2021

Een inclusieve samenleving met
voor iedereen gelijke kansen
op de arbeidsmarkt.

Dát is waar wij als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk voor staan. Hoe we
ons steentje bijdragen aan zo’n samenleving? Iedere dag weer bouwen we aan
duurzame dienstverbanden voor werknemers met een arbeidsbeperking. Voor zowel
werknemers als werkgevers bieden we passende begeleiding on the job.
We zijn er voor een brede, complexe doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt en
bieden specialistische begeleiding op iedere trede van de participatieladder. Weet ons te
vinden als het gaat om coaching van mensen met een licht verstandelijke beperking,
autisme, auditieve beperking, niet-aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek,
psychische klachten of een combinatie hiervan.
Door het hele land bijten gedreven arbeidscoaches zich vast in begeleidingstrajecten.
Ze steken hun nek uit voor kandidaten, denken in mogelijkheden en signaleren
arbeidskansen. Ze bundelen krachten in het regionale netwerk en hebben oog voor
álle leefgebieden. Deze transitiecoaches zorgen ervoor dat vele werknemers met een
arbeidsbeperking blijvend meedoen op de arbeidsmarkt.
Wij gaan samen aan het werk in een breed netwerk van kandidaten,
werkgevers, UWV, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, sociale partners en
zusterorganisaties van de Jobstap Groep. Samen vergroten we die inclusieve voetafdruk in
Nederland.
We geloven dat iedereen wil meedoen in de maatschappij. Dat iedereen wil bouwen aan een
toekomst met perspectief, óók als er sprake is van een arbeidsbeperking. En jij?
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Hoe borgen wij kwaliteit bij het vervullen van de missie?
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GRONDSTOFFEN VOOR GEDREVEN TEAMS
SAMEN AAN HET WERK

Bij Jobstap staat er een Servicecenter en Kernteam klaar om teams te ondersteunen.
Zij voeden de arbeidscoaches, samen met het landelijke netwerk, met informatie &
inspiratie. En dat geldt andersom ook. We gaan samen aan het werk voor het beste
resultaat!
Vragen over onze organisatie of dienstverlening? Neem contact op via:
(T) 026-33 97 520
(E) info@jobstap.nl
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