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-Holland

Leo Bruggeman
06 - 30 24 51 11
Bruggeman@
jobstap.nl

Straten
Thomas van Duffelen
06 - 13 98 14 36
duffelen@jobstap.nl

Robin van Zaal
06 - 22 90 72 73
zaal@jobstap.nl

Gineke de Witt Huberts
06 - 47 10 88 62
witt@jobstap.nl

Demelza Tas
06 - 30 16 83 41
tas@jobstap.nl

Wouter van der Haar
06 - 12 74 63 89
haar@jobstap.nl

Diana Neijboer
06 - 83 98 49 02
neijboer@jobstap.nl

Leo Bruggeman
Arbeidscoach
T 06 - 30 24 51 11

E bruggeman@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2018 ben ik bij Jobstap gaan werken en ik moet zeggen dat ik daar geen
spijt van heb. Sterker nog, ik heb spijt dat ik daar niet eerder ben begonnen.
Jobstap is een organisatie met een prachtige missie: mensen met een
beperking verder ondersteunen in de maatschappij. Ik zet mij hier graag voor in.
Jobstap geeft de ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Potenco
•
Werkpad
•
UWV
•
PTM Groep BV

SPECIALISME
Sinds 1 juni 2018 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van Arbeidscoach
voor cliënten met een auditieve beperking. Op dit moment zit een grote groep
van deze cliënten thuis omdat het hen niet lukt om zelfstandig werk te vinden.

OPLEIDINGEN
•
Master Jobcoaching (HBO)

Ik heb zelf een auditieve beperking. Ik ben ervaringsdeskundige, fungeer als
rolmodel en beschik over een uitgebreid netwerk. Met de kennis van de
doelgroep en in goede samenwerking met het UWV, wil Jobstap duurzame
uitplaatsing realiseren voor cliënten met een auditieve beperking.
PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Samenwerkend | Sociaal | Persoonlijk | Praktisch | Commercieel |
Ondernemend | Meedenkend | Uitdagend

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Basisveiligheid VCA
•
Fraude alertheid
•
Autisme (in de klas)
•
Leergang Kwaliteit (UWV)
•
Training Klantgerichtheid (UWV)

Thomas van Duffelen
Arbeidscoach
T 06 - 13 98 14 36

E duffelen@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Mensen met een beperking verder ondersteunen in de maatschappij is waar ik mij
graag, net als Jobstap, voor inzet. Ik denk in kansen en mogelijkheden en Jobstap
geeft mij de ruimte voor mijn creativiteit en eigen inbreng, zodat deze mensen zich
kunnen ontwikkelen.

SPECIALISME
In 2018 ben ik gestart bij Jobstap in de functie van Arbeidscoach te Diemen. Met als
doel om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het gebied van reintegratie en jobcoaching.
Hiervoor ben ik jaren werkzaam geweest in de logistiek. Hierin heb ik verschillende
functies gehad, waarin ik in mijn laatste functie veel coachingsvaardigheden heb
aangeleerd. Dit in combinatie met mijn ervaring vanuit mijn privé-omgeving, heb ik
besloten de stap te maken naar de functie van Arbeidscoach. Vooral de
ondersteuning van jonge mensen met het maken van eerste stappen op de
arbeidsmarkt spreekt mij aan.

PERSOONLIJKHEID
Praktisch | Samenwerkend | Persoonlijk | Dienstverlenend | Ondernemend |
Meedenkend | Verbindend | Doelgericht | Creatief

WERKERVARING
•
CEVA Logistics
•
Nestlé
•
GVB
•
Lely Industries
OPLEIDINGEN
•
HBO Technische Bedrijfskunde
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Noloc-certificering Jobcoach

Demelza Tas
Arbeidscoach
T 06 - 30 16 83 41

E tas@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik ben begonnen bij Jobstap omdat ik een verschil wil maken op de
arbeidsmarkt. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn/haar
talenten optimaal kan benutten. Hierin vind ik het een grote meerwaarde om
kwetsbare mensen te kunnen ondersteunen en begeleiden. Aan de andere kant
vind ik het waardevol om bedrijven en organisaties te kunnen adviseren over
verschillende mogelijkheden die er zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt.
SPECIALISME
Sinds maart 2020 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van Arbeidscoach
voor cliënten met verschillende ondersteuningsvragen. Ik ben gespecialiseerd in
het begeleiden en coachen van jongeren. In mijn vorige baan heb ik veel
ervaring op mogen doen in het begeleiden van kwetsbare jongeren naar
passend werk, het opzetten van trainingen en het ontwikkelen van methodieken.
Het leggen van verbindingen, netwerken en zien van kansen en mogelijkheden
is iets wat ik toepas binnen de functie van Arbeidscoach.
PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Samenwerkend | Sociaal | Persoonlijk | Empathisch | Commercieel |
Ondernemend | Meedenkend

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Elance Academy
•
Elance Work
•
Young Capital
•
Infomedics
OPLEIDINGEN
•
Bachelor Social Work
•
Minor Management van cultuurverandering
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Motiverende gespreksvoering
• Persoonlijk leiderschap
• Coachtraining Elance Academy

Diana Neijboer
Arbeidscoach
T 06 - 83 98 49 02

E neijboer@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Werken bij Jobstap, is werken in een dynamische omgeving waarin geen halve
dag hetzelfde is. Het leuke vind ik dat je in dit werk te maken hebt met diverse
belangen, dat houdt je scherp en onafhankelijk. Jobstap biedt een goede mix
van onafhankelijk en zelfstandig je werk kunnen doen, binnen professionele
kaders waarin betrokken en bevlogen mensen samen hun krachten bundelen.

SPECIALISME
Sinds augustus 2017 ben ik gaan werken als arbeidscoach bij Jobstap. In mijn
vorige baan bij Stichting Alexander heb ik veel ervaring opgedaan met diverse
jeugdparticipatietrajecten. Het geven van een stem aan kwetsbare jongeren
waardoor hun zelfvertrouwen kan groeien, geeft mij voldoening. Voor mij staat
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid voorop. Verder beschouw ik
ieder mens als uniek en zoek ik elke keer naar een passende, persoonlijke
benadering in mijn begeleiding.

PERSOONLIJKHEID
Objectief | Nieuwsgierig | Flexibel | Betrouwbaar | Integer

WERKERVARING
•
Universiteit van Amsterdam
•
Triversum
•
Stichting Alexander
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
•
Master Sociologie (Verzorging en beleid)
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse interne trainingen Jobstap
•
Noloc-certificering Jobcoach

Robin van Zaal
Arbeidscoach
T 06 - 22 90 73 72

E zaal@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
De ideologie die Jobstap heeft is er een waarbij ik me volledig kan aansluiten: het
bieden van perspectief zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Ik werk
sinds 2018 voor deze mooie organisatie en het is mooi om te merken dat iedereen
die hierbij betrokken is zich hier ook volledig voor inzet.
SPECIALISME
Vanuit mijn ervaring als bedrijfsleider kan ik goed inleven/meedenken met de
werkgever om te werken met mensen met een beperking. Ook heb ik hier
ervaringen opgedaan om met diverse soorten mensen om te gaan. In mijn
voorgaande functies heb ik vooral voldoening gehaald uit het omgaan met mijn
personeel, ze motiveren, triggeren om het beste uit zichzelf te halen en ze duidelijk
maken waarom soms dingen moeten. Ik vind ook dat iedereen op zijn/haar manier
mee kan doen. Ik wil hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en een brug zijn voor
cliënt en werkgever.
PERSOONLIJKHEID
Ondernemend | Open | Betrouwbaar | Humor | Creatief | Betrokken |
Oplossingsgericht | Flexibel | Enthousiast | Sociaal

WERKERVARING
•
Free Record Shop
•
Big Bazar
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
•
Ondernemer / Management
•
Coachingsopleiding
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse vak gerelateerde trainingen en
cursussen

Gineke de Witt Huberts
Arbeidscoach
T 06 - 47 10 88 62

E witt@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk sinds 1 mei 2019 bij Jobstap. Onze organisatie gelooft dat alle mensen
een plek verdienen in de Maatschappij, waar talenten zichtbaar en ingezet
worden, juist ook voor mensen met een (arbeids)beperking. Het is een lerende en
innovatieve organisatie waar met zoveel plezier en enthousiasme wordt gewerkt.
SPECIALISME
Ruim 12 jaar heb ik gewerkt met mensen met een auditieve beperking in hun
zoektocht naar (ander) werk. Ik ondersteun mensen in spoor 1, 2, en 3 trajecten,
Outplacement, UWV trajecten en jobcoaching. Deze doelgroep is zeer divers en
dat maakt geen enkele dag hetzelfde. Ik beheers de gebarentaal en ben door mijn
slechthorendheid ook ervaringsdeskundige, wat voor veel klanten een
meerwaarde heeft.
PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Gedreven | Enthousiast | Humor | Leergierig

WERKERVARING
•
Consulent bij arbeidsbureau
•
Consulent bij Maatwerk
•
P&O adviseur bij Qface
•
HR adviseur bij Blokker
•
Loopbaanbegeleider bij GGMD
•
Arbeidscoach bij Jobstap
OPLEIDINGEN
•
HBO Personeel & Arbeid
•
Post HBO Arbeidsrecht
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse coachingstrainingen
• Noloc-certificering Jobcoach

Wouter van der Haar
Regiomanager West
T 06 - 12 74 63 89
E haar@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2008 ben ik in verschillende rollen actief bij Jobstap en vind ik het uitdagend
om iedere dag opnieuw te zoeken naar mogelijkheden voor inclusief
werkgeverschap. Dit past perfect bij de missie van Jobstap.
SPECIALISME
Als lid van het MT heb ik ervaring met strategieontwikkeling, de opstart van nieuwe
initiatieven en de borging van de kwaliteit van samenwerkingen. Daarnaast ben ik
als Regiomanager verantwoordelijk voor de teams in de provincies Noord Holland,
Zuid Holland en Utrecht, waarmee we samen beschikken over een groot netwerk.
Als kartrekker van Talent Inclusief beschik ik ook over veel kennis rondom het
implementeren en vooral doen van inclusief werkgeverschap. Organisaties en
teams helpen om te innoveren en samen in actie te komen voor mensen die wel
wat hulp kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt, is waar ik blij van word!
PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Doortastend | Betrokken | Sterk in het aangaan van samenwerkingen |
Grote kennis van wetgeving, doelgroepen en methodisch werken

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Bureau Jeugdzorg
•
InteraktContour
•
Movisie
OPLEIDINGEN
•
Post HBO Management
•
HBO Maatschappelijk Werk &
Dienstverlening
•
: VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Beter Koersen
•
Werken met Hersenletsel
•
MELBA Arbeidsdiagnostiek
•
Wet- en regelgeving sociale zekerheid
•
Mediation

Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres team Amsterdam:
Diemerhof 32
1112 XN Diemen
T 026-33 97 520
E info@jobstap.nl

