


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 Auditief

Leo Bruggeman

06 - 30 24 51 11

bruggeman@jobstap.nl

Gineke de Witt Huberts

06 - 47 10 88 62

witt@jobstap.nl

StratenMoniek van de Wetering

06 - 23 25 51 19

wetering@jobstap.nl

Miriam Berentschot

06 – 20 72 12 93

berentschot@jobstap.nl



Leo Bruggeman
Arbeidscoach

T 06 - 30 24 51 11    E bruggeman@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Potenco 
• Werkpad
• UWV
• PTM Groep BV

OPLEIDINGEN
• Master Jobcoaching HBO  

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Basisveiligheid VCA
• Fraude alertheid
• Autisme (in de klas)
• Leergang Kwaliteit (UWV)
• Training Klantgerichtheid (UWV)

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2018 ben ik bij Jobstap gaan werken en ik moet zeggen dat ik daar 
geen spijt van heb. Sterker nog, ik heb spijt dat ik daar niet eerder ben 
begonnen. Jobstap is een organisatie met een prachtige missie: mensen 
met een beperking verder ondersteunen in de maatschappij. Ik zet mij hier 
graag voor in. Jobstap geeft de ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.  

SPECIALISME
Sinds 1 juni 2018 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van 
Arbeidscoach voor cliënten met een auditieve beperking. Op dit moment zit 
een grote groep van deze cliënten thuis omdat het hen niet lukt om 
zelfstandig werk te vinden. 
Ik heb zelf een auditieve beperking. Ik ben ervaringsdeskundige, fungeer als 
rolmodel en beschik over een uitgebreid netwerk. Met de kennis van de 
doelgroep en in goede samenwerking met het UWV, wil Jobstap duurzame 
uitplaatsing realiseren voor cliënten met een auditieve beperking.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Samenwerkend | Sociaal | Persoonlijk | Praktisch | Commercieel 
| Ondernemend | Meedenkend | Uitdagend



Gineke de Witt Huberts
Arbeidscoach

T 06 - 47 10 88 62      E witt@jobstap.nl

WERKERVARING
• Consulent bij arbeidsbureau
• Consulent bij Maatwerk
• P&O adviseur bij Qface
• HR adviseur bij Blokker
• Loopbaanbegeleider bij GGMD
• Arbeidscoach bij Jobstap

OPLEIDINGEN
• HBO Personeel & Arbeid
• Post HBO Arbeidsrecht 

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse coachingstrainingen
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk sinds 1 mei 2019 bij Jobstap. Onze organisatie gelooft dat alle 
mensen een plek verdienen in de Maatschappij, waar talenten zichtbaar 
en ingezet worden, juist ook voor mensen met een (arbeids)beperking. 
Het is een lerende en innovatieve organisatie waar met zoveel plezier en 
enthousiasme wordt gewerkt.

SPECIALISME
Ruim 12 jaar heb ik gewerkt met mensen met een auditieve beperking in 
hun zoektocht naar (ander) werk. Ik ondersteun mensen in spoor 1, 2, en 
3 trajecten, Outplacement, UWV trajecten en jobcoaching. Deze 
doelgroep is zeer divers en dat maakt geen enkele dag hetzelfde. Ik 
beheers de gebarentaal en ben door mijn slechthorendheid ook 
ervaringsdeskundige, wat voor veel klanten een meerwaarde heeft.

PERSOONLIJKHEID
Empathisch | Gedreven | Enthousiast | Humor | Leergierig



Moniek van de Wetering
Arbeidscoach (Zwolle e.o.) Gebarentaalvaardig
T 06 - 23 25 51 19  E wetering@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is de plek waar ik mij ‘thuis’ voel. 
De visie en missie van Jobstap komt overeen met mijn eigen visie en missie in 
het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een steeds 
veranderende maatschappij kan het best lastig zijn om mee te blijven 
participeren. Ik zet mij dan ook graag in voor mensen die een afstand hebben 
tot deze maatschappij, zodat ook zij mee kunnen participeren!

SPECIALISME
In de jaren dat ik werkervaring heb mogen opdoen, heb ik veel kennis gekregen 
in het werken met mensen met ASS, LVG en mensen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag. Vanaf jongs af aan heb ik geleerd om te communiceren met mijn 
handen door middel van gebarentaal. Een van mijn specialismes is dan ook het 
begeleiden/ondersteunen van mensen binnen de auditief beperkte doelgroep.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Betrouwbaar | Behulpzaam | Zorgvuldig | Consequent | 
Verantwoordelijk | Eerlijk | Duidelijk | Professioneel | Empathisch | 
Probleemoplossend

WERKERVARING
• Jobstap
• Vanboeijen
• Amerpoort
• Sherpa

OPLEIDINGEN
• Capabel Hogeschool Utrecht – HBO jobcoach
• ROC van Amsterdam – SPW3

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Training Wet- & regelgeving
• 2-daagse training “Met glans voor de groep”
• Cursus “Geef mij de vijf”
• Medicatie cursus
• Identiteit cursus
• Support living cursus



Miriam Berentschot
Arbeidscoach (Gelderland) Gebarentaalvaardig
T 06 – 20 72 12 93 E berentschot@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2017 ben ik werkzaam bij Jobstap. Met veel plezier en enthousiasme 
begeleid ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar en op het werk. 
Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een passende werkplek binnen de 
maatschappij is. Mocht deze er nog niet zijn, dan ga ik daar naar op zoek!

SPECIALISME
Ik heb ruime ervaring in het werken met mensen met een licht verstandelijke 
beperking, gedragsproblemen en autisme. In 2022 heb ik cursussen 
Gebarentaal gevolgd, zodat ik nu ook kandidaten met een auditieve beperking 
kan begeleiden.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Betrouwbaar | Gedreven | Duidelijk | Resultaatgericht | Flexibel

WERKERVARING
• Jobstap
• ‘s Heeren Loo

OPLEIDINGEN
• Arbeidsmarktcommunicatie
• Projectmanagement
• Vrijwilligers coördinator 

TRAININGEN/CURSUSSEN
• NGT-A en NGT-B
• Wet- en regelgeving
• Doelgroepenkennis 
• Noloc-certificering Jobcoach



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

mailto:info@jobstap.nl

