


Wij bieden onze partners: 

• Meer dan 20 jaar kennis & ervaring omtrent begeleiding van een brede, ‘complexe’ doelgroep

• Snel schakelen in een landelijk netwerk van o.a. werkgevers, UWV en gemeenten.

• Betrokkenheid bij innovatieve projecten voor inclusie als partner van CTI.

• Landelijke dekking, lokale verankering. 

• Gedreven transitiecoaches met oog voor álle leefgebieden. 

• Onze missie voorop: samen bouwen aan duurzame dienstverbanden voor werknemers met een 

arbeidsbeperking. Voor werkgevers bieden we passende begeleiding on the job.

Jobstap als partner

https://www.technologievoorinclusie.nl/


1. Trajecten & Coaching
• Participatie interventie

• Bevorderen maatschappelijke deelname

• Praktijkassessment

• Begeleiding tijdens scholing

• Naar Werk 

• Werkfit Maken

• Jobcoaching

• Begeleiding van (speciaal/praktijk) onderwijs naar 

werk

Wij zijn transitiecoach op alle leefgebieden

(o.a. via PGB, WMO)

3. Jobstap Educatyf
• Actiegerichte trainingen & opleidingen voor een inclusieve 

arbeidsmarkt. Van wet- en regelgeving tot doelgroepenkennis.

2. Talent Inclusief
• Advies & projectcoördinatie voor organisaties m.b.t. inclusief 

werkgeverschap

• Draagvlak- en functiecreatie

• Werving, selectie & training

Diensten van Jobstap

Contact?
E info@jobstap.nl
T 026-33 97 520

mailto:info@jobstap.nl


Jobstap team Heerlen

Jacqueline Reuleaux

06 - 30 23 14 66 

reuleaux@jobstap.nl

Jordi Geijselaers

06 - 83 22 03 50

geijselaers@jobstap.nl

Iris Hendriks 

06 - 12 31 54 19

i.hendriks@jobstap.nl

Sylvia Jansen op de Haar

06 - 22 03 48 40

jansenopdehaar@

jobstap.nl

Straten

Joyce van Kampen

06 - 57 88 31 06 

kampen@jobstap.nl

ten Nicolle Meijers

06 - 12 74 63 90

meijers@jobstap.nl

Annemie Meex

06 - 23 10 11 66

meex@jobstap.nl

Olga Kaarsgaren

06 - 10 15 15 48

kaarsgaren@

jobstap.nl

Susanne Strolenberg

06 - 33 64 36 31

strolenberg@jobstap.nl

Corrie Voncken

06 - 23 03 07 85

cvoncken@jobstap.nl

Jan Greven 

06 - 13 32 51 97

greven@jobstap.nl

Janine Vijgen

06 - 51 48 65 26

vijgen@jobstap.nl

Marion Vercauteren

06 - 51 46 48 09

vercauteren@jobstap.nl

Kyra Heijnens

06 - 30 91 53 12

heijnens@jobstap.nl



Jacqueline Reuleaux
Arbeidscoach

T 06 - 30 23 14 66 E reuleaux@jobstap.nl

WERKERVARING

• REA College Heerlen

OPLEIDINGEN

• HBO opleiding tot Jobcoach via Elan 

Training BV

• VWO

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Wet- en regelgeving

• Brainblocks

• Autisme

WAAROM JOBSTAP?

Ik hou van de doelgroep. Het zien en vinden van hun kwaliteiten om deze 

samen te ontwikkelen, zodat ook zij hun eigen plek in de maatschappij krijgen 

waar ze zich goed voelen! Het hebben van een klik met hen en het nemen 

van de hindernissen tijdens het proces om ergens te komen, vind ik heerlijk 

om te doen.

SPECIALISME

Met name door mijn werk als mobiliteitsmedewerker bij het REA College heb 

ik ervaring opgedaan met de doelgroep; Autisme, NAH en gedragsproblemen. 

Daarnaast coach ik in mijn vrije tijd een handbal damesteam in de leeftijd van 

16 tot 18 jaar. Hierin komt het begeleiden en coachen ook echt aan bod!

PERSOONLIJKHEID

Enthousiast | Eerlijk | Sociaal | Betrokken | Gedreven | Duidelijk | Relativerend



Jordi Geijselaers
Arbeidscoach

T 06-83220350 E geijselaers@jobstap.nl

WERKERVARING

• Jobstap

• Uitzendbureau Partner UZB

OPLEIDINGEN

• Post Hbo beroepsopleiding Coach

• Hbo-opleiding Facilitaire zaken 

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Hypnose

• Mindset

• Niet Aangeboren Hersenletsel

• Train de Trainer

• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?

Jobstap is een fijne werkgever die ervoor staat dat alle mensen mee moeten 

kunnen doen aan het arbeidsproces. Dat spreekt mij aan en geeft mij ook de 

drive om hier een bijdrage aan te leveren. Daarnaast kan ik mijn creativiteit 

en energie kwijt om maatwerk te bieden aan mijn klanten en werkgevers. Dit 

levert vaak een positief (duurzaam) resultaat op.

SPECIALISME

− Niet Aangeboren Hersenletsel

− Asperger

− Angsten

− ADHD(/ADD)

PERSOONLIJKHEID

Confronterend (als nodig is) | Open | Eerlijk | Gedreven | Nieuwsgierig | 

Leergierig | Oplossingsgericht | Creatief



Iris Hendriks
Arbeidscoach

T 06 - 12 31 54 19  E i.hendriks@jobstap.nl

WERKERVARING

• Arbeidscoach Jobstap

• Kwartiermaker LevantoGroep

• Individueel Begeleider Jeugdzorg Somnium

Begeleiding

• Projectmedewerker jonge mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg

• Pedagogisch medewerker Jeugdzorg Xonar

• Pedagogisch medewerker kinderopvang MIK

• Locatiemanager Studiebegeleiding Check5

• Verkoopmedewerker Lush

OPLEIDINGEN

• HBO Pedagogiek

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Wet- en regelgeving

• Brainblocks

• Autistisch denken en Oplossingsgericht werken

• Conflicthantering en Agressieregulatie

• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?

Meedoen in de maatschappij is belangrijk voor je gevoel van eigenwaarde. 

Ieder op zijn eigen manier. Op een plek waar je tot je recht komt.

SPECIALISME

− ASS (in combinatie met LVB, HB, ADD of ADHD)

− Gedragsproblemen (bij jongeren)

− Gezinsbegeleiding

− Schoolbegeleiding

PERSOONLIJKHEID

Betrokken | Verantwoordelijk | Kritisch | Samenwerken | Gevoel voor humor



Sylvia Jansen op de Haar 
Adviseur/Arbeidscoach

T 06 - 22 03 48 40 E janssenopdehaar@jobstap.nl

WERKERVARING

• Jobfinder/Adviseur Jobstap

• Stagecoördinator HCA

• Re-integratiemedewerker Argonaut

• Intercedent Tempo Team Werknet

• Psychologisch medewerker IRV

• Artsenbezoeker Hoechst

• Beroepentypeur CBS

• Psychologisch medewerker Sint Barbara Ziekenhuis

OPLEIDINGEN

• Psychologisch medewerker NIP

• Artsenbezoeker 

• Management en communicatie

• Zelfstandig ondernemerschap

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Interne trainingen Jobstap omtrent doelgroepen en 

wet- en regelgeving 

• Gesprekstechnieken en diverse commerciële 

trainingen

WAAROM JOBSTAP?

Ik voel me thuis bij de missie en visie die Jobstap heeft. Iedereen verdient een 

kans op de arbeidsmarkt. 

SPECIALISME

Passend werk vinden is een uitdaging. Een betaalde baan behouden helemaal. 

Als jobfinder/adviseur probeer ik hier aan de voorzijde mijn steentje aan bij te 

dragen. Met veel passie en commitment adviseer, match en begeleid ik zowel 

cliënt als werkgever in dit proces. Ik heb ervaring met verschillende doelgroepen 

waaronder autisme, NAH, psychiatrie, auditieve, visuele en fysieke beperking. 

Als adviseur inclusief werkgeverschap, ondersteun ik werkgevers zoals DSM en 

MUMC bij het uitvoeren van de banenafspraak. 

PERSOONLIJKHEID

Enthousiasme | Bevlogenheid | Zorgvuldigheid | Integerheid

Het zit in mijn (Jobstap) DNA om te denken in mogelijkheden, samen met mijn 

collega’s.  Ik zet me graag in voor de cliënt én de werkgever waarbij 

samenwerking/verbinding met andere organisaties ook belangrijk is.  



Olga Kaarsgaren
Arbeidscoach

T 06 - 10 15 15 48 E kaarsgaren@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?

Jobstap is een fijne werkgever met enthousiaste medewerkers. Meedoen in 

de maatschappij is belangrijk voor iedereen. Op je eigen manier en op een 

plek waar je tot je recht komt.

SPECIALISME

Van nature haal ik graag het beste uit de mens naar boven en als coach 

ondersteun ik hierin. Vanuit intuïtie en het vermogen vertrouwen te geven en 

te krijgen, krijgen we samen een goed beeld waar mogelijkheden zijn. Ik heb 

ervaring in het coachen van diverse doelgroepen die een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben.

PERSOONLIJKHEID

Open | Eerlijk | Oprecht | Spontaan | Zorgvuldig | Stressbestendig | Kom 

afspraken na

WERKERVARING

• Jobstap

• Jobconsulent/loopbaancoach, Groep 

INTRO 

• Participatiecoach, ISB-Bol

• Adviseur, Randstad HR Solutions

• Casemanager Werk, Inkomen en Zorg, 

Gemeente Maastricht

OPLEIDINGEN

• SPH

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Opleider/begeleider in bedrijven en 

organisaties

• Oplossingsgericht coachen

• Beïnvloeden en gesprekstechnieken

• Noloc-certificering Jobcoach



Jan Greven
Arbeidscoach

T 06 - 13 32 51 97 E greven@jobstap.nl 

WERKERVARING

• Jobstap

• PGB-begeleider

• Postkantoren BV

OPLEIDINGEN

• Management

• Filiaalleider

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Wet- en regelgeving

• Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

• Autisme (Kyra)

• Omgaan met agressie

• Melba

• WIA

• Communicatie- en gesprekstechnieken

• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?

Jobstap is een fijne werkgever met enthousiaste medewerkers die mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een passende werkplek en ze 

ondersteunen bij het bouwen aan een toekomst met perspectief. 

SPECIALISME

Mijn specialisme is het werken vanuit mijn gevoel en dat laat mij zelden in de 

steek. Ik sta op gelijke hoogte met werkgever en cliënt en van hieruit bekijk ik 

wat er nodig is om een werkplek passend te maken, en waar cliënt zich veilig en 

happy voelt en kan werken aan zijn toekomst.

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van mensen met Autisme Spectrum 

Stoornis (ASS), gedragsproblematiek en cliënten met een licht verstandelijke 

beperking (LVB).

PERSOONLIJKHEID

Eerlijk | Betrokken | Laagdrempelig | Stressbestendig | Gedreven | Teamspeler |

Denk in mogelijkheden | Veel gevoel voor humor



Janine Vijgen
Arbeidscoach

T 06 - 51 48 65 26      E vijgen@jobstap.nl

WERKERVARING

• Radar:

2000-2006   Activiteitenbegeleidster en 

Groepsleidster

2006-2020  Jobcoach

OPLEIDINGEN

• MDGO Activiteitenbegeleiding

• Vilans Supported Employment

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Sterker dan de kick

• Hoe om te gaan met Borderline, Autisme, 

ADHD, Verslaving, LVB en mensen met 

onbegrepen gedrag

• Jaarlijkse Wet- en regelgeving 

• Geschikt/ongeschikt

• Omgaan met agressie

• Jaarlijkse BHV

WAAROM JOBSTAP?

Jobstap heeft een visie die strookt met mijn eigen visie. Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in hun kracht zetten door maatwerk te bieden. Het gevoel 

van eigenwaarde vergroten, door steeds een trede verder te komen op de 

participatieladder en/of ondersteunen bij het in stand houden van de ontwikkelde 

vaardigheden.

SPECIALISME

Werken met mensen met Autisme en/of een (lichte) verstandelijke beperking, 

met psychische problematiek of onbegrepen gedrag is wat ik het liefste doe.

Ik ben goed in staat om te “levellen” met zowel de kandidaat, zijn verwanten, de 

werkgever en evt. andere betrokken partijen. 

Ik denk altijd in mogelijkheden en oplossingen. Ik ben van mening dat iedereen 

iets kan bijdragen in de samenleving. Mijn kracht is om samen met de kandidaat 

te proberen inzicht te krijgen in zijn mogelijkheden en beperkingen en dit te 

kunnen inzetten op de arbeidsmarkt, middels re-integratie of jobcoachtrajecten.

PERSOONLIJKHEID

Humoristisch | Enthousiast | Stressbestendig | Empathisch | Oplossingsgericht |

Betrouwbaar | Direct | Eerlijk | Punctueel



Joyce van Kampen
Arbeidscoach

T 06 - 57 88 31 06 E kampen@jobstap.nl

WERKERVARING

• Arbeidscoach Jobstap 

• Re-integratieconsulente/coach 

• Konnect Advies & Bemiddeling

OPLEIDINGEN

• HBO Culturele Maatschappelijke Vorming

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Wet- & regelgeving

• Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

• Autisme

• HOMAG

• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?

Bij Jobstap geloven we dat iedereen wil en kan meedoen in de maatschappij. 

En ondanks hun arbeidsbeperking hun talenten willen inzetten en bouwen aan 

een toekomst met perspectief. Dit is de boodschap die ik als mens en 

medewerker graag deel en uitvoer.

SPECIALISME

Interactie tussen mensen geeft mij energie, hierbij zet ik mijn goede sociale en 

communicatieve vaardigheden optimaal in. Een ondersteunende en 

adviserende rol is mij op het lijf geschreven. Ik ben creatief van aard, zowel in 

het bedenken en uitvoeren van ideeën, als in het bedenken van oplossingen. 

PERSOONLIJKHEID

Betrouwbaar | Inlevingsvermogen | Motiverend | Luistervaardig | Energiek



Annemie Meex
Arbeidscoach

T 06 - 23 10 11 66 E meex@jobstap.nl

WERKERVARING

• Stagecoach Praktijkonderwijs Parkstad 

Limburg

• Detachering naar Jobstap

OPLEIDINGEN

• Pabo

• Master SEN gedrags- en 

ontwikkelingsstoornissen

• NLP practioner

• NLP Master

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Systeemcoach

• Budgetbeheer

• Wet- en regelgeving

• Psych-K

• Autisme

• Small steps Feuerstein

WAAROM JOBSTAP?

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg plaatst regelmatig leerlingen uit naar een 

arbeidsplaats. 

Enkelen hebben na het verlaten van de school nog extra begeleiding nodig. Er is 

een samenwerking ontstaan tussen Jobstap en de school om deze leerlingen 

passende aandacht te geven. De samenwerking is ontstaan omdat er 

overeenkomsten zijn in de manier van werken: betrokkenheid, bieden van 

maatwerk en werken door middel van intrinsieke motivatie.

SPECIALISME

Werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking en leerlingen uit het 

praktijkonderwijs. Ik ben gespecialiseerd in het contact leggen, motiveren en 

begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is altijd weer 

een geweldige uitdaging, met een cliënt, ouders en werkgever te ontdekken 

welke talenten ze bezitten om deze zo goed mogelijk in te zetten. Door mijn 

ervaringen samen met mijn transparante en realistische aanpak lukt het mij om in 

contact te komen met betrokkenen.

PERSOONLIJKHEID

Gevoel voor humor | Inlevend | Empathisch | Praktisch | Authentiek | Betrouwbaar



Nicolle Meijers
Adviseur/Arbeidscoach/Coördinator aanmeldingen

T 06 - 12 74 63 90 E meijers@jobstap.nl

WERKERVARING

• Ambulant begeleider

• Trajectbegeleider Jobstap

• Relatiemanager Schakel BV

• Adviseur inclusief/relatiebeheer/jobfinder 

Jobstap 

OPLEIDINGEN

• SPH

• Master Work and Health 

WAAROM JOBSTAP?

Na een uitstapje, ben ik sinds 2013 met veel plezier en passie weer terug bij 

Jobstap. Een prettige werkgever met betrokken medewerkers, waar de kandidaat 

en werkgever centraal staat. Ik geloof in de kracht van Jobstap. 

SPECIALISME

Vanuit Werkfit en Naar Werk trajecten, ga je op zoek naar werkervaringsplekken en 

betaalde plekken. Als collega’s werken we hierin intensief samen om kansen te 

creëren. We hebben een groot netwerk. Ik focus me met name op de doelgroep 

MBO, HBO en WO.

Als adviseur inclusief werkgeverschap ondersteun ik werkgevers bij het uitvoeren 

van de banenafspraak, zoals de Provincie Limburg en Sevagram.

Tevens is mijn rol ook het verdelen van nieuwe aanmeldingen. Hierbij staat de 

match voorop.

werkgeverschap 

PERSOONLIJKHEID

‘Elke dag weer leren wat je gisteren nog niet wist’

Verbinden | Inlevingsvermogen | Analyseren | Open en direct communicatie   

Allergisch voor: Onoprechtheid | Het niet nakomen van afspraken



Susanne Strolenberg
Arbeidscoach

T 06 - 33 64 36 31 E strolenberg@jobstap.nl

WERKERVARING

• Arbeidscoach Jobstap

• Arbeidscoach VluchtelingenWerk Nederland 

• Activiteitenbegeleider Afasiecentrum (SGL) 

Kerkrade

OPLEIDINGEN

• HBO gecertificeerd Jobcoach (Elan Training)

• HBO Personeel & Arbeid

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Systeemcoach

• Wet- en regelgeving 

• Training werkgeversbenadering 

VluchtelingenWerk Nederland

• Toolkit Arbeidsmarktvoorbereiding 

VluchtelingenWerk Nederland

• Kennis uitzendwezen en 

interviewtechnieken Artra

Arbeidsmarkttrainingen

• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?

Tijdens mijn vrijwilligerswerk ben ik mij gaan (her)oriënteren welke uitdaging en 

opleiding passend voor mij zou zijn. Al gauw kwam Jobstap in beeld. De visie en 

werkwijze van Jobstap bleek mij op het lijf geschreven. Kort daarna ben ik in dienst 

getreden bij deze motiverende en innovatieve organisatie. Ik oefen dit beroep nog 

steeds uit met enthousiasme en vanuit mijn betrokkenheid bij de kandidaat.

SPECIALISME

Vanuit intuïtie, empathie en vermogen vertrouwen te geven en krijgen, leg ik 

verbinding met de kandidaat. Zo krijgen wij samen goed in beeld waar de kracht en 

mogelijkheden van hem/haar zit. Ik laat de regie zo veel mogelijk bij de kandidaat en 

waar nodig stuur ik bij en adviseer ik. Contact leggen en maken van verbinding met 

de diverse partijen behoort tot een van mijn sterkste kanten. Ook mijn geloof in de 

uniekheid van elk mens en de specifieke manier van participeren in deze 

maatschappij. Ik heb ervaring in het coachen van alle doelgroepen die een afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben.

PERSOONLIJKHEID

Vertrouwen staat voorop | Eerlijk | Doortastend | Overtuigend | Geef niet snel op | 

Zoek mogelijkheden | Betrokken | Creatief | Snel schakelen | Analytisch 

denkvermogen 



Corrie Voncken
Arbeidscoach

T 06 - 23 03 07 85 E cvoncken@jobstap.nl

WERKERVARING

• Jobstap

• Stichting Pergamijn

• STAPP

OPLEIDINGEN

• Kinder- en jeugdverzorging

• Z-Opleiding

• HBO-Management

• HBO maatschappelijk werk

• Opleiding tot jobcoach bij Elan

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Levensfilosofie

• Communicatie

• Krachtig coachen bij autisme en Brain Blocks

• EIM-methode

• TEACCH

• Wet- en regelgeving

• Train de trainer Bridge2Learn

• Sociale wetenschappen

WAAROM JOBSTAP?

Jobstap is een fijne organisatie die oog heeft voor mensen. Vanuit verbinding, 

kracht en professionaliteit maakt Jobstap het recht op werk voor iedereen in deze 

maatschappij mogelijk. 

SPECIALISME

Mijn specialisme is het feit dat ik werk vanuit het kunnen en er mogen zijn. Ik wil 

van nature het beste uit mensen naar boven halen, als coach ondersteun ik 

mensen hierbij. Ik heb veel ervaring en kennis als het gaat om ASS (Autisme 

Spectrum Stoornis), cognitieve en psychische beperkingen. Stoornis en 

beperkingen zijn woorden die ik liever niet gebruik, het labelen van mensen ook 

niet. De kracht zit in het ontdekken van datgene waar je goed in bent en dit 

optimaal te benutten. Daarnaast ben ik sinds enige tijd gecertificeerd trainer 

rondom doelgroepenkennis en methodisch werken. 

PERSOONLIJKHEID

Open | Zorgvuldig | Eerlijk | Direct | Nieuwsgierig | Gedreven | Inlevingsvermogen |

Tact | Hum☺r | Daadkrachtig | Betrokken



Marion Vercauteren
Arbeidscoach

T 06 - 51 46 48 09      E vercauteren@jobstap.nl

WERKERVARING

• Radar:

2006-2020 jobcoach

1985-2006 begeleidster 

OPLEIDINGEN

• KVJV (kind en jeugd verzorging)

• Vilans Supported Employment

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Hoe om te gaan met Borderline, Autisme, 

ADHD, Verslaving, LVB en mensen met 

onbegrepen gedrag

• Sterker dan de kick

• Omgaan met agressie

• Jaarlijkse Wet- en regelgeving 

• Jaarlijkse BHV

• Gebarentaal (mee bezig)

WAAROM JOBSTAP?

Na een reorganisatie bij mijn vorige werkgever ben ik bij Jobstap terecht 

gekomen en hier ben ik erg blij mee. De werkwijze, visie en 

medewerkers spreken mij heel erg aan. Het begeleiden van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt is mijn  passie en dit hoop ik nog lang te 

mogen doen bij Jobstap.

SPECIALISME

Ik heb ervaring in het werken met mensen met een vorm van autisme, 

licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. De uitdaging zie 

ik met name in het ombuigen van de ‘beperking’ naar ‘mogelijkheden en 

kansen’, om zodoende het hoogst haalbare op de participatieladder in 

beeld te brengen. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen 

aan de maatschappij.

PERSOONLIJKHEID

Open en eerlijk | Toegankelijk | Spontaan | Oplossingsgericht |

Positief (glas is halfvol) | Sociaal | Flinke dosis humor!



Kyra Heijnens
Arbeidscoach

T 06 - 30 91 53 12 E heijnens@jobstap.nl

WERKERVARING

• Ut Zunneke – Dagbesteding, wonen, 

logeren

• Koraal - Maasveld

• Koraal - Op de Bies

OPLEIDINGEN

• HBO: Social Work Zuyd Hogeschool

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Wet en regelgeving

• Weerbaarheid en agressie

• INVRA Wonen en INVRA Werken

WAAROM JOBSTAP?

Ik vind het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 

mogelijkheid krijgen om mee te doen in de maatschappij. Ik wil hen graag 

helpen om de eerste opstap te zijn in het arbeidsproces. Deze missie 

komt overeen met die van Jobstap. 

SPECIALISME

Ik heb ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke 

beperking en de daarbij komende problematieken zoals autisme, ADHD 

en andere gedragsproblematiek. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid 

zijn naar mijn mening belangrijke woorden in mijn werkzaamheden als 

arbeidscoach. Iedereen kan werken op zijn eigen niveau van de 

participatieladder. 

PERSOONLIJKHEID

Enthousiast | Open | Sociaal | Betrokken | Nuchter | Positief



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:

President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Heerlen

Jan Campertstraat 5 

Ondernemershuis 9C

6416 SG Heerlen

mailto:info@jobstap.nl

