SAMEN AAN HET WERK
Jouw baan, onze ondersteuning

Ben je op zoek naar een baan, maar heb je daar ondersteuning bij
nodig? Wil je je talenten gebruiken en ontwikkelen en een bijdrage
leveren in de samenleving? Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken?
Bij Job2Go staan we graag voor je klaar! Job2Go is een afdeling van de
Gemiva-SVG Groep die jou ondersteunt bij het vinden van een baan.
Ook coachen we je bij het houden van je baan.
•
•
•

Job2Go ondersteunt bij het zoeken en behouden van een baan.
Job2Go helpt bij het zoeken naar een baan die past bij jouw talenten.
Job2Go coacht je op het ontwikkelen van jouw talenten.

Job2Go, voor wie?
Vind je het moeilijk om een baan te vinden of heb je ondersteuning nodig bij
je werk? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Wat doet Job2Go?
De jobcoach kan helpen je wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Op basis
van deze wensen en mogelijkheden ze!en we een traject in. Dat kan een intensieve
training zijn in arbeidsvaardigheden. Er zijn ook mogelijkheden om ervaring op te
doen op leerwerkplekken. Als je voldoende vaardigheden hebt om aan de slag te
gaan bij een werkgever, gaan wij op zoek naar een geschikte vacature.
Heb je een passende baan gevonden, dan gaan we je op de werkplek coachen om
de werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren.
Bovendien helpen we je bij het aangaan van contacten met je leidinggevende en
collega’s. In het begin is de begeleiding door
onze jobcoach intensief. Na enige *jd wordt de coaching afgebouwd.

Werkervaring
Via Job2Go is het ook mogelijk om werkervaring op te doen bij een
bedrijf of instelling. Mogelijk kun je doorgroeien naar een betaalde baan.
Jobcoaches van Job2Go kunnen je daarbij ondersteunen. Zij richten zich op jouw
wensen en mogelijkheden.

Kwaliteit
Job2Go is op basis van kwaliteit oﬃcieel erkend als jobcoachorganisa*e door het
UWV. In het klan!evredenheidsonderzoek van het UWV krijgen wij een 8.8 van onze klanten en van de werkgevers een gemiddeld cijfer van 8.4. Onze jobcoaches zijn
opgeleid om jou op een professionele
manier te ondersteunen.
Samenwerking
Job2Go werkt o.a. samen met gemeentes, arbeidsdeskundigen van het UWV, diverse scholen en met de ambulante dienstverlening van de
Gemiva-SVG Groep.
Betaald Werk
Als je voldoet aan de eisen van een werkgever, krijg je een
arbeidsovereenkomst. Als je in een ander tempo werkt dan
gebruikelijk is dan kan de werkgever:
• loondispensa*e aanvragen bij het UWV (voor werknemers met Wajongrechten).
Het UWV stelt de loonwaarde vast en bepaalt of je recht hebt op een aanvullende Wajonguitkering.
• een loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente (voor werknemers uit de
Par*cipa*ewet uit het doelgroepenregister).
De gemeente betaalt deze subsidie aan de werkgever.
Vrijwilligerswerk
Als je op basis van een vrijwilligersovereenkomst werkt, verdien je geen geld. Soms
krijg je dan een vrijwilligersvergoeding.

Wanneer krijg je een jobcoach?
Voor mensen met Wajongrechten bepaalt het UWV of er een
jobcoach van de Gemiva-SVG Groep nodig is. Voor mensen die onder de Par*cipa*ewet vallen stelt de gemeente vast of er een jobcoach van de Gemiva-SVG
Groep wordt ingezet.
Meer weten?
Wil je meer weten over Job2Go en de mogelijkheden? Neem dan
contact op met Annemarie Brak.
E-mail: job2go@gemiva-svg.nl
Telefoon: 06 46 42 43 15
Of kijk op onze website: www.gemiva-svg.nl/job2go

