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1. Introductie.
Hierbij stellen wij ons voor. Wij zijn Anders Werkt. Anders kijken, zien wat werkt. Onze missie is 

mensen en organisaties bewust maken van hun eigen regie met betrekking tot gezondheid, vitaliteit, 

werk, de arbeidsmarkt en hun eigen rol daarin. En dat doen we op inspirerende wijze.

We zijn een energieke, inspirerende en 

constructieve organisatie. Met de blik naar 

buiten, de toekomst en vooruit. We gaan 

problemen niet uit de weg, maar gaan de 

confrontatie aan. We zijn positief en wij 

verbinden. Zo vinden wij de oplossing voor 

vraagstukken rondom vitaliteit, zorg, 

re-integratie, arbeidsmarkttoeleiding en 

arbeidsbemiddeling. We hebben een breed 

werkterrein en bieden dienstverlening aan 

zowel scholen/onderwijs, woningbouw, werk-

gevers (verenigingen), UWV als gemeenten.

Wij geloven dat mensen veel meer kunnen dan ze 

denken. En we laten ze dat graag inzien. Dat doen 

we met adviesgesprekken, coaching of zelfs door 

(op tijdelijke basis) mee te werken in een organi-

satie.

Re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding vragen 

soms een creatieve(re) aanpak. Met krachtige 

oplossingen en verrassende concepten zorgen 

wij ervoor dat we mensen weer aan het werk 

krijgen. Ook kunnen de professionals van 

AndersWerkt op interimbasis worden ingezet om 

ondersteuning te bieden.

Kandidaten in brengen en houden speelt een 

grote rol bij het toeleiden richting de 

arbeidsmarkt. Zeker als het gaat om kandi-

daten die al enige tijd geen werk hebben. We 

ondersteunen en faciliteren, maar zorgen dat 

kandidaten het zelf doen. We trekken niet de 

kar, maar geven hem een duwtje, en begelei-

den intensief waar nodig. Dat is waarin 

AndersWerkt het onderscheid maakt. Anders 

kijken, zien wat werkt.

We geloven dat mensen meer in zich hebben 

dan ze zelf in de eerste instantie denken. 

Onze houding is daarom (pro)actief. We 

verbinden en vinden oplossingen. Daarbij is 

ons uitgangspunt de behoefte van mens en 

organisatie.

Anders Werkt biedt op alle fronten onderste-

uning en dienstverlening aan, zowel als 

totaalconcept in de vorm van projecten of 

trajecten van zorg tot nazorg, alsook op 

detacheringsbasis. In dit productenboek 

wordt een groot deel van onze diensten 

uiteengezet en toegelicht met daarbij 

heldere doelen, een heldere aanpak en met 

aandacht voor de rol van de gemeente. Wij 

staan u en uw doelgroepen graag ten dienste!

Dat we 'anders' zijn zit al in onze naam. We 

maken het verschil door onze houding en onze 

creativiteit. Wij geloven dat mensen meer 

kunnen dan ze zelf denken. We handelen 

vanuit logisch denken en een portie boeren-

verstand. We werken in het belang van 

kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet 

baat hebben bij onze activiteiten. We steken 

ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en 

hebben een hoge handelingssnelheid.

Creatieve oplossingen. 

Geen hangmat maar een 
trampoline.

Dienstverlening en 
ondersteuning van A tot Z.
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2.1 BIJDRAGE VAN 
ANDERSWERKT.

2. Aanpak van AndersWerkt.

Het doel dat voor alle kandidaten geldt is: de 

kortste weg naar participatie. Uitgangspunt 

hierbij is dat zij (op termijn) in eigen levenson-

derhoud kunnen voorzien en anders dat zij 

participeren en werken naar vermogen.  Daarbij 

hebben we ook oog voor alles wat om de 

kandidaat heen zit, zoals andere dienstverlen-

ing, psychische hindernissen, etc.

 

Anders Werkt beoogt de gemeente te onder-

steunen bij hun taak om ook die mensen te 

ondersteunen waar de afstand tot de arbeids-

markt op dit moment te groot is. Het is hier-

bij, in het kader van vitaliteit en sociale 

activering, van belang deze mensen op een 

zodanige manier op weg te helpen dat partici-

patie binnen de maatschappij (opnieuw) tot 

de mogelijkheden gaat behoren. Mensen 

waarbij arbeidsinschakeling om diverse 

redenen (gelegen in verschillende leefge-

bieden) nog niet mogelijk is, behoren voor 

Anders Werkt tot een belangrijke aandachts-

groep. 

Wij stellen ons ten doel samen met deze 

mensen te werken aan hun mogelijkheden, 

hun belemmeringen op te lossen zodat 

arbeidsinschakeling of participatie binnen de 

samenleving vloeiender zal verlopen. We 

bieden hiermee zowel de gemeente als de 

betreffende kandidaten de mogelijkheid hun 

doelstellingen te bereiken. Hierbij gaan we 

uit van onderstaande uitgangspunten en 

doelen:

Oplossingen gaan over de domeinen heen, 

gericht op het hele gezin met als 

uitgangspunt zelfredzaamheid en 

participatie bevorderen voor het hele 

gezin/systeem.

Het gaat om integrale oplossingen die de 

betrokkenen verdere helpen in hun 

ontwikkeling, van inkomensvraagstukken 

tot hulpverlening

2.2 Werkwijze VAN 
ANDERSWERKT.

Uitgangspunten:

Passende oplossingen bieden voor en met 

inwoners die ondersteuning nodig hebben 

vraagt om het verder verbinden van de 

domeinen maatschappelijke 

ondersteuning, jeugd, participatie en 

aanverwante terreinen zoals schuldhulp 

en armoedebeleid.

Het integraal afwegen van ondersteun-

ingsvragen en benodigde inzet moet 

primair opleveren dat inwoners meer 

maatwerk ervaren bij ingezette hulp. 

Daarnaast moet dit leiden tot een vereen-

voudigde en verbeterde dienstverlening 

en efficiency (effectief en kosten-

besparend) rond de inzet van middelen.

Meer kandidaten zijn in staat om op eigen 

kracht (deels) in hun levensonderhoud te 

voorzien;

Meer kandidaten hebben de vaardigheden 

om om te kunnen gaan met de mentale, 

sociale, fysieke en emotionele uitdag-

ingen van het leven; 

Meer kandidaten doen mee, van betaald 

werk tot maatschappelijke participatie;

Het probleemoplossend vermogen van 

kandidaten verbetert.

Doelstellingen.
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Participatie & Werk 

Persoonlijke ontwikkeling / Opleiding & 

Taalbeheersing. 

Huisvesting & Financiële situatie

Lichamelijk functioneren & psychische 

gezondheid

Relaties & Sociale vaardigheden

Veiligheid & Contact

Verslavingsproblematiek

De leefgebieden zijn:

De vormgeving van iemands leven wordt 

gekleurd door iemands fundament en is daar-

mee in ruime mate ook bepalend voor succes. 

Zijn deze vormgevende factoren niet zoals ze 

‘horen’ te zijn, dan kunnen ze een zodanige 

impact hebben dat iemand de grip op het 

leven verliest. 

Dit is de kern van onze aanpak: duidelijkheid 

en inzicht verschaffen in de leefgebieden van 

een kandidaat zodat hij of zij uiteindelijk, 

met de juiste hulp, weer eigen keuzes kan 

maken, zelfstandig oplossingsgericht kan 

werken en zodoende de grip op het leven en 

het functioneren in onze maatschappij 

hervindt. 

Hierbij hebben we oog voor het individu en de 

daarbij behorende, specifieke, individuele 

behoeftes. 

We zetten ons in de kandidaat in staat te stel-

len zelf oplossingsgericht te laten werken aan 

zijn of haar problematiek, nu en in eventuele 

toekomstige problematische situaties ten 

einde uiteindelijk geen beroep meer te 

hoeven doen op de Participatiewet en daar 

ook niet in terug te vallen. Zij trekken de kar, 

wij geven een duwtje. 

De te hanteren aanpak behelst in de eerste 

plaats het vaststellen van hoe de kandidaat 

de werkelijkheid ziet. Vervolgens gaan we bij 

de kandidaat bewustzijn creëren met als doel 

geplande acties te gaan inzetten. Zo wordt 

een kandidaat gericht geholpen bij het inmid-

dels gezamenlijk gestelde doel, waarbij cen-

traal staat:

Indien dit wenselijk/noodzakelijk is zal een 

multidisciplinaire team worden ingezet om 

hulp te bieden precies dáár waar nodig is. Er 

zal dan in samenspraak gekeken worden waar 

passende hulpverlening geboden moet worden 

zodra iemand niet in staat blijkt te zijn om 

zin/haar eigen leven vorm te geven en zelf-

standig juiste keuzes te maken. Met passende 

hulpverlening wordt bedoeld: welke hulp is 

noodzakelijk om een trede hoger op de 

participatieladder te bereiken? 

De meerwaarde in de aanpak van Anders 

Werkt ten opzichte van een meer regulier 

proces zit voornamelijk in:

Integrale benadering van de kandidaat 

met als uitgangspunt het gedachtengoed 

van de positieve gezondheid

Hoge mate van creativiteit flexibiliteit 

& bereikbaarheid 

Paraatheid van specialistische (vaste, 

bekende personen) hulpverlening in de 

vorm van een Multidisciplinair Team.

We trekken in de integrale aanpak ook 

samen op de gemeente, waarbij we het 

ingezette traject vanuit de gemeente 

volgen en kracht bij zetten. We ontzor-

gen de klantmanager en zijn aanvullend 

hierop. 

Het afwijken van gebaande paden en 

voor elk individu steeds opnieuw een 

eigen, creatief pad uitstippelen. 

2.3 Integrale en parallelle 
dienstverlening op maat.

Inzicht in leefgebieden.

De toekomstvisie en wensen van de 

kandidaat

De eigen wil om te veranderen van de 

kandidaat
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Kandidaten in brengen en houden speelt een 

grote rol bij het toeleiden richting de 

arbeidsmarkt. Zeker als het gaat om kandi-

daten die al enige tijd geen werk hebben. We 

ondersteunen en faciliteren, maar zorgen dat 

kandidaten het zelf doen. We trekken niet de 

kar, maar geven hem een duwtje, en begelei-

den intensief waar nodig. Dat is waarin 

AndersWerkt het onderscheid maakt. Anders 

kijken, zien wat werkt.

KennismakinggesprEK.

3.1 Screening 
kandidatenbestand.

mensen met lichamelijke of verstandelijke 

beperkingen, jongeren, ouderen en mensen, 

die al langer dan 5 jaar in de bijstand zitten.

Wij geloven in mensen en zetten ons maxi-

maal in om mensen te helpen om zich gezond 

en goed te voelen, om mee te doen en om te 

participeren naar vermogen. Wij zijn er voor 

de kandidaten, gaan verder waar anderen 

ophouden, laten niet los en kunnen voor alle 

vormen van belemmeringen schakelen met 

relevante experts, variërend van ervarings-

deskundigen en tolken tot aan voedings-

deskundigen, fysio, artsen en psychologen.

2.4 DOELGROEPEN DIE WIJ 
BEDIENEN.

Maatwerk staat centraal in alle trajecten. Er 

wordt gekeken naar wat de kandidaat belem-

mert in de weg naar een betere gezondheid, 

meer vitaliteit, participatie, arbeidsfitheid 

en werk. En daar worden activiteiten op 

ingezet. Dit kunnen zijn mentale klachten, 

gezondheidsklachten, huishoudelijke proble-

men, het ontbreken van werkervaring, geen 

realistisch beeld hebben van de arbeids-

markt, schuldenproblematiek, ontbreken van 

werknemersvaardigheden, enzovoorts. De in 

te zeten activiteiten worden bepaald en 

ingezet in overleg met de kandidaat en de 

begeleider en eventueel de klantmanager. De 

begeleider is betrokken bij de klant, maar 

geeft hem wel de ruimte om zelf zijn acties 

uit te voeren.

Maatwerk in aanpak en 
activiteiten.

3. Trajecten en 
activiteiten.

DOEL

Inzicht in uw bestand of caseload en 

doelgroepen is van belang om tot een goede 

inzet van dienstverlening en ondersteuning te 

komen. Er zit meer potentieel in de kandi-

daten dan vaak wordt gedacht.

 

Als je persoonlijke aandacht aan kandidaten 

geeft en ze in beweging brengt levert dat 

altijd resultaat op.

Vanuit onze integrale no nonsense aanpak 

bieden wij dienstverlening aan vrijwel alle 

gemeentelijke doelgroepen, namelijk de 

klassieke WWB-doelgroep, statushouders, 

mensen met psychische belemmeringen,  

Wij kunnen voor u een screening van 

kandidaten uitvoeren op basis van gesprekken 

met kandidaten en eventueel aanvullend 

verdiepend onderzoek.

OMSCHRIJVING
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3.2 Gezond en actief.Met onze screening brengen we de kandidaat 

in het sociaal domein in beeld. Na een 

intakegesprek over uw specifieke wensen 

maakt Anders Werkt als het ware een foto van 

uw kandidatenbestand. Wie zitten er eigen-

lijk in dat bestand en wat zijn hun mogeli-

jkheden in de toekomst? Hoeveel jongeren, 

ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen? 

Wat valt er te zeggen over hun afstand tot de 

arbeidsmarkt en de voorzieningen die hun 

worden aangeboden? Wie heeft welke 

beperkingen? Etc. 

Rekening houdend met mogelijkheden, 

belemmeringen, opleidingsniveau, leeftijd en 

zorgbehoefte en/of –taken wordt grofweg een 

onderscheid gemaakt in de volgende 

doelgroepen:

Direct bemiddelbaar naar reguliere arbeid

Direct bemiddelbaar i.h.k.v. de 

baanafspraak

Kansrijk met inzet ondersteuningstraject 

naar regulier werk

Uitsluitend participatie/activering

Duurzaam geen participatiemogelijkheden

Inzicht in huidige situatie op meerdere leef-

gebieden, de competenties en mogelijk-

heden van uw kandidaten in relatie tot 

 participatie, werk en gezondheidsverbeter

-ing en advies voor de toekomst.

Door een andere bril naar de kandidaten 

kijken, zodat verborgen potentieel 

zichtbaar wordt.

Vastlegging van de resultaten in over-

zichtelijke tabellen en grafieken, waarbij 

de gegenereerde gegevens zijn afgestemd 

op efficiënte en effectieve inzet van 

middelen en instrumenten

Een doeltreffend instrument om uw doelen 

te realiseren.

1.

2.

3.

4.

5.

RESULTAAT

De (positieve) gezondheid en vitaliteit van de 

kandidaat verbeteren en de positie op de 

participatieladder verhogen. Hierbij hoort 

ook aandacht voor zelfregulering, het creëren 

van een positief zelfbeeld, krachtige 

identiteit en mindset en herijken van 

(belemmerende) overtuigingen. 

Er wordt gekeken naar de behoeften van de 

kandidaat en hier wordt op een laagdrem-

pelige manier op ingezet. We bieden begelei-

ding op de verschillende leefgebieden om hun 

draagkracht te vergroten  en om zo te komen 

tot een volgende stap in de participatie van 

de kandidaat. Positieve gezondheid en 

zelfregulering staan hierbij centraal, omdat 

dit de basis is om de stap naar werk te zetten 

en om naar vermogen te kunnen participeren. 

Dit doen we door intensieve individuele bege-

leiding en nauwe samenwerking met de 

contactpersonen van betrokken instanties en 

het sociale netwerk van de kandidaat:

AANPAK

Verbinding maken met de kandidaat op 

basis van persoonlijk contact, vertrou-

wen en betrokkenheid;

Aansluiten op de behoeften en kwali-

teiten van de kandidaat en deze verder 

 ontdekken en zichtbaar maken;

Verbindingen leggen tussen bestaande 

instanties in het netwerk van de 

kandidaat;

Confronteren en aanspreken waar nodig 

en vervolgens weer doorgaan met 

elkaar;

Intensieve begeleiding, intensief 

persoonlijk contact tijd kunnen bieden 

die nodig is, mee kunnen gaan naar 

afspraken;

Indien nodig ook inzetbaar buiten 

kantoordagen en -tijden.

DOELSTELLING
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TERUGKOPPELING

Lifestyle coaching

Lifestyle coaching richt zich op alles wat een 

rol speelt in het leven van de kandidaat. 

Zaken als relaties, werk, familie, financiën, 

persoonlijkheid en geloof, worden geïnventa-

riseerd en zo goed mogelijk op elkaar 

afgestemd. Afstemming van levensgebieden 

en het vinden van de juiste balans ertussen is 

het doel van lifestyle coaching. Sommige van 

deze zaken kunnen door de coach en de 

kandidaat samen worden aangepakt en voor 

sommige zaken zal de coach louter onder-

steunen en doorverwijzen naar specialisten.

De bedoeling is dat een deelnemer indivi-

dueel werkt aan thema’s die de persoonlijke 

effectiviteit versterken, zoals vergroten van 

zelfwaardering, grenzen kennen, durven zijn. 

Hierbij gaat het om thema’s die te maken 

hebben met persoonlijke- en arbeidsgerela-

teerde belemmeringen, waardoor de weg naar 

werk wordt gestagneerd. Denk aan: 

rouw/verlies, overspannenheid, stress, 

onrust, angstig zijn, terugkerende conflicten, 

innerlijk of met een ander, zinloosheid in het 

leven ervaren, veel piekeren, somberheid, 

neerslachtigheid, onvrede, gevoelens van 

depressie

In te zetten activiteiten.

De exacte activiteiten worden opgenomen in 

het individueel ontwikkelplan.

Kandidaten worden begeleid naar arbeidsfit.

RESULTAAT

Met de klantregisseur wordt intensief 

samengewerkt en overlegd. Tevens krijgen zij 

elke 3 maanden een up-to-date plan van 

aanpak over de voortgang en het vervolg van 

de klantroute.

(Life Style) coaching; coaching en onder-

steuning op meerdere leefgebieden; 

Activiteiten gericht op vitaliteit; testen 

fitheid, advies voeding en beweging, 

inzet fysio.

Sport gerelateerde activiteiten; trainer 

bootcamp voor sportievelingen en wan-

delingen voor mensen die net beginnen 

met bewegen. We schakelen ook met 

lokale sportverenigingen;

Trainingsaanbod van persoonlijke asser-

tiviteitstrainingen en -effectiviteit-

strainingen;

Aanbod ontwikkelplekken

Vrijwilligerswerk; schakelen met lokale 

vrijwilligersbank, maatjesproject, etc.

Volledig beeld krijgen van de kandidaat, 

zijn of haar behoeften en de 

mogelijkheden;

Vergroten van zelfvertrouwen, motivatie 

en zelfredzaamheid;

Belemmeringen hanteerbaar maken;

Netwerk en systeem van de kandidaat in 

kaart brengen en inzetten;

Kandidaat succeservaringen op laten 

doen en vertrouwen bieden;

Aanleren en ontwikkelen van vaar-

digheden;

Bepalen van en plaatsing op de volgende 

stap.

Vrijwilligerswerk

Zorg- of behandeltraject

Doorstroom naar kandidaatroute werk / 

arbeidsfit maken

3.3 ARBEIDSFIT -EN 
ACTIVERING.
DOEL

We gaan gestructureerd aan het werk met de 

vraag van de kandidaat. We kijken naar wat 

de kandidaat belemmert in de weg naar 

arbeidsfitheid en daar worden activiteiten op 

ingezet.

AANPAK
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 Dit kan zijn het ontbreken van werkervaring, 

geen realistisch beeld hebben van de arbeids-

markt, schuldenproblematiek, mentale 

klachten, ontbreken van werknemersvaar-

digheden, enzovoorts.

Ook zal de kandidaat zelf aan de slag moeten, 

bijvoorbeeld door persoonlijkheids- of 

beroepskeuzetesten te doen om erachter te 

komen wat zijn/haar vaardigheden zijn.  In 

de oriëntatie bespreken we de kandidaat als 

persoon, zijn/haar netwerk en de arbeids-

markt. Zodra we in kaart hebben wat 

zijn/haar professionele doelen zijn, bieden 

we hem/haar verschillende handvatten die 

het makkelijker maken om zelf op zoek te 

gaan naar werk. Denk aan sollicitatietraining, 

netwerkgesprekken, of ontmoeten en kennis-

maken met werkgevers. 

De in te zetten activiteiten worden bepaald 

en ingezet in overleg met de kandidaat en de 

begeleider en eventueel de klantregisseur. De 

begeleider is betrokken bij de klant, maar 

geeft hem wel de ruimte om zelf zijn acties 

uit te voeren.

In te zetten activiteiten:

Met de klantregisseur wordt intensief 

samengewerkt en overlegd. Tevens krijgen zij 

elke 3 maanden een up-to-date plan van 

aanpak over de voortgang en het vervolg van 

de klantroute.

Intake en persoonlijkheidsscan.

Persoonlijk ontwikkelplan.

Coaching .

Individuele of groepsgewijze loopbaan-

coaching / sollicitatiebegeleiding.

Oriëntatie op sectoren / Excursies naar 

en meeloopdagen bij bedrijven / Korte 

stages.

Workshops ‘contact maken, samen-

werken en reflecteren’ , ‘houding’, 

‘initiatief, interactie en doorzettings-

vermogen’, ‘solliciteren’, ‘plannen en 

vooruitzien’.

Volledig beeld van de kandidaat, zijn of 

haar wensen en de mogelijkheden / 

kansen op de arbeidsmarkt en/of 

opleiding;

Vergroting van zelfvertrouwen, motiva-

tie en zelfredzaamheid;

Belemmeringen die spelen op de weg 

naar werk zijn inzichtelijk en hanteer-

baar;

Werknemersvaardigheden zijn 

aangeleerd en ontwikkeld;

Kandidaat is ondersteund in de zoek-

tocht naar passend werk;

Kandidaat is ondersteund in het plannen 

en uitvoeren van acties gericht op werk;

Weerstand en hardnekkige overtuigingen 

zijn omgebogen.

Kandidaat is arbeidsfit, voldoende fit om 

te gaan solliciteren en om aan het werk 

te gaan;

Kandidaat heeft een normaal dag- en 

nachtritme ontwikkeld;

Kandidaat heeft meer balans tussen 

privé en werk; beheerst levensomstan-

digheden

Inzicht in arbeidsmogelijkheden en 

duidelijk beeld van beroepsrichting

Opleiding / leer-werktraject is gestart.

Trainingsaanbod van persoonlijke asser-

tiviteitstrainingen en -effectiviteit-

strainingen.

Activering gericht op doorbreken sociaal 

isolement, vrijwilligerswerk, proefp-

laatsing en (deels) uitstroom.

Doorverwijzing naar instanties.

RESULTATEN

TERUGKOPPELING
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3.4 Jobhunting -en 
bemiddeling.

3.5 Voor- en nazorg / Allround 
support en coaching.

Inventarisatie beroepen en bedrijven

Selectie van beroepen en bedrijven waar 

de kandidaat aan de slag wil;

Actieve benadering van werkgevers in de 

regio, en creëren van plaatsingsmogeli-

jkheden;

Kandidaat ondersteunen in de zoektocht 

naar passend werk;

Kandidaat ondersteunen in het plannen 

en uitvoeren van acties gericht op werk;

Ondersteuning van werkgever bij 

aannemen van de kandidaat.

DOEL

De kandidaat wordt gecoacht, begeleid en 

ondersteund in zijn leven, voortraject naar 

een plaatsing en/of in zijn plaatsing op een 

leerwerktraject of baan, waardoor een plaat-

sing succesvol verloopt en uit- en terugval 

wordt voorkomen. De school en/of werkgever 

wordt hierbij met hetzelfde doel begeleid. 

DOELSTELLING

Klant wordt bemiddeld naar regulier werk al 

dan niet met begeleiding en ondersteuning.

AANPAK

Vaak speelt er veel in het leven van kandi-

daten en wordt de kandidaat met allerlei 

veranderingen geconfronteerd op het moment 

dat hij of zij aan een leerwerktraject gaat 

deelnemen of aan het werk gaat. Dat kan 

gaan om emotionele, psychische en mentale 

zaken, die aandacht vragen, praktische 

zaken, die geregeld en georganiseerd moeten 

worden. Maar het kan ook gaan om het aan-

leren van algemene werknemersvaardigheden 

of begeleiding en instructies in het werk.

Deze kandidaten kunnen dan gebaat zijn bij 

een coach in de rol van personal organizer, 

lifecoach en/of jobcoach, die hen op 

verschillende fronten kan bijstaan, coachen 

en ondersteunen (allround support). Ook in 

relatie tot de school of werkgever waar hij of 

zij bij gaat participeren / werken. 

AANPAK

Volledig beeld van de kandidaat, zijn of 

haar wensen en de mogelijkheden / 

kansen op de arbeidsmarkt en/of 

opleiding;

Acquisitie van vacatures 

/plaatsingsmogelijkheden;

Bemiddeling kandidaat en werkgever;

Betaalde (fulltime of parttime) baan al 

dan niet met ondersteuning;

RESULTATEN

De exacte activiteiten worden opgenomen in het 

individueel ontwikkelplan.
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Deze ondersteuning kan als voorzorgs-

maatregel worden ingezet om een plaatsing 

mogelijk te maken, en als nazorgmaatregel 

om uit- en terugval te voorkomen.

Er wordt gekeken naar welke aandacht-

spunten er zijn bij de kandidaat bij het daad-

werkelijk aan het werk gaan en blijven. 

Anders Werkt is hierop alert en doet wat 

nodig is in de coaching van de kandidaat en 

werkgever. Onze coaches begeleiden kandi-

daten in het bereiken van doelen. Zij richten 

zich op het hele leven van de kandidaat, 

zowel werk als privé, en hoe hier het beste 

uit te halen. Vaak spelen privékwesties 

namelijk een grote rol in de werksituatie. Ze 

zijn niet te scheiden van elkaar. Dit kan zijn 

ondersteuning bieden bij het organiseren van 

het huishouden, hulp en advies bieden bij 

praktische en financiële zaken, het herhaal-

delijk motiveren van de kandidaat, aansporen 

en aanmoedigen, coaching bij omgaan met 

collega’s en het aanleren van werk, op tijd 

komen en het vinden van een balans tussen 

privé en werk.

De begeleider is betrokken bij de kandidaat, 

maar geeft hem wel de ruimte om zelf zijn 

acties uit te voeren.

Jobhunting

Zodra een kandidaat uitstroomt naar een 

leerwerktraject of werk is het van belang dat 

er zogenaamde nazorg wordt geboden, om 

terugval te voorkomen. Wij bieden daarom 

ook begeleiding op de werkplek.

De begeleiding op de werkvloer van een 

nieuwe werknemer en van zijn werk-

gever door een bedrijfsexterne coach.

De begeleiding gebeurt met het oog op 

behoud van de werkplek.

De coaching kan beginnen vanaf de het 

begin van de aanstelling.

De begeleiding gebeurt met het oog op 

het behoud van tewerkstelling. 

De jobcoach biedt begeleiding op de 

werkvloer aan zowel de werkgever als 

werknemer. 

Door deze twee-kandidaten-benadering 

kan de jobcoach inspelen op zowel de 

aanbodzijde als de vraagzijde van de 

arbeidsmarkt.

De jobcoach richt zich gelijktijdig op 

verschillende facetten van de tewerks-

telling.

Jobcoaching richt zich niet zozeer op de 

technische, maar meer op de zachte 

vaardigheden en de randvoorwaarden 

van de job: werkattitudes, communicati-

estijlen, omgangsvormen. 

Als tijdelijk vertrouwensfiguur en 

aanspreekpunt zal de jobcoach alle 

factoren die een vlotte interactie 

belemmeren aanpakken. 

Belangrijke punten:

In beeld brengen van kandidaten, onder-

steuningsbehoefte, werkzaamheden en 

de verwachtingen van de school of 

werkgever.

Opstellen individueel actieplan aan de 

hand van persoonlijke gesprekken.

Ondersteuning in de rol van organizer, 

life- en/of jobcoaching en begeleiding 

(allround support).

Hulp en advies bij praktische zaken.

Tips en instructies voor omgang nieuwe 

collega’s en werksoorten.

Ondersteuning/coaching/begeleiding/

vraagbaak op de werkvloer. 

Ondersteuning/coaching/begeleiding/

vraagbaak voor werkgever en

 uitzendbureau.

Verbinding maken tussen ‘reguliere’ 

medewerkers van werkgevers en ‘onze' 

kandidaten. 

In te zetten activiteiten:  
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Met de klantregisseur wordt intensief 

samengewerkt en overlegd. Tevens krijgen zij 

elke 3 maanden een up-to-date plan van aanpak 

over de voortgang en het vervolg van de 

kandidaatroute.

TERUGKOPPELING

Indien van toepassing meedenken in 

aanpassingen van het werkproces om 

kandidaten optimaal inzetbaar te 

krijgen.

Signaalfunctie richting gemeente.

Tolk/vertaler voor vertaling tijdens 

gesprekken.

Ervaringsdeskundige bij het verduidelijk-

en van verschillen in culturele waarde

richting kandidaten en werkgever.

Voor statushouders wordt vaak aanvullend 
ingezet:

Behoud van betaalde baan al dan niet met 

ondersteuning.

RESULTATEN

4.1 Randvoorwaardelijk.

4.2 Trajectsoorten, -duur 
en -kosten. 

4. Implementatie- en 
bedrijfsvoering.

Na de eerste intake wordt bepaald of 

een kandidaat kan/wil/zal starten met 

het traject. 

In het geval een kandidaat, wegens te 

grote of complexe problematiek niet kan 

worden geholpen met het traject alvo-

rens de geconstateerde problematiek is 

verholpen, wordt uiteraard een advies 

verstrekt m.b.t. de meest geschikte 

professionele hulpverlening;

Vanaf het allereerste begin heeft elke 

kandidaat een vast contactpersoon. 

Deze begeleidt de kandidaat gedurende 

het hele traject en blijft te allen tijde 

voor de kandidaat beschikbaar. De coach 

onderzoekt de mogelijke aanwezigheid 

van andere dienst- en/of hulpverleners. 

Zijn ze op elkaar afgestemd, passen ze 

in het traject?

De regie blijft gedurende het hele 

proces in handen van de coach en klant-

manager.

De trajectduur bedraagt over het algemeen 

genomen een half jaar en kan zo nodig 

worden verlengd. De intensiteit van de 

trajecten wordt steeds bepaald in overleg 

met de behandelend casemanager waarbij 

eveneens wordt bepaald of er een regulier of 

intensief traject zal worden gevolgd.  We 

gaan hierbij uit van drie vormen van begelei-

ding (Uitgaande van de tijdsduur van 6 

maanden). Voor de start van het traject 

vinden er een intake gesprek(ken) plaats. In 

overleg met de casemanager zullen onze bev-

indingen en advies besproken worden. In dit 

gesprek wordt ook bepaald welk begeleiding-

straject wordt ingezet.

Hierbij gaan we uit van de begeleiding 

waarbij we de kandidaat regelmatig 

zien, drie tot vier keer per maand. 

Waarbij het accent vooral ligt op het 

voeren van begeleidingsgesprekken.

Begeleiding 1A.

Deze vorm richt zich zowel op begelei-

ding op de van de kandidaat en tegelijk 

op de begeleiding op meerdere leefge-

bieden. Hierbij valt te denken aan 

schulden, opvang van kinderen, huis-

vesting enz.

Begeleiding 2 (intensief)B.
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Maandelijks terugkoppeling bij de 

casemanager.

Eenmaal per kwartaal schriftelijke 

managementrapportage.

Eindrapportage en evaluatie aan het 

einde van ieder traject / project.

4.3 Managementrapportage 
& Termijnen. 
Vastomlijnde zaken zijn in elk geval de 

rapportage- en terugkoppelmomenten welke 

in overleg definitief worden bepaald. 

Globaal kunnen we daarbij formuleren;

Onze inschatting is dat begeleiding 1 en 

2 niet toereikend zijn, en dat er inten-

sieve begeleiding noodzakelijk is met 

veelvuldig persoonlijk contact, prak-

tische begeleiding en samenwerking met 

diverse partijen.

Begeleiding 3 (extra intensief)C.

Voor wat betreft de kosten is gekozen voor 

een vaste trajectprijs. Dit om de zaken zo 

overzichtelijk mogelijk te houden en geen 

grote verschillen tussen de diverse kandi-

daten te doen ontstaan. Dit neemt echter 

niet weg dat het kan voorkomen dat 

gaandeweg een traject blijkt dat het 

inzetten van een bepaald kostendragend 

middel of zorgverlening substantieel 

bijdraagt aan het behalen van het gestelde 

einddoel. In goed overleg zal dan worden 

bepaald hoe te handelen. 


