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
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E info@jobstap.nl
T 026-33 97 520
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Dick Ter Molen
Arbeidscoach (Zwolle e.o.)
T 06 - 44 88 94 02
E molen@jobstap.nl
Waarom Jobstap?
Ik heb een passie – en daardoor ruime ervaring – in het coachen van
mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Die
beperking blijkt vaak een talent te zijn en die afstand tot de arbeidsmarkt is
dikwijls veel kleiner dan verwacht.

WERKERVARING
• Jobstap
• St. Dagverblijven Kampen e.o.
• St. Philadelphia Zorg
• ROZIJ Werk

SPECIALISME
LVB, ASS, ADHD(ADD), NAH en gedragsproblematiek.

OPLEIDINGEN
• HBO Inrichtingswerk
HBHBOBO-Inrichtingswerk
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Oplossingsgericht werken
• Coachen van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek
• Omgaan met weerstanden en motivatie-interventie
• Sociale Wet- & Regelgeving
• Integrale training zorgverlening (senior & coördinerend
begeleiders) voor non-profit
• Management voor Non-Profit

PERSOONLIJKHEID
Klant- & doelgericht | Toegankelijk | Betrokken |
Empathisch | De ander in zijn waarde laten | Pragmatisch |
Lange adem | Out of de box | Netwerker | Open | Eerlijk | Reflecterend

Gerard Markerink
Arbeidscoach (Apeldoorn e.o.)
T 06 - 22 60 23 32 E markerink@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Ik vind dat iedereen een kans verdiend op de arbeidsmarkt en zet me graag
in voor jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Omdat
jongeren die kans verdienen. Voor iedereen een plekje die hij/zij verdient!
SPECIALISME
Dariuz loonwaarde expert
Melba en IDA gecertificeerd
NAH gecertificeerd
PERSOONLIJKHEID
Betrouwbaar | Sociaal | Zelfstandig | Enthousiast | Consequent | Flexibel |
Nauwkeurig | Empathisch | Communicatief | Probleemoplossend

WERKERVARING
• Jobstap
• De Bolster
OPLEIDINGEN
• MBO – Arbeidstraining
• SPH
TRAININGEN/CURSUSSEN
• NAH
• Dariuz
• ASS
• Melba
• IDA
• Noloc-certificering Jobcoach

Anneke Vreeman
Arbeidscoach (Apeldoorn e.o.)
T 06 - 12 19 83 16
E vreeman@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Mensen emanciperen kan niet van achter een bureau. Samen ‘de boer op’ en
daar aansluiten waar mensen zich op hun gemak voelen is altijd vertrekpunt in
mijn werk als arbeidscoach bij Jobstap. Die samenwerking – dit dynamische spel
– vind ik een leuke uitdaging, maar ook een elixer voor beide partijen bij
verrassende ontwikkelingen. Ik leer nog elke dag en ervaar het als een heerlijk
vak, waarbij de mens die je ondersteunt, je uitnodigt grenzen te verleggen.
SPECIALISME
Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van LVB, ASS,
NAH en stress-gerelateerde klachten in combinatie met werk. Vanuit een
onderzoekende houding, optimaliseer ik zelfredzaamheid en het ontwikkelen van
kennis en vaardigheden van de mens maar ook diens (werk)omgeving.
Werk dat past in alle facetten doet deugd aan ieder mens.
PERSOONLIJKHEID
Samen actief en vanuit vertrouwen.
Aan- en doorpakker | Zorgvuldig | Toegankelijk | Geduldig | Inlevingsvermogen |
Humor

WERKERVARING
• Jobstap
• Trajectum Oost
• Bartimeus
• Madi
OPLEIDINGEN
• MWD Saxion, Enschede
• Post HBO Saxion, Deventer, Korte leergang
Arbeidsbemiddeling
• MBO AT/AB Arbeidstraining/Activiteiten
• KJV +OPM
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Verschillende trainingen doelgroepenkennis
• gesprekstechnieken

Jacqueline Kappert
Arbeidscoach (Doetinchem e.o.)
T 06 - 53 42 65 59
E kappert@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Na jarenlang met veel plezier in de financiële dienstverlening te hebben
gewerkt, was het een aantal jaren geleden tijd om met en vanuit mijn hart
te gaan werken. Het is voor mij van belang het verschil te kunnen maken
voor mensen. Ik ervaar het nog elke dag als een feestje, om te werken
met een doelgroep waarvoor het streepje achter een streepje voor wordt!
SPECIALISME
Persoonlijke ontwikkeling is mijn lust en leven. Of het nu gaat om
kandidaten vanuit het ASS, ADHD of LVB, het gaat altijd over de
kandidaat centraal stellen en samen op pad gaan. Uitgaande van het
vertrouwen en de zelfredzaamheid die ieder mens in zich heeft, leidt dit
tot prachtige ontwikkelingen.
PERSOONLIJKHEID
Positief | Enthousiast | Open | Eerlijk | Betrokken | Doelgericht |
Reflecterend | Toegankelijk

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Humanitas
•
Rabobank
•
Sterpolis
OPLEIDINGEN
•
ITIP (Instituut voor toegepaste integrale
psychologie - 3 jarige opleiding)
•
Klantenmanagement (post-HBO)
•
Consumentenkunde (HBO)
TRAININGEN/CURSUSSEN
• NLP
• Gesprekstechnieken
• Zorg voor de ziel
• Noloc-certificering Jobcoach

Moniek van de Wetering
Arbeidscoach (Zwolle e.o.) Gebarentaalvaardig
T 06 - 23 25 51 19
E wetering@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is de plek waar ik mij ‘thuis’ voel.
De visie en missie van Jobstap komt overeen met mijn eigen visie en missie in
het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een steeds
veranderende maatschappij kan het best lastig zijn om mee te blijven
participeren. Ik zet mij dan ook graag in voor mensen die een afstand hebben
tot deze maatschappij, zodat ook zij mee kunnen participeren!
SPECIALISME
In de jaren dat ik werkervaring heb mogen opdoen, heb ik veel kennis gekregen
in het werken met mensen met ASS, LVG en mensen met moeilijk verstaanbaar
gedrag. Vanaf jongs af aan heb ik geleerd om te communiceren met mijn
handen door middel van gebarentaal. Een van mijn specialismes is dan ook het
begeleiden/ondersteunen van mensen binnen de auditief beperkte doelgroep.
PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Betrouwbaar | Behulpzaam | Zorgvuldig | Consequent |
Verantwoordelijk | Eerlijk | Duidelijk | Professioneel | Empathisch |
Probleemoplossend

WERKERVARING
• Jobstap
• Vanboeijen
• Amerpoort
• Sherpa
OPLEIDINGEN
• Capabel Hogeschool Utrecht – HBO jobcoach
• ROC van Amsterdam – SPW3
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Training Wet- & regelgeving
• 2-daagse training “Met glans voor de groep”
• Cursus “Geef mij de vijf”
• Medicatie cursus
• Identiteit cursus
• Support living cursus
• Noloc-certificering Jobcoach

Thomas Porskamp
Arbeidscoach (Apeldoorn/Doetinchem)
T 06 - 20 48 55 57
E porskamp@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Sinds september 2017 werk ik met veel plezier bij Jobstap. Wat ik leuk vind
aan mijn werk is zorgen voor een passende duurzame werkplek in
samenwerking met de kandidaat en de werkgever. Een win-win situatie
creëren voor alle betrokkenen. Het is gaaf om talenten te ontdekken en
beweging in gang te zetten.

SPECIALISME
Tijdens mijn studie ‘gezondheidsmanagement’ veel geleerd over
gedragsverandering en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Na mijn
studie heb ik voor een aantal dienstverlenende organisaties gewerkt waarbij
het begeleiden van mensen met een hulpvraag centraal stond. Dit gaat over
gezondheid, werk en/of participeren binnen de samenleving in het algemeen.
PERSOONLIJKHEID
Open | Vriendelijk | Vertrouwen | Actief | Sportief | Betrokken | Resultaat |
Samenwerken | Positief | Flexibel | Laagdrempelig

WERKERVARING
•
UWV (trainee)
•
Verzuimstopt (Arbodienst)
•
Symbus (personeelsdienst)
•
Jobstap
OPLEIDINGEN
•
Gezondheidsmanagement (HBO – HAN)
•
Casemanager Regie op Verzuim
•
Trainee UWV
•
Jobcoach i.o.
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Omgaan met agressie
• Aan de slag met je arbeidsmarkt
• Doelgerichte klantondersteuning
• Confronterende gespreksvoering
• Digitale communicatie
• Noloc-certificering Jobcoach

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?

Adressen team Stedendriehoek:
Locatie Zwolle
Locatie Deventer
Wipstrikkerallee 95 Zutphenseweg 55
8023 DW
7418 AH
Locatie Doetinchem
Melkweg 4A
7005 AH

Locatie Apeldoorn
Prins Willem Alexanderlaan 1419
7312 GA

Adres hoofdkantoor:
Velperweg 27
6824 BC Arnhem

T 026-33 97 520
E info@jobstap.nl

