SAMEN AAN HET WERK
Hulp bij het vinden en behouden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Job2Go is een afdeling van de Gemiva-SVG Groep die
ondersteunt bij het toewerken naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt.


Job2Go ondersteunt bij het toewerken naar en behouden van een duurzame baan
op de arbeidsmarkt.



Job2Go helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een
baan die het beste aansluit bij hun individuele mogelijkheden.



Job2Go coacht bij het optimaliseren van talenten en capaciteiten bij onze klanten,
zodat zij die kunnen inzetten en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Jobcoaches
De jobcoaches hebben een brede expertise in het ondersteunen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt: met een licht verstandelijke beperking, lichamelijke
beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis en ADHD.
De jobcoaches van Job2Go hebben een specifieke opleiding gevolgd, hebben ruime
ervaring in het coachen van werknemers en werkgevers en houden rekening met
ieders belang.
De jobcoaches ondersteunen de werknemer bij het aanleren van de noodzakelijke
vaardigheden voor baanbehoud. Daarnaast helpen ze werkgevers door te informeren
over (financiële) voordelen en de wijze waarop ze het beste met hun nieuwe werknemer
om kunnen gaan. Tevens leggen zij verantwoording af aan de opdrachtgevers.

Samenwerking
Er wordt intensief samengewerkt met de ambulante dienstverlening van de
Gemiva-SVG Groep. Hierdoor kunnen problemen gezamenlijk worden opgepakt. Dit heeft
een positieve uitwerking op de werknemer, hetgeen ook van belang is voor de werkgever:
alles om uitval op het werk te voorkomen. Daarnaast wordt er samengewerkt met
arbeidsdeskundigen van het UWV, gemeentes, scholen voor speciaal onderwijs en scholen
voor praktijkonderwijs.

Kwaliteit & methodiek
We hebben op basis van kwaliteit erkenning van het UWV als jobcoachorganisatie. Bij het
klanttevredenheidsonderzoek van het UWV scoort Job2Go bij de werknemers een 8.8 en
bij de werkgevers een 8.4.
Job2Go hanteert de methodiek Supported Employment. De methodiek bestaat uit
verschillende onderdelen:


Intake en Assessment, reële inschatting maken van de interesses en capaciteiten
van de kandidaat-werknemer.



Jobfinding, het zoeken naar een functie die past bij de interesse en vaardigheden
van de kandidaat-werknemer.



Jobanalyse, analyseren van de werkplek, werkomgeving en takenpakket.



Jobmatching, vergelijking en afstemming van de analyse van de gevonden baan
met de interesses en capaciteiten van de kandidaat-werknemer.



Jobcoaching introduceren van de werknemer bij de werkgever/collega’s. Trainen
van benodigde vaardigheden op de werkplek.

Met deze methode is het voor velen mogelijk om een duurzame baan te verwerven en te
behouden.

WerkFit trajecten
Is iemand nog niet (helemaal) klaar voor een baan op de arbeidsmarkt, dan bieden wij
ook Werkfittrajecten. De drie hoofddoelen zijn:


Versterken van werknemersvaardigheden



Verbeteren van persoonlijke
effectiviteit



Positie op de arbeidsmarkt in kaart brengen

De klant beschikt aan het eind van het traject over voldoende werknemersvaardigheden
om verder naar werk begeleid te worden.

INVRA Arbeid
Tijdens de diverse trajecten meten wij regelmatig de competenties van de kandidaatwerknemer met behulp van het instrument INVRA-Arbeid.

Trainingen
Job2Go groepstrajecten die de klant in de gelegenheid stelt door middel van
trainingen werkhouding, werknemersvaardigheden en competenties aan te leren en te
ontwikkelen.

Leerwerkplekken
De Gemiva-SVG Groep biedt, onder supervisie van Job2Go, zowel interne- als externe leerwerkplekken. Hier kunnen kandidaat-werknemers hun geleerde vaardigheden in de praktijk
verder ontwikkelen. De begeleiding op betreffende leerwerkplekken is hierop
ingesteld.

Woonhulp 0+
In verschillende regio’s van de Gemiva-SVG groep wordt de opleiding woonhulp 0+
binnenkort aangeboden voor klanten uit het doelgroepregister. De jobcoach kan
ingezet worden om de klant te ondersteunen bij het zoeken naar een passende werk- of
stageplek. Bij het afronden van deze opleiding ontvangt de leerling een landelijk erkend
diploma.

Meer weten en/of aanmelden?
Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met Annemarie Brak.
E-mail: job2go@gemiva-svg.nl
Telefoon: 0646424315
Voor meer informatie en de contactgegevens van de jobcoaches in de regio kunt u kijken op
www.gemiva-svg.nl/ job2go

