die aangemeld worden
bij Jobstap. Mijn hoofdtaak is coaching. Daarnaast vind ik het ook leuk om
werkgevers te benaderen voor werkplekken waar wij vervolgens
kandidaten plaatsen (jobfinding).

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse interne trainingen Jobstap
•
Noloc-certificering Jobcoach

PERSOONLIJKHEID
Betrouwbaar | Zelfstandig | Resultaatgericht | Flexibel | Nauwkeurig |
No-nonsense | Enthousiast | Probleemoplossend

OPLEIDINGEN
•
HBO Kindercoaching
•
Schoevers - MA

Bart Kobessen
Arbeidscoach
T 06 - 51 40 84 96

E kobessen@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Met jobcoaching wordt de stap naar werk voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt verkleind. De samenwerking met de verschillende
betrokken partijen, met als doel het bieden van kansen, spreekt mij aan.
SPECIALISME
Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van arbeidscoach.
Ik heb de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan met specifieke
(Wajong) groepen; licht verstandelijke beperking, autisme en nietaangeboren hersenletsel. Naast mijn werk als arbeidscoach bij Jobstap
ben ik werkzaam als bewegingsdeskundige.
PERSOONLIJKHEID
Klant- en resultaatgericht | Voorkomend | Stimulerend en motiverend |
Bemiddelend | Zelfstandig | Pragmatisch | Kritisch | Weloverwogen |
Analytisch

WERKERVARING
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
• HBO Academie voor Lichamelijke Opvoeding
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Wet- en regelgeving
•
NAH
•
Autisme
•
LVB
•
Noloc-certificering Jobcoach

Saskia Stoop
Jobfinder/Arbeidscoach
T 06 - 51 34 16 74 E stoop@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Wat ik vanaf dag één merkte binnen Jobstap is de passie en gedrevenheid
om mensen op weg te helpen. We streven ernaar om iedereen een eerlijke
kans te bieden en mee te laten doen in de maatschappij. Deze manier van
werken geeft me veel voldoening.

SPECIALISME
Ik heb ruim 15 jaar in de commerciële arbeidsbemiddeling gewerkt. De
dynamiek en afwisseling heb ik altijd erg leuk gevonden. Ook houd ik van
netwerken en nieuwe klanten benaderen.
Sinds begin januari 2016 ben ik begonnen als jobfinder/arbeidscoach bij
Jobstap. In deze baan vind ik dezelfde dynamiek. Daarnaast spreekt de
doelgroep me erg aan, vooral het sociale aspect. Het is mooi om te zien
hoe deze kwetsbare groep opbloeit wanneer je ze op de juiste plek krijgt.
Dit vergt maatwerk en teamwork.
PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Energiek | Commercieel | Creatief | Ondernemend |
Oplossingsgericht | Netwerker | Sociaal

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Balans
OPLEIDINGEN
•
HBO Facilitair Management
•
Post-HBO Technische
Bedrijfskunde
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Commerciële trainingen
•
Noloc-certificering Jobcoach

Tomas Koelemaij
Arbeidscoach
T 06 - 12 31 07 54

E koelemaij@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Jobstap, hiervoor 1 jaar bij Effectyf, en
begeleid ik met veel plezier en enthousiasme mensen richting werk in de
maatschappij. Dit geeft mij veel voldoening.
SPECIALISME
Ik heb ruime ervaring als (team)coach met outplacement- en
mobiliteitstrajecten, UWV trajecten, loopbaanontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling binnen profit en non-profit organisaties. Ik hou er van
verbinding te maken en mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.
Naast mijn rol als arbeidscoach ben ik ook lifecoach en wandelcoach. Ik
werk met mensen met een beperking; autisme, psychische problemen en
gedragsproblemen, niet-aangeboren hersenletsel en burn-out.
PERSOONLIJKHEID
Spontaan | Enthousiast | Betrokken | Oprecht geïnteresseerd in medemens |
Netwerker | Ondernemer

WERKERVARING
•
ING Bank
•
Effectyf
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
•
HBO Academie Psychodynamica
Professioneel Coach
•
HBO Bedrijfskunde
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Wet- en regelgeving
•
NAH
•
Autisme
•
NLP
•
Diverse managementtrainingen en coaching
•
Noloc-certificering Jobcoach

Esther Daniel
Arbeidscoach
T 06 - 10 37 85 83 E daniel@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
De open bedrijfscultuur bij Jobstap spreekt mij aan. Tevens het creatief denken en
innovatief handelen. Zowel mensen als bedrijf zijn uniek. Iedereen heeft zijn eigen
persoonlijkheid, drijfveren en ieder mens verdient een kans in de samenleving. Daar
draagt Jobstap aan bij.

SPECIALISME
Sinds begin 2018 ben ik werkzaam als arbeidscoach bij Jobstap. Ik heb in 2018 mijn
opleiding Jobcoach afgerond en kennis en ervaring opgedaan met specifieke
(Wajong) doelgroepen. Ik krijg energie van kandidaten in hun kracht zetten en
successen laten ervaren. Het matchen/coachen van verschillende kandidaten maakt
mijn werk afwisselend, boeiend en uitdagend. Het verschil kunnen maken, daar draait
het om.

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Creatief | Eerlijk | Positief | Betrouwbaar | Betrokken | Doorzetter |
Klantgericht | Rustig

WERKERVARING
• Jobstap

OPLEIDINGEN
•
•
•

HBO Jobcoach
Geregistreerd Noloc / gecertificeerd Elan
HBO Bedrijfskunde

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
•
•

Wet- en regelgeving
Autisme
Psychische klachten en re-integratie

Nina Korthorst
Regiomanager Oost
T 06 - 12 08 32 74 E korthorst@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik zocht een baan in een omgeving met een maatschappelijke doelstelling.
Jobstap maakt dit waar: onze visie en ons bestaansrecht komen voort uit
de sociaal-maatschappelijke betekenis die we hebben en waar we ons
elke dag voor inzetten. Ik zie bij Jobstap een enorm hoge mate aan
betrokkenheid en liefde voor het vak ‘coaching’, gepaard met ambitie om
mensen te laten bloeien en actief te laten participeren in de samenleving.
Daarnaast delen we onze kennis omtrent de thema`s ‘inclusie’ en
‘participatie’ om Nederland steeds inclusiever te maken.
SPECIALISME
Mijn specialismen zijn enerzijds gericht op leiderschap en teamcoaching in
veranderende settings en anderzijds commercieel getint. Binnen teams
mensen inzetten op hun persoonlijke kwaliteit en ze hierdoor laten
groeien, geeft mij energie. Net als het opbouwen en in stand houden van
het netwerk om ons heen, waarmee we onze maatschappelijke missie
graag nastreven.
PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrokken | Betrouwbaar | Doelgericht | Outside – in

WERKERVARING
• Jobstap
• Sandd
• KPN
OPLEIDINGEN
•
Personeel & Arbeid, AMA, Saxion
Hogeschool
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Sales Challenge
•
Lean Management Way of Working
•
Leiderschaps- & veranderprogramma
•
Potential Programma: algemeen
management

Hoe kunnen we ondersteunen?

Jobstap Arnhem
Velperweg 27
6824 BC Arnhem

Jobstap Ede
Galvanistraat 1
6716 AE Ede

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

