Begeleiding door een Jobcoach

Neemt u
iemand in dienst uit het doelgroepregister die hulp nodig heeft bij het werk? Een jobcoach kan de nieuwe
werknemer op de werkvloer ondersteunen. Dit voorkomt uitval. En u heeft er een zelfverzekerde nieuwe
medewerker bij.

Waarom jobcoaching?

Hoe werkt het?

• U neemt iemand in dienst uit het doelgroepregister die
het werk (nog) niet zonder ondersteuning kan uitvoeren.
• Een jobcoach geeft de kandidaat persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van zijn taken op de werkplek.
Naast coaching worden ook belemmeringen weggenomen.
• De jobcoach zorgt voor kennis en begrip bij de werkgever en collega’s.
• Als werkgever krijgt u van de jobcoach van Ferm Werk
ook coaching hoe u de werknemer het beste kunt begeleiden.
• Na de jobcoaching kan de werknemer zelfstandig zijn
werk uitvoeren of is de werkgever zelf in staat de werknemer te begeleiden op zijn werkplek.

• Als u voor een (potentiële) medewerker jobcoaching wilt
aanvragen dan kunt u dit bespreken met uw accountmanager van Ferm Werk.
• Jobcoaching is maatwerk, per kandidaat zal gekeken
worden voor welke termijn en met welke frequentie de
jobcoaching ingezet zal worden
• Ferm werk werkt met verschillende jobcoaches. Per
kandidaat wordt gekeken welke jobcoach het beste past.
• Het is ook mogelijk om zelf een jobcoach in te zetten.
Hiervoor ontvangt u een vergoeding van Ferm Werk.

“Het inzetten van
een jobcoach wordt
vergoed door Ferm
Werk”
Uw
voordeel
• Ondersteuning op de werkvloer
• Minder uitval
• Een zelfverzekerde nieuwe medewerker
• Het inzetten van een jobcoach wordt vergoed door
Ferm werk

Overige regelingen doelgroepregister
•

No-riskpolis

•

Loonkostensubsidie

•

Proefplaatsing

•

Loonkostenvoordeel

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u
terecht op onze website www.fermwerk.nl

Over Ferm Werk
Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater,
Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk
voor de gemeentelijke taken op het gebied van participatie, werk & inkomen. Is uw (toekomstige) werknemer
woonachtig in een andere gemeente dan adviseren wij u
om contact op te nemen met het werkgeversservice punt
van de desbtereffende gemeente.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Annemarie Schilstra of Nico van den Belt
@
banenafspraak@fermwerk.nl
0348— 497 000

