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 Zuid Holland
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Bas Visser
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Leo Bruggeman
Arbeidscoach
06 - 30 24 51 11

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)

Marguerite Glaser
Arbeidscoach/Adviseur
06 - 13 48 99 22 glaser@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is een landelijke organisatie. Daarbij is Jobstap altijd in
ontwikkeling, staat voor duurzame banen, Social Enterprise en werken wij
met een bevlogen en kundig team.

SPECIALISME
Na ruime werkervaring op het gebied van HR, onderwijs en re-integratie
ben ik sinds 2017 werkzaam bij Jobstap. Ik heb veel werkervaring
opgedaan met diverse doelgroepen, met name sociale psychiatrie,
waaronder ADHD, ASS, PDD-NOS en LVG. Tevens ben ik goed bekend
met UWV, gemeentelijke trajecten, WMO en daarbij projecten zoals; ‘in
Bedrijf Werkend Leren’.
PERSOONLIJKHEID
Empathisch ingesteld | Kijken in mogelijkheden en kansen | Opgewekt |
Opgeruimd

WERKERVARING
•
Gemeente Rotterdam
•
Leren Werken
•
Stap verder Pameijer
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
•
HBO: VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Training Empowerment
•
Omgaan met gedragsproblemen jongeren
•
Sociale zekerheid
•
Creatief denken
•
Groepsgewijs trainen en begeleiden

Maira Lansman
Arbeidscoach
T 06 - 51 87 43 97

E lansman@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap heeft als missie mensen met een beperking te ondersteunen in
de maatschappij. Dit sluit volledig aan bij mijn ideologie dat iedereen
gelijke kansen verdient en belangrijk is voor de maatschappij.
SPECIALISME
Sinds 2020 ben ik werkzaam bij Jobstap na ruim 10 jaar gewerkt te
hebben als projectbegeleider Sociaal Return. Hierdoor heb ik veel
ervaring opgedaan in het begeleiden van met mensen met een lange
afstand tot de arbeidsmarkt.
Door het toepassen van de supported employment methode ben ik in
staat om een goed profiel te maken voor een werknemer en deze te
begeleiden naar passend werk. Ik ben bekend met het UWV, WSP
Rijnmond, Zorginstellingen.
PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrokken | Probleemoplossend | Rustig | Optimistisch |
Empathisch | Betrouwbaar | Humor | Integer

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Potenco
•
Ampliar Uitzendbureau
•
Rechthuys Advocaten
OPLEIDINGEN
•
Jobcoach (HBO)
•
Sociaal Juridisch Medewerker

Bas Visser
Arbeidscoach
06 - 10 89 96 79 visser@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk sinds 2007 voor Jobstap. Een fijne organisatie om voor te werken
met een mooie missie en leuke betrokken collega’s.

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Re-integratieconsulent diverse organisaties

SPECIALISME
Al ruim 10 jaar werk ik voor Jobstap met verschillende doelgroepen:
NAH, autisme, psychische problematiek, licht verstandelijke beperking.

OPLEIDINGEN
•
HEAO Bedrijfseconomie
•
Post HBO Arbeidsbemiddeling
•
BTA basisopleiding Coach en counselor
Transactionele analyse

Ik vind het belangrijk om goed naar mensen te luisteren en door te
vragen. Daardoor lukt het vaak om een goede match te maken met een
geschikte werkgever, waardoor mensen een beter toekomstperspectief
krijgen, en daar doe ik het voor. Vanuit mijn vroegere werkervaring snap
ik ook de belangen van een werkgever en probeer ik deze zo goed
mogelijk met die van mijn cliënten te matchen om tot een duurzame
plaatsing te komen. Ik ben altijd bereikbaar voor mijn cliënten, omdat ik
het belangrijk vind dat ze op elk moment op iemand terug kunnen vallen.
PERSOONLIJKHEID
Geduldig | Onderzoekend | Zelfstandig | Betrouwbaar | Empathisch |
Doortastend |Analytisch Probleemoplossend | Sociaal | Betrokken

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Dariuz Loonwaardebepaling
•
Basisveiligheid VCA
•
Cursus NAH
•
Noloc-certificering Jobcoach

Thomas van Duffelen
Arbeidscoach Rotterdam
06 - 13 98 14 36 duffelen@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Mensen met een beperking verder ondersteunen in de maatschappij is
waar ik mij graag voor inzet, net als Jobstap. 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 re-integratie 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

Joyce Wick
Arbeidscoach
06 - 20 48 57 18 wick@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik ben sinds 2018 in dienst bij Jobstap. Een organisatie met een
duidelijke visie en missie welke mij aanspreken. Daarnaast ervaar ik
Jobstap als een organisatie die echt meedenkt en betrokken is. Daarmee
kunnen we meer mensen helpen.

SPECIALISME
Als voormalig leidinggevende heb ik ruime ervaring in het coachen van
mensen op eigenaarschap, taken, houding, gedrag en persoonlijke
ontwikkeling. Samen met de kandidaat onderzoek ik de kansen en
mogelijkheden. We richten ons op geschikt werk dat aansluit bij de
wensen en ambities. Ik zoek daarnaast graag de samenwerking op met
de werkgever. Als arbeidscoach is mijn doel namelijk om kandidaten
duurzaam en met plezier aan het werk te helpen.
PERSOONLIJKHEID
Autonomie | Verbindend | Betrouwbaar | Empathisch | Samenwerken |
Ondernemend | Creatief | Praktisch | Humor

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Ahold
•
ACR Logistics
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse vak gerelateerde trainingen en
cursussen

Aad van der Vliet
Arbeidscoach
06 - 12 46 41 95 vliet@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2009 ben ik in verschillende rollen actief bij Jobstap, een club die
investeert in zijn medewerkers. Hierdoor staat kwaliteit hoog, dat op een
effectieve manier wordt overgedragen aan onze klanten.
SPECIALISME
Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Jobstap en heb veel werkervaring met
ADHD, ASS, PDD-NOS en LVG. Doordat ik goed rust, inzicht en
overzicht kan bewaren levert dit een grote bijdrage tijdens het
ondersteunen van kandidaten.
Door de methodiek Melba ben ik in staat een duidelijk profiel te maken
van de wensen en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Verder
heb ik ervaring met het geven van trainingen zoals Arbeidshouding,
Weerbaarheid en Sociale vaardigheden.
PERSOONLIJKHEID
Laagdrempelig | Luisterend oor | Sterk empathisch vermogen | Denken in
mogelijkheden | Vrolijk | Positief

WERKERVARING
•
Agrarische projecten binnen- en buitenland
•
Fotolaboratorium
•
Ipse De Bruggen, trainer
•
Jobstap

OPLEIDINGEN/TRAININGEN
•
SPW 4
•
Brug naar Werk
•
Op eigen benen staan

Wouter van der Haar
Regiomanager West
06 - 12 74 63 89 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?

Jobstap Delft
Schieweg 93,
kamer 1.02
2627 AT Delft

Jobstap Rotterdam
Olympiaweg 4 – 14,
kamer 3-4,
3077 AL Rotterdam

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

