We maken er werk van!
Jobcoaching
Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Het is niet voor iedereen even
gemakkelijk om goed ingewerkt te raken, samen te werken en te (blijven) voldoen aan de
verwachtingen. Een persoonlijke jobcoach van Flexoel biedt daarbij hulp. De jobcoach kijkt samen met
jou en de werkgever of en welke aanpassingen en voorzieningen nodig zijn om aan de slag te gaan
en vooral aan het werk te blijven. Om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en afspraken
helder te maken, maar ook bij problemen of onduidelijkheden is onze jobcoach bereikbaar om te
helpen.
Aan de slag blijven
Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden is het houden van deze baan ook op de lange termijn
belangrijk voor jouw toekomst en ontwikkeling. Het bespreken van je mogelijkheden, je grenzen
kunnen verwoorden, verwachtingen uitspreken en oplossingen bedenken voor hindernissen, dingen
die je moeilijker vindt. Soms zijn dit soort zaken niet makkelijk om alleen te doen.
Een Jobcoach van Flexoel geeft je net die extra steun bij het werk en in het contact met collega’s en je
werkgever. De Jobcoach helpt je bij de communicatie zodat de verwachtingen helder zijn,
misverstanden worden voorkomen en jij je baan behoudt en op een fijne manier werkt. Daarom
ondersteunen we niet alleen jou, maar ook de werkgever in een goede samenwerking.
Mag ik een Jobcoach?
Wanneer je een Wajonguitkering hebt of bent opgenomen in het doelgroepenregister van UWV of
gemeente dan kun je aanspraak maken op jobcoaching. De jobcoach van Flexoel vraagt deze samen
met jou aan bij UWV of gemeente. Na goedkeuring kan de jobcoaching tot maximaal 3 jaar worden
ingezet. De duur van de begeleiding hangt af van de jobcoaching die je nodig hebt om je functie goed
te kunnen uitvoeren en wordt elk halfjaar opnieuw beoordeeld. Het is de bedoeling dat je het werk
zelfstandig uit kunt voeren.
Eén vertrouwde begeleider
Je wordt ondersteund en gecoacht door een vaste Jobcoach,
maar met de kracht van ons team.
Het is natuurlijk belangrijk dat er een klik met je begeleider is.
Die klik helpt om samen oplossingen te zoeken die jou verder
helpen. We staan graag 7 dagen per week 24 uur per dag
voor je klaar, dus het kan zijn dat je ook een collega van je
coach spreekt. Uiteraard maken we afspraken over waar en
hoe je contact met ons hebt, zodat dit aansluit bij de wensen
en doelen.

Flexoel BV
Telefoon 085-3038922
E-mail: info@flexoel.nl
KvK: 66455189

Hoofdvestiging
Marie Curiestraat 59
3846 BW Harderwijk
www.flexoel.nl

v.19/02

