Jobcoaching
Omschrijving:

Individueel begeleidingsprogramma op de werkplek om de
kans op behoud van werk te vergroten.

Doelstelling / resultaat:

Kans op het behouden van werk vergroten.

Voor wie?

Cliënten die door lichamelijke en/of psychische belemmeringen behoefte hebben aan ondersteuning op de
werkplek.

Inhoud:

Intake
•
•
•
•
•
•

Werknemers analyse
Werkgevers analyse
Functie analyse
Begeleidingsaspecten van de cliënt in kaart brengen
Begeleidingsaspecten van de werkgever in kaart brengen
Opstellen van een jobcoachplan

Individuele begeleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij een nieuwe baan of nieuwe afdeling: introductie van
cliënt in het bedrijf en bij collega’s.
Bij re-integratie: Maken van een opbouwprogramma in
uren en taken.
Begeleiding bij organiseren en uitvoeren van
werkzaamheden.
Aanleren van strategieën om beperkingen te ondervangen.
Inrichting van de werkplek en het adviseren van eventuele
voorzieningen.
Het aanleren en trainen van de benodigde beroeps- en
sociale vaardigheden.
Mogelijke communicatieproblemen tussen werknemer en
werkgever oplossen.
Het voorbereiden van werknemer op voor werknemer
belangrijke gesprekken.
Eventueel aanwezig zijn bij voor werknemer belangrijke
gesprekken.
Structurele evaluaties van de voortgang en de behaalde
doelen met werkgever en werknemer.

Voorwaarden:

Om voor vergoeding via het UWV in aanmerking te komen:
Cliënt heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst
proefplaatsing voor tenminste een half jaar, waarbij cliënt
minimaal 12 uur per week werkt. Als cliënt in eerste instantie
minder dan 12 uur werkt en de verwachting bestaat dat de
arbeidsuren door een jobcoachtraject uitgebreid kunnen
worden, kunnen wij ook ingeschakeld worden.
Bij vergoeding door de werkgever is er geen urenbeperking
en zijn er geen voorwaarden voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Vorm & duur:

Periodieke coaching afspraken op werkplek, frequentie op
maat afgesproken.
Periode: half jaar, eventueel met verlenging.

Rapportage:

Schriftelijk rapport conform de gemaakte afspraken.

Locatie:

Op de werklocatie van de cliënt.
Eventueel kunnen gesprekken ook thuis plaatsvinden of op
een locatie van Heliomare.

Aanmelden en informatie

Heliomare Arbeidsintegratie
Relweg 51
1949 EC Wijk aan Zee
T 088 920 92 00
E aanmeldpunt@heliomare.nl
W www.heliomare.nl

