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
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Mark Grift
Arbeidscoach
T 06 - 20 57 61 04

E grift@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk graag met jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben in
welke vorm dan ook. De contacten met zowel de kandidaten als
werkgevers vind ik erg leuk. Ik ben graag bezig en regel de zaken graag
goed voor alle partijen. Bij Jobstap krijg je de ruimte om veel voor de
kandidaten bezig te zijn en is het persoonlijke contact erg belangrijk.
SPECIALISME
Door de lange werkervaring die ik heb opgedaan als woonbegeleider op
Groot Emaus heb ik me kunnen specialiseren in het begeleiden van
jongeren met leer- en/of gedragsproblemen alsmede PDD-Nos, AD(H)D,
Autisme en LVB. Hier ligt dan ook mijn specialiteit. Ik heb vaak een klik
met deze doelgroep en dat is essentieel. Ik ben eerlijk, duidelijk en bied
structuur. Met humor los ik veel problemen op en ik merk dat dit een
positieve uitwerking heeft op de doelgroep. De combinatie van deze
eigenschappen vormt de basis voor een goede begeleiding.
PERSOONLIJKHEID
Open | Humoristisch | Sociaal | Duidelijk | Enthousiast | Flexibel |
Adequaat

WERKERVARING
•
‘s Heerenloo Groot Emaus

OPLEIDINGEN
•
Sociaal Pedagogisch Werk (4)
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Professioneel begeleiden van cliënten met
hersenletsel bij arbeidsintegratie
•
MELBA
•
Werken met Autisme
•
Vitaliteit op de werkplek

Arwèn van Groen
Arbeidscoach
T 06 - 13 69 79 96

E groen@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik vind het belangrijk om mensen met een beperking te helpen bij het
vinden van een passende plek in de maatschappij.
Soms moeten er een hoop obstakels worden overwonnen en is het een
heel proces om ergens te komen, maar het is fantastisch als het dan lukt!
SPECIALISME
Door mijn werk als arbeidscoach bij meerdere organisaties, heb ik veel
ervaring met verschillende doelgroepen: LVG, ADHD, Autisme,
gedragsproblemen en psychische problematiek.
Daarnaast heb ik ervaring met lifecoaching.
PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Open | Sociaal | Betrokken | Gedreven | Duidelijk |
Relativerend

WERKERVARING
•
USG Restart
•
Start Stichting Kans
OPLEIDINGEN
•
Intern opleidingstraject Start Kans
•
HBO: Hogeschool van Utrecht (faculteit
sociaal agogische opleidingen) Creatieve
Therapie Drama
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Wet en regelgeving
•
NAH
•
Autisme
•
Begeleiden van mensen met psychische
problematiek
•
Noloc-certificering Jobcoach

Karin van der Broek
Arbeidscoach
T 06 - 51 83 17 75 E k.broek@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Ik ben van mening dat iedereen die kan werken een kans moet krijgen op
de arbeidsmarkt. Ik zet me heel graag in voor de personen die hierbij
extra ondersteuning kunnen gebruiken. Jobstap geeft alle ruimte voor
creativiteit en intensief coachen van kandidaten, waarbij eigen inbreng
wordt gewaardeerd.
SPECIALISME
Als stage- coördinator in het praktijkonderwijs en in de functie van reintegratieconsulent heb ik gewerkt met uiteenlopende doelgroepen. Ik
ben ervaren in het coachen van jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en of psychische
problemen. Daarnaast heb ik ervaring in het adviseren en ondersteunen
van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim.

PERSOONLIJKHEID
Oplossingsgericht | Empathisch | Betrokken | Open | Doorzetter

WERKERVARING
•
ArboNed
•
Matchcare
•
Almere College

OPLEIDINGEN
•
Hogeschool Rotterdam & Omstreken
•
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Noloc-certificering Jobcoach

Linda Witteveen
Arbeidscoach
T 06 - 13 48 99 14

E witteveen@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is een organisatie met een mooie missie: mensen met een
beperking verder helpen in de maatschappij. Ik zet mij hier graag voor in.
Jobstap geeft de ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.

WERKERVARING
•
Bureau Jeugdzorg Utrecht
•
Accent Praktijkonderwijs
•
USG Restart

SPECIALISME
Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het coachen van zowel
jongeren als volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking, psychische problematiek en/of gedragsproblemen. Ik vind het
belangrijk om kwaliteit te leveren en echt te kijken wat een cliënt nodig
heeft om te groeien in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

OPLEIDINGEN
•
POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts)
•
HBO psychologie

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Positief | Creatief | Betrouwbaar | Nuchter

TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Training ‘Jezelf als instrument’
•
Training Autisme
•
Training NAH
•
Noloc-certificering Jobcoach

Theo Wassink
Arbeidscoach
T 06 - 44 56 21 49

E wassink@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om het sociaal netwerk van jongeren
te ondersteunen en hen tot elkaar te verbinden. Jobstap geeft mij hiervoor
alle ruimte. Iedere jongere met een beperking heeft recht op een werkplek in
de maatschappij.

SPECIALISME
Mijn specialisatie bevindt zich in het werkveld van jongeren met ernstige
gedragsproblematieken, LVB, Autisme, ADHD.
Daarnaast heb ik door mijn opleiding en werkervaring kennis van diversiteit
en interculturele GGZ. Door mijn werkervaring, in zowel bedrijfsleven als
zorgsector, kom ik op allerlei plaatsen onmiddellijk in een brugfunctie terecht,
waarbij ik ieders opvattingen, belangen en eigenaardigheden in kaart
probeer te brengen.

PERSOONLIJKHEID
Ondernemend | Betrouwbaar | Enthousiast | Gedreven | Humor | Adviserend

WERKERVARING
•
Dierenpark Amersfoort
•
Rozij Werk
•
‘s Heerenloo
OPLEIDINGEN
•
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO
Hogeschool Utrecht, minor Interculturele GGZ
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Oplossingsgericht werken met LVB cliënten
(GITP PAO)
• Omgaan met diversiteit (SEBA
Cultuurmanagement)
• Slagvaardig acquireren (ParresiaConsultants)
• Noloc-certificering Jobcoach

Rianne Scherpenzeel
Arbeidscoach
T 06 - 57 41 42 94

E scherpenzeel@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Mensen begeleiden bij het vinden van een (werkervarings-)baan en het
coachen op de werkvloer, in samenwerking met diverse werkgevers, vind
ik een mooi en dynamisch vak. Als het mensen met een beperking lukt
om werk te vinden, groeit hun zelfvertrouwen en worden ze op veel
andere vlakken ook succesvoller. Het is mooi om daar een steentje aan
bij te mogen dragen.
SPECIALISME
Door mijn werkervaring als re-integratieconsulent bij verschillende
organisaties heb ik veel ervaring met de verschillende doelgroepen.
Daarnaast heb ik ervaring met 2e spoor trajecten.

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrouwbaar | Sociaal | Betrokken | Gedreven |
Oplossingsgericht

WERKERVARING
•
KANS Re-integratie
•
ArboNed
•
Carrefour Welzijn
•
Care Group
OPLEIDINGEN
•
HBO Personeel & Arbeid, Windesheim
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Cursussen van de opleiding Psychologie
aan de Open Universiteit
•
Wet- en regelgeving
•
Oplossingsgericht werken
•
Sciopos (loopbaanonderzoeken en
assessments)

Wichert van den Brink
Arbeidscoach/ Trainer/ Loonwaarde expert
T 06 - 20 72 00 01
E brink@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Gemeenschapsgeld moet zo efficiënt mogelijk worden aangewend en
ingezet. Stichting Jobstap heeft geen winst oogmerk en biedt mij de
mogelijkheid om zo efficiënt en creatief mogelijk onze doelgroep aan
duurzame arbeid te helpen. Ik vind het een uitdaging om op ieders niveau
een passende baan te vinden. Met het uiteindelijke doel dat iedereen een
bijdrage kan leveren aan de maatschappij en zijn eigen leven kan
vormgeven. Dit met zo min mogelijk externe ‘betaalde’ ondersteuning.
SPECIALISME
ADHD, PDD-NOS, ASS, LVG, NAH en ernstige gedragsproblematiek.
Vanuit de Hoenderloo Groep heb ik 10 jaar zeer moeilijk opvoedbare
jongeren begeleid, in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.
PERSOONLIJKHEID
Ondernemend | Doortastend | Creatief | Doorpakker | Betrokken |
Communicatief | Speels | Kritisch | Kennis | Direct | Eerlijk

WERKERVARING
•
De Hoenderloo Groep
•
Cnossen Watersportcentrum
OPLEIDINGEN
•
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
•
Geologie, aardwetenschappen
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Dariuz
•
Melba
•
NAH
•
Van deskundige naar trainer

Petra Janssen-Daemen
Trainer/Arbeidscoach
T 06 - 12 31 47 42 E janssen@jobstap.nl
WAAROM JOBSTAP?
Het mooie aan werken bij Jobstap is dat ik dagelijks kan bijdragen aan de
inclusieve gedachte: benut je talenten en doe zoveel als mogelijk waar je blij
van wordt, energie van krijgt. Vanuit deze visie geloof ik dat een mens
gelukkiger en succesvoller kan zijn. Ik ondersteun bij het ontdekken van
iemands (arbeids-)potentieel en zoek samen met de kandidaat passend werk,
waarin de match tussen de talenten en mogelijkheden en de juiste
werkomgeving wordt gemaakt. Een eerste stap naar meer regie en minder
afhankelijkheid. Mijn motto is: ‘Iedereen heeft (on)zichtbare beperkingen en
iedereen heeft (on)bekende talenten.’
SPECIALISME
Mijn specialismen zijn: LVB, Hoger opgeleiden die om redenen extra
ondersteuning nodig hebben, trainer inclusief werkgeverschap, trainer
werkbegeleiders van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een
beperking, adviseur implementatie inclusie en banenakkoord, netwerken.
PERSOONLIJKHEID
Creatief | Communicatief | Doorzetter | Betrokken | Kritisch | Open | Direct |
Eerlijk

WERKERVARING
•
ING Bank
•
FNV

OPLEIDINGEN
•
Post HBO Loopbaancoach
•
Post HBO Register adviseur duurzame
inzetbaarheid
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Gecertificeerd trainer van deskundige naar
trainer, Rollenspellen ontwerpen en
begeleiden
•
Gecertificeerd trainer FNV
•
Social value bij Sinzer
•
Diverse interne trainingen bij Jobstap
•
Diverse soft skills trainingen via ING en OR
ING
•
Noloc-certificering Jobcoach

Annet Sevink
Arbeidscoach
T 06 - 13 47 70 66

E sevink@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk bij Jobstap, omdat ik het van groot belang vind dat iedereen kan
werken in de maatschappij. Het geeft mij een kick om jongvolwassenen
aan het werk te helpen/houden en zo te bouwen aan een goede
toekomst. Dit doe ik op een oplossingsgerichte manier en samen met de
cliënt, waarbij de eigen inbreng en waardering belangrijk zijn

WERKERVARING
•
Speciaal Basisonderwijs
•
MBO Amersfoort
•
Leerwerkbedrijf First Class

SPECIALISME
LVG, ADHD, Autisme, ADD, MBO niveau 1 en 2, speciaal onderwijs,
praktijk onderwijs.

OPLEIDINGEN
•
Pedagogische didactische aantekening
•
Master Special Education Needs
•
Remedial Teaching
•
Pabo

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Enthousiast | Positief | Oplossingsgericht

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Noloc-certificering Jobcoach

Natascha Bosboom
Arbeidscoach
T 06 - 57 42 38 01

E bosboom@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik sta achter de visie van Jobstap dat iedereen wil participeren in de
maatschappij, zijn talenten wil inzetten en wil bouwen aan perspectief.
Ook als er sprake is van een arbeidsbeperking. Ik wil mij hiervoor zinvol
inzetten en onder de vlag van Jobstap helpen een steen te verleggen
voor een betere samenleving.
SPECIALISME
Ik heb ervaring met coaching, efficiëntie en structuur aanbrengen in
processen en ik ben bekend met hoogsensitiviteit. Daarnaast heb ik
werkervaring opgedaan binnen verschillende werkvelden, waardoor ik
een brede kennis heb en gemakkelijk kan schakelen. Ik werk graag voor
en met mensen, met aandacht en door het inzetten van mijn kwaliteiten
en kennis. Waarbij ik op zoek ga naar verbinding en maatwerk lever.
PERSOONLIJKHEID
Gestructureerd | Open | Geduldig | Rustig | Betrokken | Helder in
communicatie | Analytisch | Oplossingsgericht | Betrouwbaar |
Empathisch

WERKERVARING
•
Slachtofferhulp Nederland
•
Vluchtelingenwerk
OPLEIDINGEN
•
Breda University of Applied Sciences
(HBO Toerisme)
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Professional Scrum Master for Business
•
Lean Green Belt
•
Diverse cursussen in
coachingsvaardigheden,
werkgeversbenadering en begeleiding op de
arbeidsmarkt
•
Wet- en regelgeving/Adviesvaardigheid

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 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 aangaan van
samenwerkingen | Grote kennis wetgeving, doelgroepen en methodisch
werken

WERKERVARING
•
Jobstap/Talent Inclusief
•
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 Amersfoort:
Databankweg 12
3821 AL Amersfoort
T 026-33 97 520
E info@jobstap.nl

