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• Aanleiding 

• Werken met een jobcoach 

• Soorten jobcoaches en regelingen 

• Jobcoaching in de regionale praktijk 

• Praktijkvoorbeeld uitgelicht 

 

 

Programma 



• Begeleiding medewerker 

• Werknemers zijn verschillend 

• Goed inleven in medewerker 

• Overgang school naar werk 

• Eén bedrijf, één jobcoach 

Werken met een jobcoach 



• Door werkgever 

• Door UWV of gemeenten 

• Regelingen UWV en gemeenten 

• Verschillende methodieken 

Soorten jobcoaches en regelingen 



• Beleidskeuzes 

• Keuzes ten aanzien van uitvoering 

• Borging van kwaliteit 

• Monitoring 

Jobcoaching in de regionale praktijk 



• De grote lijnen: 

–  Elisabeth de Gelder, manager 

WerkCorporatie 

• Het hoe in de praktijk:  

– Esther Willems, accountmanager 

WerkCorporatie 

• De jobcoach aan het werk:  

– Wilko Niemer, jobcoach USG Restart 

 

 

 

Praktijk jobcoaching in Noord-Oost Polder 



• 2016: 400 banen in Flevoland 

• 2017: 1.044 banen in Flevoland 

• Aantal kandidaten Noordoostpolder: 95 

• Bemiddeld: 45 

• Aantal jobcoachtrajecten: 18 

• Jobcoaching extern: 30 uur per jaar 

• Duur coaching: maximaal half jaar, tenzij 

 

 

 

Situatieschets 



• Doelstelling halen 

• Wendbaar blijven en de oorspronkelijke 

identiteit behouden: we besteden uit 

• Kosten beheersen: we zijn scherp op prijs 

• Het beste voor de kandidaten: we werken 

met specialisten 

 

 

 

Dit zijn onze uitgangspunten 



• Jobcoaches zijn ingeschreven bij de 

beroepsvereniging jobcoaches 

• De organisatie voor wie de coach werkt is 

ingeschreven bij het UWV-register 

erkenningskader 2016 

Eisen 1/2 



• Resultaten bij werknemers 

(werknemersvaardigheden, perspectieven, 

thuis) 

• Resultaten bij werkgevers (de coach maakt 

zichzelf overbodig) 

• En de coach is bereid zich te laten 

beoordelen 

 

 

Eisen 2/2 



• De tijd veel leert 

• kandidaten, banen en werkgevers 

• Ontwikkelingen RWF 

• Landelijke ontwikkelingen 

 

 

Wetende dat: 



• Een specialist Banenafspraak 

• Iedereen werkt met kandidaten 

Banenafspraak 

 

• Indicatie 

• Welkom bij de WerkCorporatie 

 

Zo werkt het in de praktijk 



• Matching 

• Proefplaatsing 

• Loonwaardemeting 

• Jobcoaching 

• Evaluatie (ESF) 

 

Route naar jobcoaching 



• Jobcoach al aanwezig 

• Interne jobcoach 

• Speciaal onderwijs 

• Externe jobcoach 

 

 

 

Jobcoaching 



• Overdracht accountmanager 

• 3-gesprek 

• Afspraken. Hoe bereiken we:  

– duurzame plaatsing 

– overbodig maken jobcoach 

• Maandelijks contact  

• Eindrapportage 

 

 

 

 

Jobcoach 



• Maatwerk 

• Coaching on the job 

• Coaching werknemer, werkgever en 

collega’s 

• Contact accountmanager  

• Verantwoording  

Zo werk ik 



• Vragen? 

 

Het resultaat 



• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



