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van match naar duurzaam werk  
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Jobcoaching
Werk. Voor de één een bron van vreugde. Voor de ander een 
noodzakelijk kwaad. Toch kunnen we stellen dat over het algemeen 
het hebben van werk goed voor ons is. Op individueel niveau is 
werk goed voor je welzijn en gezondheid. En uiteraard is het voor 
de samenleving nuttig en nodig dat we ons allemaal inzetten.  

Wat als het hebben van een 
baan niet vanzelfsprekend is 
omdat je leeft met een be-
perking? Ook dan zou je de 
positieve vruchten van arbeid 
moeten kunnen plukken, vinden we in Nederland. 
Via de Participatiewet hebben we geregeld dat alle 
Nederlanders kunnen meedoen op de arbeids-
markt. En dat we faciliteren wat daarvoor nodig is, 
bijvoorbeeld extra begeleiding of een aangepaste 
werkplek. 

Binnen de Participatiewet slaan de 
rijksoverheid, gemeenten, werkge-
vers en werkbedrijven de handen 
ineen om samen met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 

meer (reguliere) banen te realiseren. Daar komt 
soms veel bij kijken. Een jobcoach op de werkvloer 
maakt dan verschil. Voor de werknemer, zijn of haar 
collega’s en de werkgever. In dit whitepaper laten 
we je zien hoe de inzet van jobcoaches een inclu-
sieve arbeidsmarkt vanzelfsprekender maakt.  

“Een jobcoach op 
de werkvloer maakt 

dan verschil.” 
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Werkgeluk voor iedereen 
Ruim 86% van de Nederlanders is tevreden met zijn of haar werk1. Gelukkig maar, want 
werk is belangrijk voor je gezondheid. Werk vergroot je gevoel van eigenwaarde, zorgt 
voor structuur, bevordert sociale contacten en je verdient er een inkomen mee.

Volgens hoogleraar determinanten van volksge-
zondheid aan het Erasmus MC Lex Burdorf is het 
hebben van werk van doorslaggevend belang voor 
de mentale en fysieke gezondheid van mensen. 
Zijn onderzoeken wijzen uit dat werk hebben, nog 
los van of dat werk bij jou past of op jouw niveau 
is, van veel grotere invloed op je gezondheid is dan 
bijvoorbeeld je opleidingsniveau of inkomen2.  

Werkgeluk dus. Nog niet voor iedereen is dit 
weggelegd. Er zijn veel mensen die niet werken, 
maar dat wel willen. Zij krijgen dat zelfstandig niet 
voor elkaar. Lang niet iedereen weet zelf de weg te 
vinden naar een betaalde baan, en niet iedereen 
weet deze te houden. En dat terwijl werk gelukkig 

maakt. Dat gunnen we toch iedereen? De Parti-
cipatiewet is in het leven geroepen om dat voor 
elkaar te krijgen.  
 

‘Vaak wordt bij verschillen in gezondheid 

of sociale omstandigheden gekeken naar 

opleiding en inkomen. Veel belangrijker 

is of je in staat bent om te werken of niet. 

Werklozen worden ongezonder door hun 

werkeloos zijn, en daardoor nemen hun 

kansen op de arbeidsmarkt af.’  

Hoogleraar Lex Burdorf  

WERK ...

geeft je zin en 
maatschappe-
lijke status 

houdt je 
lichaam en 
geest fit  

zorgt voor een 
doel en een 
dagritme  

geeft je het 
gevoel erbij te 
horen 

1
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https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82635NED
https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2020/04/07/‘artsen-en-beleidsmakers-moeten-weten-arbeid-is-het-beste-medicijn’
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Maatschappelijk belang   
Het hebben van werk brengt niet alleen in 
individuele levens geluk. Ook voor de maat-
schappij is het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk mensen werken. Door de vergrijzing 
ontstaat er in steeds meer sectoren tekort 
aan arbeidskrachten. En heel kort door de 
bocht dragen mensen die werken bij aan 
ons sociale zekerheidsstelsel, terwijl men-
sen met een uitkering de samenleving geld 
kosten. Er zou ons als maatschappij dus veel 
aan gelegen moeten zijn om zoveel mogelijk 
mensen aan een baan te helpen, juist ook 
mensen die door een afstand tot de arbeids-
markt niet ‘automatisch’ een passende baan 
vinden. 

Baankansen voor iedereen  
De Participatiewet bestaat sinds 2015. De 
Participatiewet verving de Wet werk en 
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) en een groot deel van de Wet 
werk en arbeidsondersteuning jonggehandi-
capten (Wajong). 
 
De wet heeft als doel om zoveel moge-
lijk mensen aan het werk te helpen, ook 
mensen met minder arbeidsvermogen. De 

Participatiewet maakt dat voor werkgevers 
makkelijker. Gemeenten zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van de wet3. 

Participatiewet regelt zich niet vanzelf   
In de eerste jaren na invoering van de Par-
ticipatiewet groeide de kans op werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt maar weinig4.  

• Voor mensen die het recht op toegang 
tot de sociale werkvoorziening verloren, 
daalde de kans op werk.

• Jonggehandicapten met arbeidsver-
mogen hadden wel meer kans op werk, 
maar hun inkomen daalde en ze kregen 
vaker tijdelijk werk.

• Voor klassieke bijstandsgerechtigden, de 
grootste doelgroep, was er nauwelijks 
verschil. Hun baankansen waren laag 
vóór de invoering van de Participatiewet 
en zijn dat gebleven.

  
De tegenvallende resultaten zijn deels te 
wijten aan opstartproblemen, maar er is ook 
structureel wat aan de hand. In veel geval-
len kan de inzet van een jobcoach uitkomst 
bieden. 

‘In mijn dagelijks werk zie ik hoe de 

levens van mensen veranderen als ze 

weer aan het werk gaan. Mensen die 

thuis zitten en in een klein wereldje 

leven, komen uit hun isolement. 

Werken vergroot hun zelfvertrouwen 

en sociale netwerk. Ze kunnen wat 

meer geld verdienen en ook weer eens 

op vakantie.’ 

AM matcher Sandra Kloek

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdrcbUqP_1AhVCPOwKHcF3BM4QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fbrochures%2F2019%2F11%2F26%2Fparticipatiewet%2F121202_Factsheet%2BParticipatiewet_V3.pdf&usg=AOvVaw0fvLBDfVQiOW8Vw02oG3Sp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY6fSlqv_1AhWPH-wKHTM3BYYQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scp.nl%2Fbinaries%2Fscp%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2019%2F11%2F19%2Feindevaluatie-van-de-participatiewet%2FSamenvatting%2BEindevaluatie%2Bvan%2Bde%2BParticipatiewet.pdf&usg=AOvVaw1T_kjHCTkqKy-fTVEm21x5
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Waarom werken jullie met 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt?   
 

1

Dit zeggen werkgevers

W E R KG E L U K 
VO O R 
I E D E R E E N

We willen iets voor de maatschappij 

doen. We zijn graag een plek waar 

mensen werkervaring kunnen opdoen 

en een kans krijgen op de arbeidsmarkt. 

Bovendien is het financieel ook heel 

goed te doen. Je betaalt een eerlijke 

prijs voor de arbeid.

Frank Mosmans 
Bedrijfsleider 
Hema Nieuw-Vennep

Op deze manier betrekken we mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt bij 

de maatschappij. Persoonlijk vind ik het 

leuk, het geeft voldoening. En als bedrijf 

vinden we dat werk een afspiegeling van 

de samenleving moet zijn. 

Wouter Schenk 
Supermarktmanager 
Albert Heijn Badhoevedorp

Sven Keltering
Directeur
Kringloopwinkel de Boem

In onze kringloopwinkel werken 

we bewust met mensen met een 

arbeidsbeperking. Dat geeft zoveel 

voldoening, aan henzelf en aan ons. 

Het doet ze goed dat ze gewoon 

meedoen. Dat sterkt hun gevoel van 

eigenwaarde. En van hun trots word 

ik oprecht gelukkig.
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Jobcoaching is een van de 
instrumenten van de Participatiewet 
die gemeenten tot hun beschikking 
hebben om mensen naar werk te 
begeleiden. Met jobcoaching kun je 
mensen met structureel functionele 
beperkingen en een afstand tot de 
arbeidsmarkt ondersteunen bij het 
vinden en  behouden van werk. 
    
Bij de invoering van de Participatiewet in 
2015 zag de wetgever in dat het begeleiden 
van mensen met een afstand tot de arbeids-
markt naar betaald werk niet vanzelf zou 
gaan. Er werd voorzien in een aantal instru-
menten om zowel werkgevers als werk-
nemers te stimuleren en te faciliteren. Zo 
kunnen werkgevers een subsidie aanvragen 
voor het zelf regelen van jobcoaching. Daar-
naast kunnen gemeenten gebruikmaken van 
proefplaatsing, aanpassingen aan de werk-

plek, loonkostensubsidie, een no-riskpolis, 
mobiliteitsbonus en beschut werk.
In essentie gaat jobcoaching om het geven 
van werkgerelateerde ondersteuning bij het 
verrichten van reguliere arbeid. De jobcoach 
ondersteunt de cliënt met een persoonlijk 
trainings- of inwerkprogramma en begeleidt 
rondom de werkvloer. De jobcoach bege-
leidt ook de werkgever. Aan het eind van een 
geslaagde jobcoaching kan de werknemer 
zelfstandig – zonder inzet van een jobcoach 
– zijn werk uitvoeren5.

Voor veel mensen is jobcoaching de brug 
naar werkgeluk. Tussen 2013 en 2018 zijn 
ongeveer 25.000 mensen gestart met een 
baan waarbij ze vanuit het UWV begeleiding 
kregen van een jobcoach. Sinds de invoering 
van de Participatiewet wordt jobcoaching 
niet alleen door het UWV aangeboden, maar 
ook door gemeenten. Jobcoaches zijn vooral 
ingezet bij winkels, groothandels, in de in-
dustrie en in de gezondheidsbranche6.

Werknemers die gebruikmaken van dit 
instrument, denken dat zij zonder jobcoach 
niet succesvol zouden zijn geweest in het 
behouden van hun werk. De meeste werkge-
vers hebben zelf te weinig kennis om men-
sen met een beperking te begeleiden. Met 
de inzet van een jobcoach lukt dat wel7.

6 van elke 10 mensen met een 

structurele beperking die via een 

jobcoach naar werk worden begeleid, 

heeft na drie jaar een baan. Van hen 

heeft bijna 40 procent dan zelfs een 

vast contract. 8

Wat is jobcoaching? 2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY6fSlqv_1AhWPH-wKHTM3BYYQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scp.nl%2Fbinaries%2Fscp%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2019%2F11%2F19%2Feindevaluatie-van-de-participatiewet%2FSamenvatting%2BEindevaluatie%2Bvan%2Bde%2BParticipatiewet.pdf&usg=AOvVaw1T_kjHCTkqKy-fTVEm21x5
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-3306.html 
https://cedris.nl/publicaties/met-de-jobcoach-lukt-het-wel/
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
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Jobcoaching slaagt in haar doel9. Dat blijkt 
ook uit onderzoek van branchevereniging 
van reïntegratiebedrijven OVAL, in opdracht 
van het UWV en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Tussen 2013 
en 2018 startten 25.000 mensen met een 
baan waarbij ze vanuit het UWV begeleiding 
kregen van een jobcoach.

Jobcoaching draagt bij aan:

• Baanbehoud
• Zelfvertrouwen en grotere 

zelfstandigheid
• Minder uitval op de werkplek
• Grotere kansen op duurzaam 

dienstverband

Na drie jaar werkt ruim 60% van de 

Wajongers, waarvan de helft zonder 

een jobcoach. Bij WGA’ers is dit 50%, 

waarvan twee derde zonder jobcoach.

Bij de start

Na drie jaar

59%

45%Wajongers WGA’ers

41% 55%
geen werk
proefplaatsing
baan met jobcoach
baan
een baan en geen  
jobcoach meer nodig

28% 37%

3%32%

Wajongers WGA’ers

50%

1%
15%

33%

https://www.seor.nl/Cms_Media/S1254-Arbeidsmarktpatronen-van-mensen-die-werk(t)en-met-een-jobcoach.pdf
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De jobcoach zorgt 
dat het werkt.
 

2

Onze jobcoach kan ons het belang van 

het bedrijf goed uitleggen aan onze 

medewerkers, waardoor ze bijvoorbeeld 

beter begrijpen dat ze niet vrij kunnen 

nemen op de dag dat ze dat zelf graag 

zouden willen, maar wij ze gewoon 

nodig hebben.

 
Martijn de Haan 
Manager magazijn 
Comhan

Mijn ervaring is dat mensen met een 

beperking heel veel terug geven. Bij 

Lamme Textielmanagement starten wij 

om 7.30 uur maar sommigen zijn er al om 

6.00 uur. De energie die zij meebrengen 

maakt de cultuur bij ons nog sterker.

Mark van ’t Klooster
Manager operations
Lamme Textielmanagement

Wouter Schenk
Supermarktmanager 
Albert Heijn 

De jobcoach kan goed levelen, geeft 

goede tips. Daar leer ik ook van, ik 

kijk mee met hoe hij communiceert 

met mijn medewerker.  

Dit zeggen werkgevers
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Hoewel we in Nederland het ideaal 
van een inclusieve arbeidsmarkt 
hebben geformuleerd, zitten veel 
mensen nog thuis op de bank. In de 
evaluatie van de Participatiewet10 
concludeert het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat er nog flink wat werk 
moet worden verzet om van droom 
naar werkelijkheid te gaan. Welke rol
speelt jobcoaching? We reageren op 
vier issues die het SCP aankaart.
 

Meer nog dan de inzet van 

instrumenten is de persoonlijke inzet 

van alle betrokkenen cruciaal. 

 

De inclusieve arbeidsmarkt: 
van ideaal naar realiteit

3

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
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 Issue 1 
De juiste match vinden

Aan de bereidheid van werkgevers 

ligt het niet. Ruim 60% is bereid om 

iemand uit de doelgroep werk te 

bieden. Maar plannen om mensen 

uit de doelgroep daadwerkelijk te 

laten meedraaien op de werkvloer, 

lopen in de praktijk vaak stuk.  

19% komt tot concrete plannen en 

minder dan een kwart daarvan weet 

de plannen ook te realiseren. 

Redenen:  

• een gebrek aan geschikte 

vacatures.  

• het maken van een goede 

match is een zeer intensief 

proces waarbij veel werkgevers 

afhaken11.  

Van vacatures naar geschikte vacatures 
Er is een verschil tussen een vacature en een 
geschikte vacature. Want juist mensen met 
een beperking passen doorgaans niet 1-2-3 in 
een standaard mal, laat staan in een stan-
daard sollicitatieprocedure waarbij het func-
tieprofiel het uitgangspunt is. De ene werk-
nemer met een autismespectrumstoornis 
kan heel geschikt zijn voor een intellectueel 
uitdagende baan, terwijl de andere werkne-
mer met op papier dezelfde beperking dat in 
de praktijk juist helemaal niet is. Dus waar de 
Participatiewet stuurt op reguliere banen, is 
het in de praktijk behoorlijk intensief om de 
fit tussen de persoon met de beperking en 
zo’n reguliere baan daadwerkelijk te vinden. 
De jobcoach slaat hier de brug door de coa-
ching allereerst op de werkgevers te richten. 
Het is logisch dat werkgevers geneigd zijn af 
te haken, maar ze zijn de enigen die reguliere 
banen kunnen bieden. Door hen optimaal te 
begeleiden en te ontzorgen neemt de kans 
toe dat ze de extra inzet die nodig is daad-
werkelijk willen en kunnen leveren. 
Daarnaast is de kennis die een goede job-
coach heeft van de uiteenlopende soor-
ten beperkingen essentieel voor het laten 
slagen van de inclusieve arbeidsmarkt. Want 
het mag dan wel klinken als één categorie 

‘mensen met een beperking en daardoor een 
afstand tot de arbeidsmarkt’; in de praktijk 
gaat het om een bont gezelschap aan boei-
ende personages waarbij de een dealt met 
angst-dwangstoornissen, de ander border-
line heeft en/of ex-verslaafd is en de vol-
gende met een laag IQ door het leven gaat. 
Mensen met een iets stevigere handleiding. 
Al deze verschillende handleidingen kent de 
jobcoach en hij/zij laat deze kennen aan de 
andere betrokkenen op de werkvloer. 
 
Wat kan de jobcoach doen? 
De jobcoach is idealiter betrokken bij de 
matching om te beoordelen of een werkplek 
passend is. Dat vergroot de kansen op een 
snelle en succesvolle match. Jobcoaches 
hebben een groot netwerk in de regio en veel 
praktijkervaring op allerlei werkvloeren. Ze 
zijn bekend met verschillende werkculturen 
en wensen van werkgevers en kunnen hen 
wegwijs maken in de regelgeving en moge-
lijkheden vanuit de overheid. Ook kan een 
jobcoach zich inleven in de werknemers en 
specifieke begeleidingsbehoeftes bespreek-
baar maken. Ook komt het voor dat de werk-
nemer en de jobcoach elkaar al kennen van 
een eerder uitgevoerd re-integratietraject11.  

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
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AM match doet het net even anders 
Bij AM match zijn ‘jobcoaching’ en ‘matching’ twee separate dis-
ciplines die door verschillende professionals worden uitgevoerd. 
Er is een ‘team matching’ en een ‘team jobcoaching’. De matchers 
van AM leggen pro-actief contact met bedrijven en organisatie uit de 
regio en nodigen hen uit om ‘sociaal te ondernemen’. De inzet van de matchers 
is erop gericht aan aanbodzijde een zo groot mogelijk aantal geschikte vaca-
tures beschikbaar te krijgen, zodat de kans op een ‘ideale match’ toeneemt. 
Daarbij maken de matchers de werkgevers en directe collega’s ervan bewust 
dat een kandidaat met een beperking meer begeleiding, en soms ook meer 
geduld, vraagt dan bij reguliere werknemers. 

we vergroten 
arbeids-
vaardigheden

Wanneer een persoon met een beperking op zoek is naar 
een baan, begeleidt het team matching deze persoon 
middels training, gericht op het vergroten van arbeids-
vaardigheden. Zo leren de matchers zowel de kandidaat 
als de werkgever goed kennen. AM match heeft met 

deze werkwijze een manier gevonden voor een goed 
fundament onder een duurzame plaatsing. Nadat de kan-

didaat bij de werkgever (op proef) is aangenomen, neemt een 
professional uit ‘team jobcoaching’ de dagelijkse begeleiding over. De jobcoach 
komt in beeld bij de proefplaatsing, die neemt dan het stokje over. De experti-
se van de jobcoach zit voornamelijk in het ondersteunen in de werkende fase. 
Jobcoaches hebben alle mogelijke situaties al meegemaakt en weten hoe te 
acteren als dat nodig is. Een gezonde balans tussen vragen-dwingen, of mooier 
gezegd: “met liefde duwen”. 

Match je perspectief  
Werk vinden gaat niet vanzelf. Daarom krijgen 
werkzoekenden bij AM match de uitdagen-
de, praktische training Match je perspectief. 
Voordat kandidaten bij een werkgever worden 
geplaatst, krijgen ze een basistraining van vijf 
weken. Daarnaast is er de optie om op een 
werkervaringsplek in de praktijk werknemers-
vaardigheden op te doen. Deze werkervarings-
plek is specifiek voor mensen voor wie de 
stap naar betaald werk te groot is. We werken 
aan zelfinzicht en zelfvertrouwen en zetten de 
kandidaten in hun kracht. Het programma is 
gebaseerd op SKILLS; een wetenschappelijk 
bewezen effectieve methodiek om zelfver-
trouwen, motivatie, zelfsturend en probleem-
oplossend vermogen van cliënten duurzaam 
te versterken. 
 
Al tijdens de training gaan de matchers van 
AM match samen met de kandidaat op zoek 
naar een passende werkplek. Vanuit deze 
trainingen, worden door AM match voor deze 
doelgroep dienstverbanden gerealiseerd, bij 
voorkeur bij werkgevers, als dat niet lukt bij 
AM match. Indien een kandidaat een dienst-
verband krijgt bij AM match wordt deze in de 
meeste gevallen gedetacheerd bij werkgevers. 
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Wat kan de jobcoach doen? 
Doorzetten en een stap extra zetten als het 
nodig is. Ook als het uitdagend wordt. Dat 
typeert een jobcoach. Als de werkgever en 
de kandidaat het echt willen, kan het instru-
ment jobcoaching als kritische succesfactor 
het verschil maken. In bijna alle gevallen 
vraagt dat om maatwerk én om een lange 
adem. Soms wordt een jobcoach op de 
proef gesteld. Het houdt een betrokken job-
coach niet tegen. En als er problemen zijn, 
verschijnen ze steevast op het toneel.  

Jobcoaches zien hoe het leven van kandi-
daten wordt verrijkt door het hebben van 
werk. Ze zien de intenties van werkgevers 
om tegen de stroom in plaats te maken voor 
medewerkers die bijzonder zijn.  

  

Wat kan de jobcoach doen? 
Mensen kunnen om allerlei redenen een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het 
kan liggen in een fysiek gebrek, een wat 
lager IQ, een psychische aandoening of in 
sociale omstandigheden, zoals problemati-
sche schulden of slechte leerervaringen uit 
het verleden. En ook functies, bedrijven en 
werkomgevingen zijn er in alle soorten en 
maten. Een jobcoach past zich hierop aan 
en is in staat maatwerk te leveren.  
Jobcoaches doen onderzoek naar werk-
plekaanpassing en weten welke aan-
passingen worden vergoed.    

Wat kan de jobcoach doen? 
Jobcoaches hebben parate kennis van alle 
wet- en regelgeving over de toepassing van 
de mogelijkheden vanuit de Participatiewet. 
Zij kunnen werknemers en werkgevers goed 
adviseren. Jobcoaches geven advies op het 
gebied van persoonlijke ondersteuning. Ook 
voeren ze de loonwaardemeting uit, die 
nodig is om de hoogte van de loonkosten-
subsidie vast te stellen.  

 Issue 2 
Persoonlijke inzet 

Instrumenten zijn niet voldoende om 
plaatsingen te realiseren. Meer nog 
dan de inzet van instrumenten is een 
persoonlijke inzet van alle betrokkenen 
cruciaal11.  

 Issue 3 
Werkplekaanpassing 

Werkgevers hebben vooral behoefte 
aan ondersteuning bij het aanpassen 
van werkplekken zodat die geschikt 
zijn voor arbeidsbeperkten. Opvallend 
is ook dat de mensen die werk vinden 
vaak een relatief kleine afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Voor een groot 
deel van de doelgroep zijn echter grote 
aanpassingen nodig of moet er een 
baan worden gecreëerd worden11. 

 Issue 4 
Complexe regelingen

Instrumenten zijn een belangrijke voor-
waarde voor het in dienst nemen van 
mensen uit de doelgroep. Een meer-
derheid van de werkgevers is niet op de 
hoogte van het bestaan ervan. Ook zijn 
er te veel en te complexe regelingen 
waar mensen uit de doelgroep gebruik 
van (moeten) maken. Dit leidt bij werk-
nemers en werkgevers tot onduidelijk-
heden11.   
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Hoe heb jij de 
medewerker gevonden 
die bij jullie bedrijf past?  
 

Frank Mosmans 
Bedrijfsleider 
Hema Nieuw-Vennep 

Kandidaten zijn hier geweest met 

een jobcoach. Motivatie is voor 

ons het belangrijkste.

3

D E 
I N C L U S I E V E 
A R B E I D S -
M A R K T

Dit zeggen werkgevers

De jobcoach van AM match kent ons 

bedrijf goed en die adviseert ons. In 

de meeste gevallen lukt dat en krijgen 

we een proefplaatsing. Van de vier 

proefplaatsingen blijven er grofweg drie 

en de meesten krijgen een vast contract.

Guido van Belleghem
Directeur 
Bals Nederland BV
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Onderzoek laat zien dat de inzet 
van de jobcoach op de werkplek 
meerwaarde biedt voor alle 
betrokkenen. Maar hoe zet je 
jobcoaching nu effectief in en 
wanneer vinden we jobcoaching 
eigenlijk effectief? En wat kun je 
als werkgever van een jobcoach 
verwachten? 

Om met die laatste vraag te beginnen: 
jobcoaches werken altijd aan de hand van 
een coachingplan waarin de medewerker de 
regie heeft. In veruit de meeste gevallen is 
het hoofddoel van het plan de werknemer 
zelfredzaam te maken in zijn huidige functie. 
Brancheorganisatie Cedris stelt in het rap-
port ‘Met de jobcoach lukt het wel’ de vraag 
of dit telkens terugkerende hoofddoel te re-
lateren is aan het huidige beleid omtrent de 
toekenning van de voorziening jobcoaching.  
Coachplannen zouden ook gericht kunnen 
zijn op de loopbaan van een werknemer op 
de lange termijn in eventuele andere func-

ties. Het helpen van de medewerker aan het 
hebben van een succeservaring op een hui-
dige werkplek wordt door sommige jobscoa-
ches ook omschreven als effectieve jobcoa-
ching omdat dit gunstig is voor een verdere 
loopbaan bij potentiële andere werkgevers. 

Wat iemand wél kan in plaats van wat 

iemand door zijn beperking niet kan. 

Dat is het uitgangspunt in jobcoaching 

volgens de methodiek Supported 

Employment.  

Om goede jobcoaching op de werkplek te 
kunnen leveren moet een jobcoach be-
paalde competenties bezitten. Van een 
competente jobcoach mag je inhoudelijke 
kennis van doelgroepen en de arbeidsmarkt 
verwachten. Een jobcoach beheerst metho-
den en technieken en heeft een professio-
nele houding. Dat staat in het Beroepspro-
fiel voor jobcoaches van beroepsvereniging 
Noloc. 
 

Gedragscompetenties van een jobcoach zijn:  
• inlevingsvermogen 
• analytisch vermogen 
• effectief communiceren 
• reflecteren 
• adviseren/instrueren  
• coachen  

Sinds januari 2017 kunnen jobcoaches zich 
laten registreren bij Noloc. Voor erkenning 
van het keurmerk ‘Noloc Erkend Jobcoach’ 
gelden stevige beroepseisen, waaronder 
diepgaande kennis van en ervaring met 
jobcoaching, blijkend uit een hbo- of uni-
versitaire opleiding, een opleiding aan een 
van de erkende jobcoachopleidingen en 
minimaal 1.400 uur specifieke werkervaring 
als jobcoach12. 

De jobcoaches van AM match volgden 
de post-hbo-opleiding tot jobcoach en 
werken volgens de methodiek Supported 
Employment13.

Wat doet een jobcoach?4

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/aan_de_slag_met_jobcoaching_0.pdf
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 Dit doet een 
competente jobcoach: 

1. Werkt doelgericht 
Jobcoaches werken doelgericht aan de 
hand van een coachingsplan waarin de 
medewerker de regie heeft. Met de werkne-
mer stellen ze doelen op. Het plan is erop 
gericht om de werknemer zelfredzaam te 
maken op de werkvloer.  

2. Levert maatwerk
Welke behoeftes en mogelijkheden heeft 
de werknemer? Waar voelt de werknemer 
zich wel en niet prettig bij? En aan de andere 
kant: welke werkcultuur en werkprocessen 
zijn er binnen het bedrijf om rekening mee te 
houden? In iedere match komen een unieke 
werknemerscontext en bedrijfsomgeving 
samen. Dat vergt maatwerk.  

3. Communiceert duidelijk
Op de werkplek vervult de jobcoach een ver-
bindende rol tussen werknemer, werkgever 
en de werkplek. Goede communicatie is es-
sentieel. Tussen de jobcoach en de werkne-
mer, tussen de jobcoach en de werkgever en 
tussen de jobcoach en de andere collega’s op 
de werkplek. Buiten de werkplek is er, wan-

neer het nodig is, ook communicatie tussen 
de jobcoach en mensen in andere domeinen 
van het leven van de werknemer, bijvoorbeeld 
een ouder of een woonbegeleider.  

4. Managet verwachtingen
De jobcoach managet de verwachtingen 
tussen werknemer en werkgever bij aanvang 
van een dienstverband of proefplaatsing. 
Zo voelt de werknemer zich geaccepteerd 
en ziet de werkgever de meerwaarde van de 
werknemers voor de organisatie. Voor een 
duurzame plaatsing is het van belang dat de 
jobcoach de beperking, belastbaarheid en 
begeleidingsbehoefte van de werknemer  
bespreekbaar maakt.  
 
5. Signaleert uitdagingen
Jobcoaches kijken verder dan hun neus lang 
is. Op het moment dat er zich iets voordoet 
dat het functioneren op het werk beïnvloedt, 
schakelen jobcoaches met bijvoorbeeld de 
ouders of een ambulant begeleider van een 
werknemer. Als blijkt dat er uitdagingen zijn 
op andere leefgebieden dan werk, kan de 
jobcoach doorverwijzen naar een bedrijfs-
maatschappelijk werker van AM match. 
 

6. Coacht ook de werkgever
Bij jobcoaching denken we al snel aan 
coaching voor de werknemer. Maar de 
jobcoach van AM match heeft ook oog voor 
de werkgever en collega’s. Dat is soms heel 
praktisch: door uitleg te geven over het ge-
drag en de achtergrond van de werknemer 
of door te wijzen op subsidies en regelingen. 
Daarnaast zet de jobcoach zich in om de 
motivatie van werkgevers, leidinggevenden 
en collega’s levend te houden. Soms kan het 
best uitdagend zijn om met een bepaalde 
werknemer te blijven samenwerken. Het 
helpt dan als je je samen herinnert waarom 
je het ook alweer doet; die ander een kans 
geven, hem/haar de waarde van werk laten 
ervaren en zo sociaal rendement boeken.  

Werkgevers die ervaring hebben met job-
coaching, zien de jobcoach als onmisbaar. 
Werkgevers hebben vaak nog geen kennis 
en vaardigheid in de omgang met werkne-
mers met een bepaalde arbeidsbeperking. 
Zonder jobcoach hadden ze de werknemer 
niet zelf kunnen begeleiden en dus ook niet 
in dienst gehouden.
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Jobcoaches ontzorgen werkgevers; de tijd 
die nodig is om een werknemer te begelei-
den heeft een werkgever doorgaans niet. 
Maar ook in werkinhoudelijke ontwikkeling 
die de productiviteit van de werknemer 
verhoogt zien werkgevers meerwaarde. 
Wanneer de jobcoach weg zou vallen, zou-
den werkgevers niet altijd doorgaan met het 
dienstverband van de werknemer13.

 
 

“De jobcoach is het verlengstuk naar 

de werknemer. Als hij er niet zou zijn, 

zouden er dingen zweven. Hij is er om 

mensen voor de eerste keer binnen 

te laten, om loonwaardemetingen te 

doen. Hij helpt mij om dat in goed 

perspectief te zien en daar heb ik hem 

bij nodig. Ook richting het UWV is 

hij belangrijk. Als mensen ziek zijn, 

praat de jobcoach daarover met het 

UWV. De mensen hebben wat vaker 

psychische dingetjes en zijn vaker ziek, 

dat vraagt om meer begeleiding.”   

Guido van Belleghem, directeur 
Bals Nederland BV

“De jobcoach kent ook de privésituaties 

van personen, die kennen wij niet. 

Dat helpt om de kandidaten te 

begrijpen. Anders zou je situaties 

kunnen krijgen waarin je botst 

met iemand wat niet zou hoeven 

gebeuren. Het gaat soms om hele 

kleine dingen, zoals geen 10 dingen 

tegelijk zeggen, want dan wordt iemand 

zenuwachtig. ”  

Frank Mosmans, bedrijfsleider 
Hema Nieuw-Vennep  
 



1

2

3
 
4
 
5

1

2

3
 
4
 
5 

Ik had vooraf niet verwacht dat mijn 

medewerkers zo positief en trots zouden 

omgaan met de mensen die via AM match bij 

ons werken. Er is veel acceptatie en respect. 

Ik merk dat onze mensen voor ze willen 

zorgen, ze voelen zich verantwoordelijk.

Martijn de Haan
Manager magazijn 
Comhan

4

WAT  D O E T 
E E N  J O B -
C OAC H ?



1

2

3
 
4
 
5

1

2

3
 
4
 
5 

WAT  D O E T 
E E N  J O B -
C OAC H ?

Introductie op de werkplek: 
kennismaking met de collega’s op 
de werkplek en voorbereiding op 
de start van het werk  

Supported Employment  
Jobcoaching in 7 stappen

1
Intake en 

assessment

2
Job finding

3 Baananalyse: 
vergaren van diep-
gaande informatie 
over het takenpak-
ket en de werkplek 
bij de toekomstige 
reguliere werkgever 

Coaching 
on the job

7

4

5

6

Job matching: 
vergelijking van de job analysis 
(taakinhoud) met het assessment 
(capaciteiten en interesses) 

Job (re)design: 
aanpassing van het werk (indien 
nodig) om de kloof te dichten tussen 
de vereiste taakinhoud en de capaci-
teiten van de persoon 
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Wie zou er aan de slag 
kunnen voor het stijl-
volle Hyatt Hotel? De 
vestiging in Hoofddorp 
vroeg AM match om 
hulp bij de ontbijtcate-
ring, het linnen runnen 
en de schoonmaak. 
Al snel dacht ik aan 
Barbara*, bij wie dat 
type werk goed leek te 
passen. Het liep uit-
eindelijk allemaal heel 
anders.

Barbara reageerde positief en 
ik plande een kijkochtend in. Bij 
het Hyatt werden Barbara en ik 
hartelijk ontvangen. De mana-
ger straalde veel energie uit. Ze 

nam ons meteen mee op pad 
en liet ons zien wat er allemaal 
achter de schermen gebeurt. 
Wat een bedrijvigheid! Alleen al 
voor het ontbijt was er een hele 
lijst van taken en verantwoor-
delijkheden. Van de manier 
waarop de kopjes op de scho-
tel moeten staan, tot op welk 
exacte moment je de borden 
moet aanvullen.

De manager hield duidelijk veel 
van haar werk. Maar hoe meer 
ze liet zien, hoe stiller Barbara 
werd – dat zag ik wel. Ik zag het 
voor m’n ogen gebeuren: de 
informatiestroom overspoelde 
haar. Het was too much info. Bij 
dit werk komen ook wel meer 
details kijken, dan ik vooraf 
dacht. Barbara was duidelijk het 
overzicht kwijt.

‘Eerlijk gezegd wist ik 
al: dit zou niet gaan 
werken. Dan kom ik 
dus meteen in actie.’

Eye-opener
Dit bezoek was voor mij een 
eye-opener. Dit werk is niet 
passend voor Barbara, eerlijk 
gezegd wist ik al: dit zou niet 
gaan werken. Dan kom ik dus 
meteen in actie. Met Barbara 
heb ik het direct nabesproken. 
Ik benoemde wat ik bij haar zag, 
en ze gaf meteen aan dat het 
inderdaad veel te veel was. Ik 
zei: ‘Maakt niets uit. We gaan 
gewoon op zoek naar een ande-
re werkplek’. En daar was ze het 
mee eens.

‘Goed kijken 
 of het echt werkt’

Marie-Thérèse Zuiker
Jobcoach bij AM match

co
lu

m
n
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Met de manager pasten we de 
werkzaamheden nog iets aan, 
zodat het pakket eenvoudiger 
was. Al snel kwam Heleen in 
m’n gedachten. Zij zag het 
ook zitten en toen we voor de 
tweede keer een ochtend kwam 
‘proefdraaien’, zei de manager 
bij binnenkomst: ‘Welkom, 
Heleen’. Een warm en persoon-
lijk onthaal! Heleen leerde die 
ochtend vergaderruimtes stof-
zuigen, zeepjes vervangen in de 
toiletten en pantries aanvullen. 
Het klikte meteen en het werk 
lag haar ook goed.

‘In de praktijk moet 
je goed naar iemand 
kijken om te zien of 
het werkt.’

Kijkochtend
Het enige waar ik haar even bij 
op weg heb moeten helpen 
zijn de omgangsregels in een 
hotel. Het is een chique hotel 
met zakelijke bijeenkomsten. 
Die eerste kijkochtend stapte 
ze vrolijk op een groep Engelse 
gasten af om zichzelf voor te 
stellen ‘Hi, my name is Heleen’. 
Ik heb haar even apart geno-
men en rustig uitgelegd dat dat 
niet de bedoeling is. En dat het 
een beetje is zoals bij de koning: 
dat je mensen niet rechtstreeks 
aanspreekt, tenzij iemand iets 
aan je vraagt. Dat nam ze van 
me aan.

Voor mij was het ook een 
waardevolle ervaring. Op papier 
leek de match perfect, maar in 
de praktijk moet je goed naar 
iemand kijken of het werkt.

Heleen was net anderhalve 
maand aan het werk toen de 
coronacrisis uitbrak en de ge-
volgen voor het hotel zijn groot. 
We hebben Heleen tijdelijk op 
een andere werkplek moeten 
plaatsen. Maar zodra het Hyatt 
weer gaat draaien, zal Heleen 
een van de eerste zijn die terug 
mag komen!

*Barbara is een gefingeerde naam.
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Onze relatie met de kandidaten is er een van 

werkgever-werknemer. Het is prettig daar 

een jobcoach bij te hebben. Soms trekt een 

medewerker het even niet. De jobcoach helpt 

dan en dat sterkt de werknemer en komt de 

arbeidsrelatie ten goede. Ook helpt de jobcoach 

ons als werkgever om een goede inschatting 

te maken van de belasting qua werk. Zodat de 

kandidaat duurzaam kan worden ingezet.

Sven Keltering
Directeur
Kringloopwinkel de Boem

4
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AM match is een samenwerking 
van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn. Samen 
willen we in de regio Amstelland 
en Meerlanden een succes maken 
van de Participatiewet. Ons doel? 
Mensen die vallen onder de 
Participatiewet nieuwe kansen 
bieden op betaald werk bij reguliere 
bedrijven. 

In 2021 begeleidden we rond de 700 perso-
nen naar werk bij 200 regionale werkgevers. 
Vanuit de Participatiewet kregen eind 2021 
245 werknemers begeleiding van onze job-
coaches. Eind 2020 kregen 245 werknemers 
begeleiding van onze jobcoaches. In onze 
regio mengen we ons actief in het bedrijfs-
leven. We zetten in op goede relaties met 
werkgevers en opereren als een bedrijf on-
der de bedrijven. Ondernemers herkennen 

Over AM match 5

in AM match een betrokken partner voor 
sociaal ondernemen. Onze ‘aandeelhouders’ 
– dat zijn de wethouders van de vijf betrok-
ken gemeenten met de participatiewet in 
hun portefeuille – beoordelen ons op het so-
ciale rendement dat we boeken. Hoe meer 
mensen we met een afstand tot de arbeids-
markt het geluk van werk kunnen bieden, 
hoe beter we het doen. Onze belangrijkste 

taak is het vinden van de ideale match tus-
sen bedrijven en mensen die terug moeten 
keren in het arbeidsproces. Werkzoekenden 
krijgen een training van zes weken, waarin ze 
worden voorbereid om (weer) aan het werk 
te gaan. Is er een werkplek gevonden? Dan 
begeleiden we werknemer en werkgever, 
met jobcoaching en advies op het gebied 
van subsidies en financiële regelingen. 
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Onze missie  
AM match stimuleert en ondersteunt 
mensen om zichzelf te ontwikkelen, zodat 
ze zo zelfstandig mogelijk, zonder uitkering, 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
We doen dat door een zo regulier mogelijke 
werkplek te vinden, waar ze zij hun vaardig-
heden kunnen inzetten en ontwikkelen.   
 
Onze visie   
Wij geloven dat betaald werk voor ieder 
mens goed is. Het biedt voldoening, con-
tacten, ritme en zelfstandigheid. Daar-
om vinden wij dat ieder mens een baan 
verdient. Ook degenen die al jaren op de 
bank zitten, het bij hun vorige werkgever 
volledig hebben verprutst of die door hun 
anders-zijn niet zomaar in een functie of 
bedrijf passen. Wij zien deze mensen niet 
als bijstandsgerechtigden of uitkeringstrek-
kers. Wij zien ze als werkverdieners. Iedere 
dag komen wij ons bed uit om de werk-
verdieners in onze regio volledig te laten 
meedoen op de arbeidsmarkt. 
 
Onze aanpak 
AM match verzilvert de competenties bij 
reguliere werkgevers en regulier werk. We 
geloven dat werk bij reguliere werkgevers 
het beste is, voor iedereen. Alleen als dat 

echt (nog) niet anders kan, organiseert AM 
match beschut werk. Ook dan is er sprake 
van echt werk en wordt loonwaarde gere-
aliseerd. In alle vormen van werk, gaan wij 
uit van veiligheid en duidelijkheid. Veiligheid 
wil zeggen dat onze betrokkenheid onuit-
puttelijk is en dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt bij ons telkens opnieuw 
mogen beginnen. Bij AM match doen we 
niet aan oordelen. Wel zijn we duidelijk. Je 
verdient werk, maar kunt het alleen zelf 
verdienen. Daarom spreken we aan en 
spiegelen we gedrag. Altijd op een positie-
ve manier. Want we leggen de nadruk graag 
op dat wat goed gaat. 

We zijn trots op 
Onze oorsprong: Bij de invoering van de 
Participatiewet hebben de vijf gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn de handen 
ineen geslagen. In plaats van ieder afzon-
derlijk, kozen ze voor samen sterk. De 
uitvoering van de Participatiewet kwam bij 
de AM groep te liggen, toen vooral be-
kend van de sociale werkplaatsen en het 
beschutte werk. Onze naam veranderde 
naar AM match, onze inzet voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt bleef 
onveranderd. 

Onze positie in het regionale bedrijfs-
leven: Juist doordat het verzorgingsgebied 
van AM match diverse gemeentegrenzen 
overschrijdt, kunnen we van betekenis zijn 
voor werkgevers die net zo goed grensover-
schrijdend denken en opereren. We be-
schikken over een goed netwerk. Als bedrijf 
onder de bedrijven zijn we goed bereikbaar 
en opereren we proactief. 
 
Onze financiële gezondheid: Brancheorga-
nisatie Cedris monitort door het hele land 
organisaties die net als wij uitvoering geven 
aan de Participatiewet. Dat AM match hier 
in de top 10 staat van best presterende be-
drijven is best iets om trots op te zijn, toch? 
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Manifest
DIT IS WAAR AM MATCH VOOR GAAT EN STAAT

#1
Wij geloven in 
een werkend 
perspectief.

Mensen laten zien dat ze 
iets kunnen betekenen en 
hen hoop en uitzicht op iets 
geven.

#2 
We laten mensen 
meedoen door 
werk.

Werk geeft invulling aan je 
leven en zorgt ervoor dat 
mensen meedoen in de 
maatschappij.

#3
Wij geloven dat 
er altijd meer 
mogelijk is.

Op het eerste gezicht zijn er 
allerlei barrières, maar die zijn 
vaak goed te doorbreken.

#4
We focussen op 
wat mensen wél 
kunnen.

We denken niet in 
beperkingen maar in kansen.

#5
De participatiewet 
regelt zich niet 
vanzelf.

Ondernemers willen zich 
focussen op ondernemen, 
wij ontzorgen hen en 
zorgen voor een sterke 
arbeidskracht.

#6
We geloven in 
samenwerking op 
regionaal niveau.

Zowel met meerdere 
gemeentes als met meerdere 
bedrijven. Niet te groots 
denken en ook niet te klein. 
Zo kunnen we efficiënt 
werken en houden we korte 
lijnen.

#7 
Een systematische 
maar persoonlijke 
aanpak werkt het 
best.

Elke deelnemer krijgt een 
training en wordt begeleid: 
zowel voor - als na de 
indiensttreding.

#8
We blijven ons 
altijd ontwikkelen.

AM match blijft intern 
meegaan met de tijd en 
met de behoeftes. Maar ook 
de deelnemers blijven zich 
ontwikkelen: we maken hen 
sterker en zelfverzekerder.

#9
Werk moet een 
win-win situatie 
zijn.

De werkgever heeft een 
goede kracht die zijn 
bedrijf draaiende houdt, de 
werknemer heeft een stabiel 
inkomen en haalt plezier en 
voldoening uit zijn werk.

#10
Bij een crisis 
mag niemand 
buitenspel staan.

Wanneer een sector om extra 
hulp verlegen zit, wordt eerst 
naar de beschikbaarheid 
van mensen met een 
arbeidsbeperking gekeken, 
alvorens andere sectoren aan 
te spreken.
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Meer weten over 
jobcoaching in de praktijk?

Onze jobcoaches nemen u 
graag mee naar de werkplek 
van een van onze kandidaten. 
Mail jobcoaching@ammatch.nl 
voor een afspraak.
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