
Wat is jobcoaching?
Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u gebruik 
maken van een gecertificeerde jobcoach. Deze zorgt ervoor dat u samen het 
maximale uit de werkrelatie kunt halen. De jobcoach is er in eerste instantie 
voor uw werknemer en begeleidt hem of haar in de taken op de werkplek.  
Op basis van een vooraf opgesteld plan komt de jobcoach regelmatig langs 
voor observatie, begeleiding en overleg met de werknemer en zo nodig ook 
met u als werkgever. 

Waarom een 
jobcoach?
Jobcoaching voor werknemers richt zich op de 
verzelfstandiging van uw werknemer zodat hij zijn 
taken goed kan uitvoeren. Daarnaast krijgt u inzicht  
in hoe u het beste om kunt gaan met deze werknemer. 
U wordt ontlast en de duurzame inzetbaarheid van  
uw werknemer wordt bevorderd. 

Hoe werkt het?
Heeft uw werknemer een arbeidsbeperking en kan hij 
zijn werkzaamheden in uw bedrijf nog niet voldoende 
verrichten, dan kan er een jobcoach ingezet worden. 
Jobcoaching is altijd maatwerk, gebaseerd op de 
talenten van uw werknemer. Er wordt vooraf een plan 
opgesteld. Gedurende het traject wordt u er ook bij 
betrokken.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het inzetten 
van een jobcoach:

•  Uw werknemer heeft zelf een jobcoach die hij wil
inzetten;

•  U kent zelf een jobcoach die u wil inzetten, of u heeft
een gecertificeerde jobcoach in dienst;

•  Via FactorWerk of de accountmanager in uw eigen
gemeente ontvangt u advies over het inschakelen
van een passende jobcoach.

Jobcoaching  
mogelijk 

gedurende 
maximaal 
drie jaar.



Jobcoaching 
aanvragen?
De voorwaarden voor jobcoaching kunnen lokaal 
verschillen. Neem contact op met uw accountmanager 
of met FactorWerk om de opties in uw gemeente te 
bespreken.

FactorWerk – en de kracht van sociaal ondernemen – is een initiatief van het regionaal werkbedrijf 
in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

www.factorwerk.org

Uw voordeel

De jobcoach neemt werk uit handen door uw werk- 
nemer te begeleiden in het goed uitvoeren van zijn 
taken op de werkvloer. Eventuele knelpunten worden 
snel opgelost. 

Meer weten?
Neem contact op met de accountmanager in uw 
gemeente voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf. 

http://factorwerk.nl/contact
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