Jobcoaching
Heb je een baan en heb je
begeleiding

nodig

om

De begeleiding is erop gericht dat je zo goed

goed

te

kunnen functioneren?
Dan is een jobcoach misschien iets voor jou. Dit
heeft tot doel je functioneren te versterken en
je baan te behouden. Als je een beperking hebt
die jou in je werk belemmert dan kun je voor
jobcoaching in aanmerking komen. Het UWV

mogelijk

je

communicatie

werk
en

kunt

doen

en

samenwerking

dat

de

met

je

werkgever en collega’s soepel verloopt.

Wat mag je van ons verwachten?
Als je gekozen hebt om in je werk door ons
begeleidt te worden kunnen we van start gaan en

beslist daarover en financiert de jobcoaching.

maak je nader kennis met je jobcoach. Dit is

Stichting Werk aan de Linie verzorgt in samen-

kunt bespreken waar je in je werk tegenaan

jouw persoonlijke begeleider waar je alles mee

werking met Nieuwland WTZ de uitvoering van
jobcoach trajecten in regio Utrecht. Nieuwland
WTZ is een door het UWV erkende jobcoach
organisatie.

De jobcoach stelt samen met jou en je werkgever
een coachingsplan op. Daarin staan de doelen
waaraan je de komende tijd gaat werken en hoe
je daarin wordt begeleid.
Je

Wat houdt Jobcoaching in?
Jobcoaching

loopt.

betekent

eenvoudigweg

dat

je

mag

van

ons

verwachten

ontwikkeling in je werk centraal stellen!

ondersteuning krijgt bij de dingen die je lastig
vindt op je werk. De begeleiding is altijd op
maat en kan bestaan uit bijvoorbeeld:








Introductie in het bedrijf en bij je nieuwe
collega’s
Ondersteunen tijdens de inwerkperiode in je
nieuwe functie
Organisatie van werkzaamheden
Aanleren en trainen van benodigde
beroeps- en sociale vaardigheden
Leren omgaan met beperkingen waar je in
een werksituatie tegenaan loopt
Voorbereiden en ondersteunen bij
belangrijke gesprekken
Verhelpen of bespreekbaar maken van
eventuele problemen.

Informatie en aanmelding
Neem gerust contact op met:
Valentin Herrera: 030 – 6565285
E herrera@nieuwland.nl

Stichting Werk aan de Linie

Marsdijk 2
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dat
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we

jouw

