
Lees meer ervaringen via de website. 

Download ons impactoverzicht via de website.

Vanaf 2 juni opent het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs haar deuren
weer: goed nieuws! Maar dit gaat gepaard met een hoop vragen en uitdagingen. Welke
gevolgen heeft 'onderwijs op afstand' gehad? Hoeveel achterstand hebben leerlingen
opgelopen? Hoe vinden zij op korte termijn een passende stageplek? Wij laten je graag
weten dat we ons werkgeversnetwerk met ruim 8000 warme relaties beschikbaar stellen.
Heb jij leerlingen die spaak lopen? Wij kunnen hen ook in de zomer passende
(stage)begeleiding bieden. Wil je jouw leerlingen snel richting regulier werk of een
opleiding helpen? Krijg hieronder meer beeld, inhoud en gevoel bij wat wij doen & neem
contact op met jouw vaste contactpersoon of onze Frontoffice.

Bekijk meer over transitiecoaching via de website.

Jobstap is een social enterprise  met 20 jaar kennis en
ervaring op het gebied van (re-)integratie en
jobcoaching. Wij geloven dat iedereen wil meedoen in
de maatschappij, zijn talenten wil inzetten en graag
bouwt aan een toekomst met perspectief. Wij
begeleiden leerlingen voor wie dit niet vanzelfsprekend is
naar betaald werk. Onze  transitiecoaches maken de
afstand tot de arbeidsmarkt voor hen overbrugbaar en
verzorgen waar nodig stagebegeleiding, ook in de
zomer.

"Dit is Nafti: een blije, trotse & gemotiveerde
dame!”, vertelt haar jobcoach Marguérite Glaser. Nafti
volgde Praktijkonderwijs. Via een vacature van
Jobstap kwam zij terecht bij CirFood en kon zij destijds
starten met een proefplaatsing bij Hogeschool
Inholland. Nafti  maakt een super start op de
arbeidsmarkt en haar 2e contract is inmiddels
ingegaan! 

We kunnen geen helden zijn,  niet zoals degenen die
de samenleving nu draaiende houden. Maar wat we
wél kunnen is leerlingen begeleiden bij het dichten van
de kloof tussen school en werk. Dit doen wij niet alleen,
maar met een breed werkgeversnetwerk, verspreid
over 32 branches. Met de hele Jobstap Groep dragen we
een steentje bij   aan een inclusieve arbeidsmarkt &
betere samenleving.

SNEL AAN DE SLAG IN WERK OF EEN STAGE
SAMEN AAN HET WERK, OM DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS TE BEPERKEN.

Samen aan het werk, met ruim 8000 warme relaties verspreid over 32 branches. 

Hoe kunnen we helpen?

Stagebegeleiding, ook in de zomer.

Kloof dichten tussen school & werk.

Meer stabiliteit op alle leefgebieden.

Bel ons op: 026-33 97 520
Of stuur een mail: info@jobstap.nl
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