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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Angeline Schuurmans
Arbeidscoach
T 06 - 51 83 15 94

E schuurmans@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds 2001 ben ik als jobcoach werkzaam bij Jobstap. Daarvoor werkte ik
12 jaar als pedagogisch medewerker bij Pluryn. Het ondersteunen van
mensen bij het behouden van een passende baan, ook op de langere
termijn, is waar ik als jobcoach naar streef. Ik heb veel ervaring in het
begeleiden van mensen met ASS, LVB, gedragsproblematiek, NAH en
ADHD.
Bij mijn stijl van coachen zijn duidelijkheid, structuur en betrouwbaarheid
belangrijk. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ik maak makkelijk contact
en kan goed luisteren. Ik ondersteun daar waar nodig en stimuleer de
mensen om alles wat zij zelf kunnen, zelf te doen.

PERSOONLIJKHEID
Integer | Betrouwbaar | Praktisch | Gedreven | Samenwerkend |
Empathisch

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Pluryn, locatie Jan Pieter Heije
•
Stichting Oosterpoort
OPLEIDINGEN
•
Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Sociaal
Pedagogische Hulpverlening
•
Maaslandcollege Oss, VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Melba
•
Dariuz loonwaarde
•
NAH
•
Omgaan met weerstand en agressie
•
Interne Audit
•
Controle en Fysieke Beheersing
•
Noloc-certificering Jobcoach

Boukje Gerrits
Arbeidscoach
T 06 - 30 34 15 87 E gerrits@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Jobstap als arbeidscoach. Ik richt me
zowel op jobfinding als jobcoaching voor verschillende doelgroepen; NAH
| Autisme | ADHD | schoolverlaters. Daarnaast geef ik organisaties advies
over de invulling van inclusief werkgeverschap.

Gezien mijn achtergrond heb ik ook veel kennis over de mogelijkheden
op de arbeidsmarkt en de verschillende branches.
Ik vind het prettig anderen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden en begrijp snel de emotionele behoeften.
Het coachen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en het
duurzaam aan werk helpen is mijn ambitie.

PERSOONLIJKHEID
Netwerken | Resultaatgerichtheid | Samenwerken | Inlevingsvermogen |
Communicatieve vaardigheden | Omgevingsbewustzijn | Integriteit |
Adviseren | Betrokkenheid

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Accenture
•
SAS Institute
•
Manpower Uitzendorganisatie
OPLEIDINGEN
•
NLP Practitioner
•
SEU (Stichting Examens Uitzendbranche)
•
Hoge Hotelschool Maastricht (HBO)
•
VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Effectieve communicatie
•
Interculturele training
•
P3O
•
Prince2 Foundation
•
Timemanagement training
•
Feedback cursus

Wendy Kops
Arbeidscoach
T 06 - 30 89 04 13

E kops@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds september 2019 ben ik werkzaam in de functie van arbeidscoach in de
regio Noordoost en Midden Brabant.
Ik heb inmiddels ruime ervaring in het coachen van kandidaten, door samen te
werken aan het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid en het
arbeidsperspectief. Ik coach en ondersteun bij een scholingstraject, naar en op
het werk. Door mijn jarenlange ervaring bij gemeenten heb ik veel kennis van
de Participatiewet, WMO, Wet verbetering Poortwachter en de Wet
inburgering. Mijn werkwijze kenmerkt zich met name door het stimuleren van
talentontwikkeling, om kandidaten zo te motiveren tot een volgende stap in zijn
of haar (arbeids-)participatie. We kijken samen naar realistische mogelijkheden
en hoe we positieve veranderingen op alle leefgebieden kunnen realiseren!
Daarnaast zorg ik voor een goede verbinding tussen kandidaten, gemeenten/
UWV, werkgevers, scholen en andere (hulpverlenings-)instanties.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Betrokken | Persoonlijk | Empathisch| Meedenkend | Contactueel
sterk | Creatief | Humoristisch | Ondernemend | Betrouwbaar | Teamplayer

WERKERVARING
•
Jobcoach
•
Kwaliteitsmedewerker
•
Re-integratiecoach
•
Inburgeringsconsulent statushouders
•
Inkomensconsulent
•
Trajectbegeleider asielgerechtigden

OPLEIDINGEN
•
HSAO Culturele Maatschappelijke
vorming
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Doelgroepenkennis NAH en autisme
•
Sociale Wet- en Regelgeving
•
Train de trainer
•
Diverse cursussen m.b.t.
gesprekstechnieken en
agressiebeheersing

Chantel van den Akker
Arbeidscoach
T 06 - 13 91 70 03

E akker@jobstap.nl

SPECIALISME
Bij diverse werkgevers heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt:
Autisme, LVG, NAH, WIA, etc.
Ik heb ervaring in het begeleiden van mensen naar werk. Maar mijn
kracht ligt in het motiveren en activeren van kandidaten op de werkplek,
kwaliteiten in beeld brengen en anderen in hun kracht zetten.

PERSOONLIJKHEID
Sportief | Actief | Open | Eerlijk | Gelijkwaardig | Duidelijk | Direct

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Agens
•
Innovam
OPLEIDINGEN
•
Vitaliteitscoach
•
Academie Mens Arbeid
•
Personeel en Organisatie
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse interne trainingen bij Jobstap: NAH,
Autisme, Melba.

Horacio Wilcke
Arbeidscoach
T 06 - 51 82 54 58

E wilcke@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van jobcoach.
Daarvoor heb ik 10 jaar gewerkt bij Pluryn in de functie van pedagogisch
medewerker. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden en coachen van
diverse doelgroepen; LVB | ASS | NAH | lichamelijke beperkingen |
jongeren met gedragsproblemen | statushouders.
Ik vind het belangrijk dat ieder mens met of zonder beperking een goede
plaats in de maatschappij heeft. Daarbij hoort ook waar mogelijk, een
baan binnen de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast vind ik het prettig om
adviserend, intermediair op te treden en om met meerdere partijen samen
te werken aan een gemeenschappelijk doel, het zo snel mogelijk mensen
duurzaam aan het werk te helpen.

PERSOONLIJKHEID
Besluitvaardig | Betrouwbaar | Autonoom | Geduldig | Flexibel |
Empathisch | Kwaliteit gericht | Analytisch | Resultaat gericht | Effectief
communiceren

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Pluryn
OPLEIDINGEN
•
MDGO zorg en welzijn
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
NAH omgaan met cliënten met niet
aangeboren hersenletsel.
•
Wet- en regelgeving sociale zekerheid
•
Omgaan met weerstand en agressie

Jacqueline Verhaaf
Arbeidscoach/Transitiecoach/Adviseur
T 06 - 13 89 78 22 E verhaaf@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds 2009 werk ik bij Jobstap in de functie van arbeidscoach. Ik heb veel
ervaring in het coachen van mensen met ASS, LVG en
gedragsproblematiek, psychische problematiek en NAH.
Coachen en het beste in mensen naar boven halen, is de rode draad in
mijn loopbaan.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Daadkrachtig | Relativeringsvermogen | Humor | Positief
kritisch

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Kwink kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
•
MKD De Molenhorst
OPLEIDINGEN
•
HBO pedagogisch coach
•
Management
•
HBO Inrichtingswerk
•
VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Dariuz loonwaarde expert
•
Melba methodiek
•
Noloc-certificering Jobcoach

Liesbeth Meij
Arbeidscoach
T 06 - 10 12 62 03

E meij@jobstap.nl

SPECIALISME
Kennis van en ervaring met autisme, NAH, statushouders en mensen met
een licht verstandelijke beperking, veelal met bijkomstige problematiek
als ADHD, gedragsproblemen en psychische problemen. Als coach heb ik
al jaren ervaring opgedaan in de meeste beroepsbranches en heb ik een
groot netwerk.

PERSOONLIJKHEID
Rustig | Geduldig | Praktisch | Flexibel | Creatief | Oplossingsgericht |
Doorzetter

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Eigen hoveniersbedrijf
•
Pluryn
•
Driestroom
OPLEIDINGEN
•
KNLTB Tennislerares
•
Tuinbouwschool
•
PABO
•
HAVO/VWO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Div. cursussen doelgroepenkennis
•
Cursussen wet- en regelgeving
•
Cursussen omgaan met agressie

Mieke de Vries
Arbeidscoach/Adviseur
T 06 - 13 42 39 73 E m.devries@jobstap.nl
SPECIALISME
Het vinden van banen én het maken van een goede match tussen
werknemer en werkgever. Natuurcoach, Matrix Professional.
Ik ben duidelijk en direct, ik doe wat ik beloof. Ik heb veel ervaring met het
werken met mensen met NAH en autisme.

PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Kijken in mogelijkheden en kansen | Opgewekt | Opgeruimd |
Humor | Doorzetter | Verbinder

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Heliomare arbeidsintegratie
•
UWV
•
Rabobank
•
Tata Steel
OPLEIDINGEN
•
PABOO
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Training Empowerment (Vrijbaan)
•
Oplossingsgericht coachen
•
Niet Aangeboren Hersenletsel
•
Mediation
•
Wandel coaching

Mirjam van der Wielen
Arbeidscoach/Adviseur
T 06 - 10 19 08 60 E wielen@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Jobstap. Ik heb met name ervaring in het
coachen van mensen met ASS, LVG en NAH.
Doordat ik goed rust en overzicht kan bewaren, levert dit een grote
bijdrage in het ondersteunen van kandidaten.
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.
Hiernaast ben ik lid van de OR van Jobstap en verzorg ik zowel intern als
extern trainingen voor Jobstap Educatyf.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Empathisch | Geduldig | Betrouwbaar | Oplossingsgericht |
Praktisch | Laagdrempelig | Meedenkend | Zelfstandig.

WERKERVARING
•
Jobstap
•
Start People
OPLEIDINGEN
•
Orthopedagogiek
•
Post-HBO Autisme
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Diverse interne trainingen Jobstap
•
Noloc-certificering Jobcoach

Ellis de Kok
Arbeidscoach
T 06 - 12 81 97 07

E kok@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Jobstap als Arbeidscoach in Nijmegen.
In de loop der jaren heb ik veel werkervaring opgedaan op het gebied
van jobfinding, maar vooral van jobcoaching.
De doelgroepen waar ik goed mee kan werken zijn LVB, Autisme, ADHD,
mensen met een lichamelijke beperking en schoolverlaters.
Mijn stijl van coaching is duidelijk, gestructureerd, sturend en vooral ook
goed een luisterend oor kunnen bieden en kijken op welk gebied er het
meest begeleiding nodig is. Ik onderhoud goed contact met mijn cliënten
en ben goed bereikbaar. Je weet wat je aan mij hebt en afspraak is
afspraak.

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrouwbaar | Flexibel | Luisteren & Mee denken |
Persoonlijk | Betrokken | Duidelijk | Ordelijk | Geduldig

WERKERVARING
•
Jobstap
•
YER Werving & Selectie
•
Spherion Recruitment
OPLEIDINGEN
•
Hogeschool van Utrecht CMV
•
MEAO Oosterbeek
TRAININGEN/CURSUSSEN
•
Doelgroepentraining
•
Wet- & Regelgeving
•
Star training, criteriumgericht interviewen
•
Verkooptraining
•
Time Management
•
Noloc-certificering Jobcoach

Remie van de Craats
Regiomanager Zuid
T 06 - 23 40 98 65 E craats@jobstap.nl
SPECIALISME
Sinds februari 2019 ben ik werkzaam bij Jobstap, met daarvoor ruim 28
jaar ervaring in de bemiddeling van personeel. Ik heb met name ervaring
in het coachen van professionals.
Maatschappelijk betrokken, en iemand die voor de kandidaten en achter
zijn mensen staat. Met veel passie en plezier zet ik iedere dag mijn team
in Zuid-Nederland in haar kracht. Waardering vanuit onze kandidaten is
een 8,5 en vanuit werkgevers een 8,2. Resultaten waar ik enorm trots op
ben en mij en het hele team stimuleren om iedere dag nog meer impact
te maken als Social Enterprise. Mijn ambitie is om samen te werken aan
het beste resultaat, met een hoge medewerkers- en klanttevredenheid.
Kortom, samen het verschil te maken voor onze kandidaten.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Ondernemend | Resultaatsgericht | Enthousiast | Creatief |
Innovatief | Optimistisch | Verbinder | Integer | Betrouwbaar | Humor.

WERKERVARING
• Staffing IT
• Yacht en Randstad
• Tempo-Team
• Rabobank
• Werk & Vakmanschap
• ArbeidsbureauStart
OPLEIDINGEN
• Bedrijfskunde
• Economie
• Beleidswetenschappen
• Lerarenopleiding O
TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse op het gebied van weten regelgeving, bemiddeling en
management vaardigheden.

Hoe kunnen we ondersteunen?

Jobstap Nijmegen
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Jobstap Tiel
Appelboogerd 2
4003 BV Tiel

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

