
Groepsgewijze aanpak naar werk -

een krachtige combinatie van trainen en 

matchen 

Tim Colijn (AM Match)

Marije Winkeler (ZINZIZ)



• Tim Colijn (acquisiteur)

• Marije Winkeler (trainer/adviseur)

Wie zijn wij?



• Gestart september 2016

• 5 gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, 

Haarlemmermeer, Ouder Amstel, Uithoorn,

• Doelgroep: 40-70% loonwaarde participatiewet

• Programma van zes + zes weken naar 

werk(ambitie):

– Zo regulier mogelijk

– Zo duurzaam mogelijk

– Jobhunting en nazorg

Match je Perspectief



• Intensief programma (6 weken + 6)

• Mix van theorie en praktijk

• Focus op houding en gedrag in relatie tot het 

groepsproces

• Ontwikkeling van zelfregulerend vermogen

• Vergroten van vertrouwen in eigen 

mogelijkheden (self-efficacy)

• Kennis maken met echt werk en reguliere 

werkgevers

Trainen



• Relatiebeheer (functiecreatie, 

jobcarving)

• Vacaturebank

• Begeleiding in concrete sollicitaties door 

consulent matching

• Werkstages met als doel oriëntatie op de 

arbeidsmarkt

Matchen



• Doelgericht te werk gaan

• Consulenten en acquisiteur maken actief 

deel uit van het trainingsprogramma

• Samenwerking tussen professionals

• Oefenen van echte activiteiten naar 

werk in de training

• Voorbeeld: Luchtvaartcollege Schiphol

De combinatie van trainen en matchen



• Man van 50

• Doelgroepenverklaring, 

concentratieprobleem, ziektewet

• Verleden koffieautomaten 

schoonmaken, post

• Training maximaal doorlopen

• Blijft positief en vertrouwen houden

• Interne postverwerking, proefplaatsing

Succesverhaal



• Man 22 zonder startkwalificatie

• Werk maakte niet uit

• Geen fysieke klachten

• Magazijnwerk, proefplaatsing

• Halfjaar contract

• Uiteindelijk ontbonden

• Thuissituatie en communicatie zorgden 

ervoor dat hij afspraken niet na kon 

komen

Geen passende oplossing



• Medische/psychologische achtergrond

– Advies bedrijfsarts

• Thuissituatie

• Negatieve ervaringen

• Op de werkvloer zijn naast de werkgever 

ook leidinggevenden en collega’s 

betrokken

Hebben jullie ideeën om met deze 

obstakels om te gaan?

Welke obstakels komen we tegen?



• Heb je een voorbeeld van een 

kandidaat die je zou willen aanmelden 

voor dit traject, maar van wie je twijfelt of 

het geschikt is?

Wie zouden jullie willen aanmelden?



Vragen?

Hebben jullie nog vragen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



