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 Noord

Gerrit Koenders
06 - 52 69 37 36
koenders@jobstap.nl

Straten
Saskia van Toorn
Straten
06
- 22 55 01 52
vantoorn@jobstap.nl

Gera Oosterveld
06 - 15 10 90 53
Oosterveld@jobstap.nl

Marleen Smit
06 - 57 94 95 10
smit@jobstap.nl

Joan de Jonge
06 - 30 07 30 45
jonge@jobstap.nl

Gerrit Koenders
Arbeidscoach
T 06 - 52 69 37 36

E koenders@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Als re-integratiecoach zet ik mij in voor duurzame arbeidsparticipatie en
geloof ik in een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen en zijn
talenten optimaal kan inzetten.
SPECIALISME
Mijn roots liggen in het maatschappelijk werk. Daarna ben ik ruim 25 jaar
werkzaam geweest als (senior)manager binnen diverse commerciële
functies. Mijn specialisme ligt bij individuele re-integratietrajecten, het
geven van trainingen, Inclusief Werkgeverschap en coaching. Hierbij
maak ik gebruik van een breed netwerk in Noord-Nederland.
PERSOONLIJKHEID
Open positieve houding | Ondernemend | Denkend in oplossingen |
Sociaal | Vriendelijk | Hou van openheid, humor en wederzijds respect |
Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen

WERKERVARING
• Jobstap
• Traject BV
• Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.
• La Place
OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
• HBO Maatschappelijk werk &
Dienstverlening
• Gesprekstechnieken
• IDC (instructor development)
• Trainer Kennis van de Doelgroep
• EFR instructeur

Gera Oosterveld
Arbeidscoach
T 06 - 15 10 90 53

E oosterveld@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is een organisatie waar je graag bij aansluit, er is aandacht voor
de mens. Als jobcoach neem je je expertise en kennis mee, Jobstap geeft
je de kans om dit verder te ontwikkelen, met professionele collega’s.
SPECIALISME
Vanuit de Z-verpleging heb ik ervaring met mensen met een
verstandelijke beperking.
Door mijn functie als coach en jaren werkervaring in de regio Groningen
en Drenthe, ben ik meer gaan specialiseren in de doelgroepen ASS,
psychische beperkingen en het speciaal onderwijs.
Mensen motiveren en stimuleren om het beste uit henzelf te halen en
zelfstandigheid te bevorderen.
PERSOONLIJKHEID
Mensgericht | Flexibel | Creatief | Praktisch | Loyaal | Duidelijk | Betrokken

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Traject BV
•
Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.
•
USG Restart
•
ProActief
OPLEIDINGEN
•
MDGO AB
•
Z Verpleegkundige

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Trainingstechnieken
•
Acquisitievaardigheden
•
Gesprekstechnieken
•
Visueel gehandicapten in de SW

Marleen Smit
Arbeidscoach
T 06 - 57 94 95 10

E smit@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Een prettige, frisse en creatieve organisatie die haar professionaliteit
combineert met het denken in mogelijkheden en menselijkheid.
SPECIALISME
Ik help je graag je ‘eigen pad’ te ontdekken met de talenten en
eigenschappen die horen bij jou, bij wie je ten diepste bent en wilt zijn. Ik
help je bij het (terug)vinden van je eigen kracht en je innerlijke kompas.
Dat is mijn passie en mijn missie. Daarnaast ondersteun ik je bij het
ondernemen van concrete stappen, zoals het zoeken naar een bedrijf,
werkplek of opleiding die bij je past. Ook het maken van een modern cv
kan aan de orde komen.
Met ruim 20 jaar ervaring in diverse vormen van coaching en training, ben
ik inmiddels gecertificeerd loopbaancoach, systemisch coach en
talentencoach waarbij ik onder andere werk met de methode ‘Het
talentenspel’.
PERSOONLIJKHEID
Openheid | Creativiteit | Enthousiasme | Liefde voor de mens

WERKERVARING
•
Jobstap
•
PostNL
•
Saxenburgh Groep
•
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
•
Smit Loopbaan & Reintegratie
OPLEIDINGEN
•
Academie Mens en Arbeid te Deventer
•
Systemisch coachen, Bert Hellinger Instituut
•
Talentencoach, Talentenspel, Willem Glaudemans

Joan de Jonge
Arbeidscoach
T 06 - 30 07 30 45

E jonge@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Het werk van jobcoach geeft mij veel voldoening. De organisatie Jobstap
heb ik leren kennen als een prettige organisatie, waarbinnen
medewerkers de mogelijkheid hebben om vanuit de eigen kennis en
ervaring zelf mee te ontwikkelen in het werkveld.

WERKERVARING
•
Noord Uitzendbureau
•
Thuiszorg Het Friese Land
•
Vedior
•
Traject BV

SPECIALISME
Sinds 1991 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling in Friesland. Ik
heb een uitgebreid netwerk opgebouwd en ruime kennis van de sociale
kaart in deze regio. Binden en verbinden is mijn kracht.

OPLEIDINGEN
•
Jobcoach, Elan
•
HBO facility management

PERSOONLIJKHEID
Positief | Betrokken | Inlevend | Betrouwbaar

Saskia van Toorn
Psychosociaal Therapeut, (relatie)Counselor en Coach
T 06 - 22 55 01 52 E vantoorn@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Bij Jobstap telt ieder mens mee. Iedereen heeft het recht om mee te
kunnen doen in de maatschappij. Jobstap is een creatieve en innovatieve
organisatie die denkt in mogelijkheden.
SPECIALISME
Als het mag loop ik als counselor een poosje met je mee, help ik je bij het
inzichtelijk maken van hetgeen jou belemmert, confronteer ik jou hiermee
en samen stellen we heldere en haalbare doelen op die passend zijn bij
jouw leven en jouw motieven.
Hier ligt namelijk mijn voorliefde en passie, ondersteunen van mensen bij
veranderingen, doorbreken en loslaten van oude patronen, assertiviteit en
het terugvinden van plezier in het leven. Mijn belangrijkste uitgangspunten
zijn: geloof in je eigen verantwoordelijkheid, versterk je zelfsturend
vermogen en vergroot je persoonlijke onafhankelijkheid.

PERSOONLIJKHEID
Open | Direct | Mensgericht | Probleemoplosser

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Counselor’s Onderweg
OPLEIDINGEN
•
Counselor
•
Mediation
•
Therapeut in: ACT, RET,
Oplossingsgericht, Geweldloze
Communicatie, TA en Loopbaancoach

Hoe kunnen we ondersteunen?

Jobstap Franeker
Pr. Hendrikkade 3A
8801 JK Franeker
Jobstap Leeuwarden
Legedyk 4
8935 DG Leeuwarden

Jobstap Groningen
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen

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

