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Zoek 
je 

werk?



Werk is belangrijk om mee te kunnen doen. Het geeft voldoening en zorgt 

voor onafhankelijkheid. Soms kan het lastig zijn om aan het werk te komen 

of te blijven. Als dat het geval is, kan TRES Reinaerde helpen om je 

mogelijkheden met werk zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen. 

Want iedereen heeft talenten en mogelijkheden om te werken. 

Zoek je werk? TRES Reinaerde werk(t) voor jou!

Werk doen dat past bij jouw mogelijkhe-
den en, als het kan, een passend salaris 
verdienen. Dat is het doel van TRES 
Reinaerde. Als een betaalde baan (nog) 
niet aan de orde is, ondersteunen we ook 
in het vinden en behouden van onbetaald 
werk, vrijwilligerswerk of een werkerva-
ringsplek. 

Het beste uit jezelf halen
We werken met jou aan het bereiken van 
de hoogst haalbare trede op de participa-

tieladder. Dat kan zijn: deelname aan ge-
organiseerde activiteiten, onbetaald werk, 
betaald werk met ondersteuning of soms 
gewoon betaald werk. Een enkele keer is 
een directe stap naar werk te groot. Dan 
kan er samen met TRES Reinaerde een 
plan worden gemaakt waarbij de stappen 
naar werk meer geleidelijk worden gezet. 
We ondersteunen je om jezelf optimaal 
te ontwikkelen en je mogelijkheden in te 
zetten. 

Zoek je werk?

De participatieladder: we ondersteunen je 
met treden 1, 2, 3, 4, 5 en een deel van trede 6.
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Hoe begeleiden we je?
De trajectbegeleider-jobcoach helpt bij 
het vinden en behouden van een baan. 
Onderstaande stappen vormen het gehele 
proces. Niet alle stappen zijn altijd nodig: 
wat we doen is maatwerk.

Intake 
De eerste stap is een intake door de job-
coach. Deze jobcoach vormt zich een beeld 
van je:
• wensen en drijfveren: 
 wat wil je graag?
• belastbaarheid: 
 wat kun je aan?
• competenties: 
 waar ben je goed in?
• sociaal netwerk: 
 wie kunnen je steunen?
• lerend vermogen: 
 wat kun je leren?

Oriëntatie
Niet iedereen die werk zoekt, weet wat hij 
wil en kan. Dan kunnen we je helpen met 
een oriëntatie op werk. In deze stap kijk je 
of het beeld en de verwachting die je van 
bepaald werk hebt, klopt. Je maakt kennis 
met werksoorten of aspecten van werk die 
je nog niet kent. 

Training
Leren is een belangrijke stap bij TRES 
Reinaerde. Je volgt scholing of training 
waardoor je jezelf beter kwalificeert voor 
het werk. We streven ernaar scholing en 
training te combineren met je werk. 

Bemiddeling 
In deze stap ben je actief op zoek naar 
werk. De jobcoach ondersteunt je daarbij. 
Hij benadert werkgevers naar aanleiding 
van vacatures of doet dat spontaan. Hij 
bereidt je ook voor op het sollicitatiege-
sprek. 

Jobcoaching 
In deze stap bereidt de jobcoach je voor 
op je werkzaamheden; helpt je zo nodig 
bij het inwerken, adviseert en informeert 
de werkgever en de collega’s, enzovoorts. 
Kort samengevat: de jobcoach doet alles 
wat nodig is om het werk te behouden. 

Ondersteuning werkgever
De jobcoach zorgt dat de werkgever min-
der hoeft te regelen. Hij adviseert en infor-
meert de werkgever, collega’s, enzovoorts. 
Ondersteuning van de werkgever is een 
belangrijke stap. Jobcoaching is tijdelijk. 
De jobcoach zorgt ervoor dat de werkge-
ver daarna zelf met jou kan samenwerken.

Financiering en verwijzing 
Financieringsmogelijkheden voor de be-
geleiding zijn: Wet langdurige zorg (Wlz), 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Jeugdwet, Reclassering en Partici-
patiewet. Andere mogelijkheden zijn altijd 
bespreekbaar. 
Verwijzing en indicatie wordt verzorgd 
door: CIZ, gemeenten, UWV en Justitie.

Contactpersoon voor aanmelding
Ruud Evertsen 
Tel.: 06 22824244
E-mail: revertsen@reinaerde.nl
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