


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 Amersfoort

Mark Grift

06 - 20 57 61 04

grift@jobstap.nl

Arwèn Groen

06 - 13 69 79 96

groen@jobstap.nl

Karin v/d Broek

06 - 51 83 17 75

k.broek@jobstap.nl

Straten

Petra Harrenstein

06 - 82 59 16 38

harrenstein@jobstap.nl

Sabrina Sijbesma

06 - 23 40 98 65

sijbesma@jobstap.nl

Meilan Pasker

06- 20 99 47 47

pasker@jobstap.nl

Rianne Scherpenzeel

06 - 57 41 42 94

scherpenzeel@jobstap.nl

Natascha Bosboom

06 - 57 42 38 01

bosboom@jobstap.nl



Mark Grift
Arbeidscoach

T 06 - 20 57 61 04     E grift@jobstap.nl

WERKERVARING
• ‘s Heerenloo Groot Emaus

OPLEIDINGEN
• Sociaal Pedagogisch Werk (4)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Professioneel begeleiden van cliënten met 

hersenletsel bij arbeidsintegratie
• MELBA
• Werken met Autisme
• Vitaliteit op de werkplek

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk graag met jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben in 
welke vorm dan ook. De contacten met zowel de kandidaten als 
werkgevers vind ik erg leuk. Ik ben graag bezig en regel de zaken graag 
goed voor alle partijen. Bij Jobstap krijg je de ruimte om veel voor de 
kandidaten bezig te zijn en is het persoonlijke contact erg belangrijk.

SPECIALISME
Door de lange werkervaring die ik heb opgedaan als woonbegeleider op 
Groot Emaus heb ik me kunnen specialiseren in het begeleiden van 
jongeren met leer- en/of gedragsproblemen alsmede PDD-Nos, AD(H)D, 
Autisme en LVB. Hier ligt dan ook mijn specialiteit. Ik heb vaak een klik 
met deze doelgroep en dat is essentieel. Ik ben eerlijk, duidelijk en bied 
structuur. Met humor los ik veel problemen op en ik merk dat dit een 
positieve uitwerking heeft op de doelgroep. De combinatie van deze 
eigenschappen vormt de basis voor een goede begeleiding.

PERSOONLIJKHEID
Open | Humoristisch | Sociaal | Duidelijk | Enthousiast | Flexibel |
Adequaat



Arwèn van Groen
Arbeidscoach

T 06 - 13 69 79 96 E groen@jobstap.nl

WERKERVARING
• USG Restart
• Start Stichting Kans

OPLEIDINGEN
• Intern opleidingstraject Start Kans
• HBO: Hogeschool van Utrecht (faculteit 

sociaal agogische opleidingen) Creatieve 
Therapie Drama

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Wet en regelgeving
• NAH
• Autisme
• Begeleiden van mensen met psychische 

problematiek 
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Ik vind het belangrijk om mensen met een beperking te helpen bij het 
vinden van een passende plek in de maatschappij. 
Soms moeten er een hoop obstakels worden overwonnen en is het een 
heel proces om ergens te komen, maar het is fantastisch als het dan lukt!

SPECIALISME
Door mijn werk als arbeidscoach bij meerdere organisaties, heb ik veel 
ervaring met verschillende doelgroepen: LVG, ADHD, Autisme, 
gedragsproblemen en psychische problematiek.
Daarnaast heb ik ervaring met lifecoaching. 

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Open | Sociaal | Betrokken | Gedreven | Duidelijk |
Relativerend



Karin van der Broek
Arbeidscoach

T 06 - 51 83 17 75 E k.broek@jobstap.nl

WERKERVARING
• ArboNed
• Matchcare
• Almere College

OPLEIDINGEN
• Hogeschool Rotterdam & Omstreken
• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Ik ben van mening dat iedereen die kan werken een kans moet krijgen op 
de arbeidsmarkt. Ik zet me heel graag in voor de personen die hierbij 
extra ondersteuning kunnen gebruiken. Jobstap geeft  alle ruimte voor 
creativiteit en intensief coachen van kandidaten, waarbij eigen inbreng 
wordt gewaardeerd.  

SPECIALISME
Als stage- coördinator in het praktijkonderwijs en in de functie van re-
integratieconsulent heb ik gewerkt met uiteenlopende doelgroepen. Ik 
ben ervaren in het coachen van jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke  beperking, gedragsproblematiek  en of psychische 
problemen. Daarnaast heb ik ervaring in het adviseren en ondersteunen 
van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim.

PERSOONLIJKHEID
Oplossingsgericht | Empathisch | Betrokken | Open | Doorzetter



Rianne Scherpenzeel
Arbeidscoach

T 06 - 57 41 42 94 E scherpenzeel@jobstap.nl

WERKERVARING
• KANS Re-integratie
• ArboNed
• Carrefour Welzijn
• Care Group

OPLEIDINGEN
• HBO Personeel & Arbeid, Windesheim

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Cursussen van de opleiding Psychologie 

aan de Open Universiteit 
• Wet- en regelgeving
• Oplossingsgericht werken
• Sciopos (loopbaanonderzoeken en 

assessments)

WAAROM JOBSTAP?
Mensen begeleiden bij het vinden van een (werkervarings-)baan en het 
coachen op de werkvloer, in samenwerking met diverse werkgevers, vind 
ik een mooi en dynamisch vak. Als het mensen met een beperking lukt 
om werk te vinden, groeit hun zelfvertrouwen en worden ze op veel 
andere vlakken ook succesvoller. Het is mooi om daar een steentje aan 
bij te mogen dragen. 

SPECIALISME
Door mijn werkervaring als re-integratieconsulent bij verschillende 
organisaties heb ik veel ervaring met de verschillende doelgroepen. 
Daarnaast heb ik ervaring met 2e spoor trajecten. 

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Betrouwbaar | Sociaal | Betrokken | Gedreven |
Oplossingsgericht



Natascha Bosboom
Arbeidscoach

T 06 - 57 42 38 01 E bosboom@jobstap.nl

WERKERVARING
• Slachtofferhulp Nederland
• Vluchtelingenwerk

OPLEIDINGEN
• Breda University of Applied Sciences 

(HBO Toerisme)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Professional Scrum Master for Business
• Lean Green Belt
• Diverse cursussen in 

coachingsvaardigheden, 
werkgeversbenadering en begeleiding op de 
arbeidsmarkt

• Wet- en regelgeving/Adviesvaardigheid

WAAROM JOBSTAP?
Ik sta achter de visie van Jobstap dat iedereen wil participeren in de 
maatschappij, zijn talenten wil inzetten en wil bouwen aan perspectief. 
Ook als er sprake is van een arbeidsbeperking. Ik wil mij hiervoor zinvol 
inzetten en onder de vlag van Jobstap helpen een steen te verleggen 
voor een betere samenleving. 

SPECIALISME
Ik heb ervaring met coaching, efficiëntie en structuur aanbrengen in 
processen en ik ben bekend met hoogsensitiviteit. Daarnaast heb ik 
werkervaring opgedaan binnen verschillende werkvelden, waardoor ik 
een brede kennis heb en gemakkelijk kan schakelen. Ik werk graag voor 
en met mensen, met aandacht en door het inzetten van mijn kwaliteiten 
en kennis. Waarbij ik op zoek ga naar verbinding en maatwerk lever.

PERSOONLIJKHEID
Gestructureerd | Open | Geduldig | Rustig | Betrokken | Helder in 
communicatie | Analytisch | Oplossingsgericht | Betrouwbaar | 
Empathisch



Sabrina Sijbesma
Arbeidscoach

T 06 - 23 40 98 65 E sijbesma@jobstap.nl

WERKERVARING
• Koningskinderen
• Jeugdhulpverleningsorganisatie Youké
• De Bosrand, zorgboerderij

OPLEIDINGEN
• Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (HBO 

Hogeschool Utrecht, minor Coachen met 
paarden, Leeuwarden)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Wet en regelgeving
• Oplossingsgericht werken

WAAROM JOBSTAP?
Ik vind dat iedereen een plekje verdiend in onze samenleving. Daarom 
werk ik voor Jobstap, een organisatie die zich sterk maakt voor een 
inclusieve samenleving. Ik geloof in de kracht en talenten van ieder mens. 
Vanuit een oplossingsgerichte benadering bouw ik samen met cliënt en 
werkgever aan toekomstperspectief. Iets wat ik met veel enthousiasme en 
gedrevenheid doe!

SPECIALISME
Mijn kracht ligt bij jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen, 
autisme, ADHD en LVB. Door mijn werkervaring in verschillende 
werkgebieden, heb ik een brede achtergrond en kan ik snel schakelen.

PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Doelgericht | Sociaal | Betrokken | Open | Rustig | 
Oplossingsgericht



Petra Harrenstein
Arbeidscoach

T 06 - 82 59 16 38 E harrenstein@jobstap.nl

WERKERVARING
• Vluchtelingenwerk
• FedEx 
• TNT Express Benelux 

OPLEIDINGEN
• Post HBO beroepsopleiding 

Loopbaanprofessional/Jobcoach (Combo 
Emonomy)

• Bachelor Human Resources Management 
(HvU)

• Minor Arbeidsrecht
• Minor Mediation

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Wet- en regelgeving - Sociale Zekerheid
• Doelgroepentraining

WAAROM JOBSTAP?
De drijfveren matchen! Iedereen wil meedoen en de maatschappelijke 
missie voorop zijn motto’s van Jobstap, maar ook van mij persoonlijk. Ik 
help de ander graag op de weg van verandering en naar werk(ervaring). 
Juist als dat voor diegene minder makkelijk is. Ik ben vooral nieuwsgierig 
naar wat de ander beweegt en ik krijg er energie van als mensen tot 
inzichten komen, nieuwe stappen gaan zetten en daardoor krachtiger, 
zelfverzekerder en blijer worden. Bovendien leer ik zelf ook elke dag van 
alle mooie mensen die ik door dit werk mag leren kennen! 

SPECIALISME
De koppeling mens en arbeid loopt als een rode draad door mijn werkende 
leven. Ik heb uitgebreide advies- en coachingservaring als HR 
Professional en mede door die achtergrond combineer ik een sociaal hart 
met een zakelijk oog. Ik heb ervaring met verschillende culturen en 
achtergronden. Verder heb ik veel Werving & Selectie gedaan en ben ik 
bekend met het begeleiden van 1e en 2e spoortrajecten. 

PERSOONLIJKHEID
Optimistisch | Aandachtig | Betrouwbaar | Betrokken | Flexibel | 
Onafhankelijk



Meilan Pasker
Arbeidscoach

T 06 – 20 99 47 47 E pasker@jobstap.nl

WERKERVARING
• Stichting Reinaerde
• Stichting de Wilg 
• MEE IJsseloevers 

OPLEIDINGEN
• HBO: Hogeschool van Utrecht

Sociaal pedagogisch hulpverlener. 

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Nederlands met gebaren 1 
• Autisme
• Ombuigen lastig gedrag
• Training niet zichtbare beperkingen 

WAAROM JOBSTAP?
Ik geloof in de kracht van activering en wil daar graag aan bijdragen. 
Zingeving, gewaardeerd worden en deel uitmaken van een team zijn 
essentiële waarden in mijn leven. Voor mensen met een beperking is dit 
een grotere uitdaging. Mijn doel is om de maatschappij te laten zien dat 
deze mensen er ook bij horen en samen te zorgen voor een inclusieve 
samenleving. 

SPECIALISME
Door mijn werk in de zorgsector heb ik brede ervaring opgedaan met de 
doelgroepen: LVB, NAH, autisme en mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. 

PERSOONLIJKHEID
Enthousiast | Sociaal | Betrokken | Doelgericht | Nieuwsgierig |
Respectvol |  Geduldig |



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Amersfoort
Databankweg 12

3821 AL Amersfoort

mailto:info@jobstap.nl

