
 

 

Hoofdstuk 8.  Persoonlijke ondersteuning (job coaching) 
 
Artikel 8.1  Doel  
De voorziening job coach heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 10da P-wet ten doel een zodanige 
begeleiding aan werknemer en werkgever te bieden, dat de werknemer na de maximale duur van de inzet 
zoals opgenomen in artikel 8.4. van deze nadere regels zonder extra begeleiding bij een reguliere 
werkgever werkzaam kan zijn.  
 
Artikel 8.2  Doelgroep 
Het college kan een voorziening job coach aanbieden aan een persoon uit de doelgroep 
loonkostensubsidie en/of een persoon met een structurele functionele beperking, die aan de volgende 
criteria voldoet: 

a. De persoon verricht arbeid op een proefplaatsing en/of; 
b. De persoon verricht arbeid in een dienstbetrekking; 
c. De duur van de dienstbetrekking bedraagt tenminste 6 maanden; 
d. De omvang van de dienstbetrekking is tenminste 12 uur per week; 
e. Er is sprake van een loonwaarde van minimaal 30%. 
  

Artikel 8.3  Eisen Job coach 
De organisatie die de job coach levert: 

a. Onderschrijft de geldende visie en eindtermen voor job coach opleidingen van de 
beroepsvereniging job coaches Nederland, én: 

b. Heeft aansluiting gezocht bij het geldende protocol job coach van het UWV zoals deze is 
gepubliceerd in de Staatscourant, én; 

c. Voldoet aan het geldende erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning van het 
UWV; 

d. Verklaart schriftelijk dat de job coach hieraan voldoet. 
 
Artikel 8.4   Duur van de inzet 
Een job coach kan worden ingezet: 

a. Gedurende drie maanden vanaf de ingangsdatum van proefplaatsing;  
b. Gedurende zes maanden vanaf de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst; 
c. De inzet van een job coach kan, voor zover noodzakelijk, verlengd worden tot de maximale 

periode van twee jaar; 
d. Bij iedere verlengingsperiode kan afhankelijk van de omstandigheden de noodzakelijke 

intensiteit van het begeleidingsniveau getoetst worden. 
 
Artikel 8.5  Intensiteit van de inzet 
1. Bij de inzet van de job coach wordt, onder het hanteren van de volgende bedragen per jaar exclusief 

eventuele verschuldigde BTW, aangesloten op de begeleidingsniveau ‘s licht en midden zoals deze 
door het UWV worden gehanteerd;  

 

Begeleidingsniveau  Jaar 1 Jaar 2 

Licht  € 2.700,-- € 1.400,-- 

Midden  € 4.500,-- € 2.700,-- 

 
2. De bedragen zoals opgenomen in het eerste lid betreffen de tarieven bij een  arbeidsovereenkomst 

van 24 uur of meer; 
3. Voor zover een arbeidsovereenkomst minder dan 24 uur bedraagt, wordt het bedrag naar rato 

bijgesteld; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Toelichting op artikellen  
 
 
Hoofdstuk 8.  Persoonlijke ondersteuning (job coaching) 
Job coaching is één van de instrumenten die gemeenten  kunnen inzetten in het kader van de 
Participatiewet. Door de Werkkamer is aangedrongen op harmonisatie van instrumenten van UWV en 
gemeenten, waaronder het instrument “job coaching”.  Om die reden is zoveel mogelijk aangesloten bij de 
door het UWV gehanteerde criteria, waaronder een persoon in aanmerking komt voor ondersteuning 
middels Job coaching.   
De job coach kan zowel tijdens een proefplaatsing als tijdens een lopende arbeidsovereenkomst worden 
ingezet.  
 
De toekenning kan steeds verlengd worden tot een maximale periode van 2 jaar. Halfjaarlijks wordt 
getoetst welke mate van begeleiding de persoon nodig heeft. Streven blijft om werkgever en werknemer op 
een zodanige wijze te coachen dat na de periode van 2 jaar volstaan kan worden met de gebruikelijke 
begeleiding op de werkplek.  
 
Binnen de mogelijkheden stemmen UWV, de werkgever en de gemeente de inzet van één job coach per 
organisatie af. De gemeenten hebben hierbij een voorkeur voor de inzet van Job coaches vanuit de SW-
bedrijven. Daar waar een andere Job coach-aanbieder dan de drie SW-bedrijven wordt ingezet, wordt 
aangesloten bij de criteria zoals gehanteerd door UWV waaraan deze aanbieder moet voldoen: 
 
1. Geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid van het bedrijf te twijfelen. 
2. Het bedrijf conformeert zich voortdurend aan de geldende UWV beleidsregels. 
3. Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of in het nationale beroeps-

/handelsregister. 
4. Het bedrijf beschikt over een passende aansprakelijkheidsverzekering. 
5. De administratie van het bedrijf voldoet voortdurend aan de ESF vereisten en maakt dit desgevraagd 

inzichtelijk. 
6. Het bedrijf heeft geen zakelijke of persoonlijke belangen bij de werknemers of bij de bedrijven waar de 

werknemers die gecoacht worden werkzaam zijn of te werk worden gesteld. 
7. Het bedrijf beschikt voortdurend over voldoende vakbekwaam personeel en maakt dat desgevraagd 

inzichtelijk. 
8. Het bedrijf neemt de normen met betrekking tot privacy voortdurend in acht. 
9. Het bedrijf voldoet voortdurend aan de gestelde aspecten met betrekking tot klachtenmanagement. 
10. Het bedrijf beschikt over een interne beschrijving van de afspraken rondom de te leveren 

dienstverlening en maakt die desgevraagd inzichtelijk. 
11. Het bedrijf voldoet voortdurend aan de eisen die gesteld worden aan de klanttevredenheid. 
12. De uitvoerende medewerkers van het bedrijf die contacten onderhouden met UWV en de werknemer 

die gecoacht wordt, beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed. 
13. Het bedrijf en zijn werknemers verlenen alle medewerking aan ingestelde controles, binnen de 

gestelde termijn. 
14. Gedurende een periode van één jaar voorafgaand aan de aanvraag van de erkenning is geen 

erkenning van het desbetreffende bedrijf ingetrokken. 
 
Ook wordt aangesloten op de reeds gemaakte afspraken van de G4 met het UWV, welke  afspraken 
hieronder integraal zijn overgenomen.  
 
Uitgangspunten om te komen tot harmonisatie job coach 
Zo simpel mogelijk: elke werkgever snapt direct waar het om gaat; 

 Een uniform aanbod voor de gehele doelgroep garantiebanen; 
 Een eenduidig basisaanbod binnen de arbeidsmarktregio’s van de G4-steden;  
 Zo min mogelijk (administratieve)gedoe voor werkgevers; en 
 De aan te bieden dienstverlening moet vanzelfsprekend passen binnen de financiële kaders van 

de gemeenten. Door de “forse” bezuinigen in het sociaal domein (ook op het Participatiebudget) is 
de financiële ruimte beperkt.  

 
Definitie job coach 
Een job coach begeleidt een persoon (werknemer) met een structurele functionele beperking gedurende 
een maximale periode bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. Verder is van belang dat de 



 

 

ondersteuning noodzakelijk is in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet 
zijn werkzaamheden kan verrichten. De job coach begeleidt naast de werknemer ook zijn werkgever.  
UWV heeft geen job coaches in dienst maar besteedt dit uit. Wanneer men bij UWV spreekt over een 
interne job coach dan heeft men het over een job coach in dienst bij de werkgever c.q. ingehuurd door de 
werkgever. Van een externe job coach spreekt men indien een job coach door de klant wordt ingehuurd bij 
een door UWV erkend job coachbedrijf.  
Bij gemeenten kan het anders zijn. Er zijn namelijk gemeenten die eigen job coaches in dienst hebben. 
Deze job coaches worden aangeduid als “eigen job coaches”. Een job coach in dienst bij de werkgever of 
ingehuurd door de werkgever wordt aangeduid met de term “interne job coach”. En een job coach die 
ingehuurd wordt door de gemeente zelf wordt aangeduid met de term “externe job coach”.  

 
Doel job coaching 
De voorziening persoonlijke ondersteuning heeft ten doel dat een werknemer wordt begeleid naar een 
situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever 
werkzaam kan zijn (zie TK 2013–2014, 33 161, nr. 107, p. 115). 
Aan het einde van een geslaagde job coaching kan de werknemer zelfstandig zijn werk uitvoeren en/of is 
de werkgever zelf in staat de werknemer te begeleiden op zijn werkplek. Job coaching heeft tot doel om de 
werknemer te ondersteunen bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken. De bedoeling is 
om mensen met beperkingen te ondersteunen bij het behouden van werk. 
 
Kerntaken en verantwoordelijkheden (activiteiten) 
Met betrekking tot de kerntaken en verantwoordelijkheden van de job coach wordt aansluiting gezocht bij 
de Beleidsregel Protocol Job coach UWV 2014. Dit protocol is op 30 juni 2014 (nr.18037) in de 
Staatscourant gepubliceerd. Hieronder wordt een opsomming van doelen en activiteiten uit dit protocol 
gegeven. 

 
Doelen Activiteiten 

Het introduceren van de werknemer 

 In het bedrijf 

 In het team (directe collega’s) 

Structureren van het werk 

 Adviseren over inrichting werk 

 Adviseren over (aanpassing) organisatie van het werk 

Inwerken en trainen van de klant 

 Aanleren handelingen 

 Trainen benodigde vaardigheden 

 Aanleren sociale vaardigheden( bedrijfscultuur) 

Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis) 

 Bij de werknemer 

 Bij de werkgever 

Begeleiden werknemer op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken) 

 In contact met collega’s 

 In contact met leidinggevende 

 Bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie 

 Bij interne voorlichting/cursussen 

 Bij calamiteiten 

 Bij verhogen van arbeidsontwikkeling (loonwaarde)  

Afstemming met de thuissituatie en doorverwijzing naar hulp- en zorgstructuren 

 Afstemmen met sociaal netwerk (familie/vrienden) 

 Doorverwijsfunctie naar hulp- en zorgstructuren 

 Advisering van werkgever bij verzuim en ziekte 

Begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de werknemer zodanig dat deze de 
begeleidende rol over kan nemen. 

 Bij het aanleren van vaardigheden 

 Bij calamiteiten en in conflict situaties 

 Bij het omgaan met collega’s en in overlegsituaties 

 Bij nieuwe situaties in het werk (bijvoorbeeld bij verandering van werkproces) 

 Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de werknemer 

Evaluatie en coördinatie 

 Evaluatie van de werkafspraken (tussen klant en werkgever) 

 Coördinatie van en activiteiten gericht op voortzetting van contract bij werkgever 

 
NB 
Het spreekt voor zich dat de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze in bovenstaand tabel beschreven 
zijn, het volledige takenpakket van de job coach betreffen. Dat betekent uiteraard niet dat deze bij elke 
werknemer, waarvoor job coaching ingezet wordt, toegepast moeten worden. Dat is maatwerk en 



 

 

afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de werknemer en de werkgever en ter beoordeling door de 
job coach.   

 
Doelgroep(en) waarvoor job coaching wordt ingezet 
De gemeente kan job coaching inzetten voor onderstaande twee doelgroepen: 

1. Doelgroep loonkostensubsidie: personen die niet in staat zijn het Wettelijk Minimumloon (WML) te 
verdienen en waarvoor, ter compensatie hiervan om hen aan het werk te krijgen op de reguliere 
arbeidsmarkt, loonkostensubsidie wordt ingezet. Het betreft hier de doelgroep van de garantiebanen; 
én 

2. Personen met een structurele functionele beperking die wel in staat zijn het WML te verdienen, 
waarvoor geen loonkostensubsidie wordt ingezet, maar voor wie de inzet van job coaching (als 
werkvoorziening) noodzakelijk is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om personen met een medische 
urenbeperking of de SW-doelgroep.  

 
Eisen aan kennis en kunde van de job coach 
De Job coach heeft/is: 

 een hbo-opleiding of hbo werk- en denkniveau; 

 een opleidingsmodule voor job coach gevolgd; of 

 in de praktijk binnen de organisatie opgeleid tot job coach (in company training). 
 
De organisatie die de job coach levert onderschrijft tevens de visie en eindtermen voor job 
coachopleidingen versie 1.0 d.d. 12 april 2012 van de Beroepsvereniging Job coaches Nederland en 
verklaart schriftelijk dat de job coach hier aan voldoet.  
Aan deze eisen dienen naast de externe job coaches ook de interne (van de werkgever) en eigen (in dienst 
bij gemeente) job coaches te voldoen.  
 


