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Filmpje van Jobstap; kandidaten in beeld waar jobcoaching voor is ingezet. Dit 
maakt het verschil tussen participeren/werken of thuis zitten. Het gaat om 
iemands leven en niet om korte termijn. Jobcoaching al zo’n 25 jaar in 
Nederland ingezet. Hier heb je experts bij nodig die zowel kennis en kunde 
hebben mbt problematieken en de mogelijkheden daarbij als van arbeid. Dit 
maakt bijvoorbeeld een verschil met een zorg- of handhavende benadering. 
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Even voorstellen



‘Jobcoaching, het kind van de rekening?’

Aanvulling voor verspreiding: inventarisatie bij het publiek. Hier komt de kern uit dat jobcoaching 

nog te beperkt wordt ingezet door met name gemeenten. Dat re-integratiebedrijven met 

ontzettende diverse wensen/eisen te maken hebben. Dat de interpretatie van jobcoaching zeer 

verschillend is en dat er te licht wordt gedacht over het vak van de jobcoach.

Uitgangspunt van USG/Jobstap is dat er diverse vormen van jobcoaching zijn. Deskundigheid 

op verschillende levensdomeinen in 1 functie gecombineerd met een bedrijfsmatig denken van 

belang is om goede begeleiding, onafhankelijk tot stand te brengen. 



Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017. 

• Rapport: ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ Sociaal Cultureel Planbureau 

oktober 2017



• 15 % geeft aan dat aantrekken van mensen met een beperking 

prioriteit heeft in personeelsbeleid

• Grote organisaties (39%) meer prioriteit dan middelgrote (22 %) 

of kleine (11%) organisaties.

• Ongeveer 11 % van werkgevers denkt in de komende 2 jaar 

mensen uit deze doelgroep aan te nemen.

• De helft (50 %) antwoord negatief op deze vraag.

– Geen geschikte functies

– Geen nieuwe medewerkers nodig

– Kijken naar kwaliteit van de sollicitant en niet naar de 

beperking

– Onbekend met de voorzieningen die van toepassing zijn

– Te weinig capaciteit voor begeleiding en ondersteuning

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017.



• Mondelinge toelichting bij vorige sheet:
• Tijdens een plenaire bijeenkomst van de programmaraad was tijdens 

een quiz een vraag: “welke voorziening is voor de werkgever de meest 

belangrijke?” no risk polis, loondispensatie, …, …, jobcoaching?

• Uiteraard is de no risk polis het meest belangrijk voor de werkgever. 

Echter de conclusie te trekken op basis van deze vraagstelling dat 

jobcoaching dat niet is, is niet correct. Er zijn legio werkgevers die 

aangeven dat ze zonder jobcoaching iemand niet in dienst zouden 

nemen. Hierin ook de verwijzing naar het rapport van het sociaal 

cultureel planbureau dat werkgevers aangeven te weinig begeleiding 

te hebben. 





Mondelinge toelichting bij volgende sheet:

De volgende sheet komt uit een onderzoek van Selle van der Woude 

(onderzoek achterin presentatie benoemd).

Het gaat hier om een zeer intensieve inzet van jobcoach. € 19.854,-

betreft 4 a 5 uur jobcoaching per week. Dat is een uitzondering, In het 

meerendeel van de situaties wordt gemiddeld zo’n 2 a 2,5 uur per week 

ingezet. Dit bedraagt direct tenminste een halvering van het genoemde 

bedrag. Daarnaast wordt er niet vaak een vervoersvoorzieing ingezet. Dat 

betekent in jaar 1 ongeveer €13.000 inclusief uitkeringslasten. In jaar 2 

heb je dus al direct een vermindering van de kosten wanneer je WEL 

investeert in een jobcoach tov wanneer je NIET investeert. In jaar 2 is er 

meestal minder begeleiding tov jaar 1. 



ri(max.)  € 9.927rsvoorziening 

(max.) € 4.100 € 4.100 € 4.100keringslasten 

    € 4.04Totale kosten €

28.839 € 19.755 € 16.085

Onderzoek Drs. Selle van der Woude 2014 : Het verschil maken. Arbeidsperspectief voor jongeren met een 

beperking

Arbeidsperspectief voor jongeren met een beperking





Pieter van Rijswijk

(managing director)
Mondelinge toelichting: Pieter vertelt dat hij als werkgever een 

Dienstverband biedt en zeker ook een mate van begeleiding. Sommige begeleiding, zoals het 

uitgavenpatroon van het salaris (alles in een weekend erdoor ‘jassen) gaat echter te ver. Hij wil 

graag een jobcoach erbij. Die verstaat ook de taal van de werkgever. Hij maakt een 

onderscheid tov een gemeentelijke benadering waar hij geen goede ervaring mee heeft. Ook is 

een keer geen jobcoach ingezet. Kandidaat is uitgevallen. Hij heeft van de 12 mensen 5 

mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Heeft er geen verdienmodel van gemaakt en vind 

externe begeleiding als kleine werkgever belangrijk.

De praktijk 



• Het op professionele basis bieden van methodische 

ondersteuning aan medewerkers met een arbeidsbeperking, 

gericht op het vinden en behouden van een baan op de 

reguliere arbeidsmarkt.

– Pedagogische/psychologische achtergrond

– Verbinding en balans tussen werk en privé

– Aandacht voor ontwikkeling en doorstroom

– Coaching werknemer én werkgever

– Aanleren vaardigheden en omgaan collega’s

– Evaluatie en coordinatie

Wat doen externe jobcoach organisaties



Peter Vos ISS Facility Services

Filmpje ISS; Peter Vos vertelt over de aanvulling van de externe jobcoach op de 
interne.
Deskundigheid is van belang. Een duaal model werkt goed. De problematiek in 
andere domeinen om werk heen heeft invloed op werk. Daar moet je als 
werkgever niet in willen opereren. Wel een externe deskundige die de 
werkgever deskundiger maakt in de omgang met zijn werknemer.
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