
Op weg 
naar werkJobcoaching 

(Beschut werk of garantiebaan)

Voor wie? 
Voor iedereen die wel wat extra begeleiding bij het werk 
kan gebruiken.   

Wat doen we?
Kun je door problemen niet zoveel werken? Dan kan de 
werkgever die jou in dienst wilt nemen, subsidie krijgen van 
de gemeente om jouw salaris te betalen. Spaarne Werkt kent 
alle regels. We weten precies of deze regels ook voor jou en je 
werkgever gelden. We gaan op zoek naar een baan die bij jou 
past en helpen je werkgever met alle formulieren. 
We blijven jou op de werkvloer begeleiden zolang dat nodig is. 
Dat betekent dat we bij je langskomen op het werk om te zien 
hoe het met je gaat. Als we jou of je werkgever ergens mee 
kunnen helpen, dan doen we dat graag!

Spaarne Werkt is het participatiebedrijf van de gemeenten 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Wij richten 
ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

Spaarne Werkt schakelt tussen ontwikkelen, leren en werken. 
Wij willen dat onze medewerkers volwaardig mee doen op de 
arbeidsmarkt. Bij ons werken is méér dan gewoon werken. 

Spaarne Werkt kan helpen bij: Medewerkers vinden, 
Werk uitbesteden, Werk vinden en Opleiding vinden. 
Met ons samen werken is méér dan gewoon samenwerken. 

Spaarne Werkt heeft 900 gemotiveerde medewerkers. 
Zij werken voor tevreden werkgevers en opdrachtgevers. 
Met hen samenwerken is méér dan gewoon samen werken. 

Onze maatschappelijke functie: 
mens en werk verbinden

www.spaarnewerkt.nl

Spieringweg 835
2142 ED Cruquius
023 5434820
info@spaarnewerkt.nl

Bekijk het fi lmpje hoe 
dit in zijn werk gaat op 
www.spaarnewerkt.nl 
onder het kopje Werk 
vinden > Jobcoaching.
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 Ben je op zoek 
naar een baan? 
 
Wij kunnen je helpen! Dat doen we op 
 verschillende manieren. 

Werkonderzoek
 
Voor wie? 
Voor iedereen die nog nooit gewerkt heeft. Of die lang niet 
gewerkt heeft. Ook voor mensen die lichamelijke klachten 
hebben waardoor ze moeilijk werk vinden.
 
Wat doen we? 
We willen je eerst beter leren kennen, voordat we je bege-
leiden naar een baan. Dat doen we op verschillende manieren:

➊ Je loopt 3 dagdelen per week stage. Zo kunnen we zien  
 of je dat volhoudt en hoe snel je werkt. Lukt het om op   
 tijd te komen? 
➋ Je vult een aantal testen in. Zo komen we erachter wat 
 je leuk vindt om te doen en waar je goed in bent. 
➌ We gaan met jou in gesprek om je beter te leren kennen. 

Heb je bijvoorbeeld problemen waar je bij geholpen wilt 
worden? Heb je de zorg voor jonge kinderen of een zieke 
vader of moeder? Op deze manier leren we je goed kennen en 
kunnen we beter zien hoe we jou het best kunnen begeleiden 
naar werk.

Werken aan werk 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die eerst nog werkervaring op moet doen. 
Ook voor mensen die nog niet zoveel uren kunnen werken. 

Wat doen we? 
We gaan eerst op zoek naar een stageplek. Hier kun je werk-
ervaring op doen en je uren uitbreiden. Je kunt meedoen aan 
trainingen waarin je op zoek gaat naar je eigen kwaliteiten. 
Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? In deze training ont-
dek je ook hoe je overkomt op anderen en hoe je bijvoorbeeld 
met sombere gedachten om kunt gaan. Er zijn ook praktische 
trainingen. Je kunt bijvoorbeeld je taxi-pas halen of een 
heftruckdiploma. Als je er klaar voor bent, dan gaan we samen 
met jou op zoek naar een betaalde baan (zie ‘bemiddeling’).

Training en Opleiden 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die naar werk begeleid wordt. 

Wat doen we? 
Trainingen en praktische opleidingen kunnen onderdeel uit maken 
van het traject. Daarbij houden wij altijd voor ogen hoe je jouw 
kansen op werk kunt vergroten. Dat bepaalt de keuze van de 
training of opleiding. Wij hebben een groot pakket van trainingen 
en opleidingen. Jouw arbeidscoach kan je er alles over vertellen.

Bemiddeling 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die al een keer gewerkt heeft. 
Dat kan ook vrijwilligerswerk of een stage zijn.  
 
Wat doen we? 
Samen met jou gaan we op zoek naar werk. We bespreken 
waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 
Ook bekijken we met jou waar het meeste werk te vinden is 
in deze omgeving. We helpen je met je CV en met solliciteren. 
Dat kan met brieven, maar ook online of via de telefoon. 
We bereiden het sollicitatiegesprek met je voor. Als je wilt, 
kunnen we het gesprek ook samen oefenen. Spaarne Werkt 
kent heel veel werkgevers in de regio. We gebruiken dit 
netwerk bij jouw zoektocht naar werk.

Bekijk het filmpje hoe 
dit in zijn werk gaat op 
www.spaarnewerkt.nl 
onder het kopje Werk 
vinden > Bemiddeling

Bekijk het filmpje hoe 
dit in zijn werk gaat op 
www.spaarnewerkt.nl 
onder het kopje Werk 
vinden > Werkonderzoek

https://www.spaarnewerkt.nl/werk-vinden/bemiddeling/
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https://www.spaarnewerkt.nl/werk-vinden/jobcoaching-beschut-werk-of-garantiebaan/
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https://www.facebook.com/SpaarneWerkt/
https://www.linkedin.com/company/spaarne-werkt/
https://www.spaarnewerkt.nl/



