


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 Noord

Gera Oosterveld

06 - 15 10 90 53

Oosterveld@jobstap.nl

Joan de Jonge

06 - 30 07 30 45

jonge@jobstap.nl

Straten

Straten

Berry Bücker

06 - 30 23 38 17

bucker@jobstap.nl

Moniek van de Wetering

06 - 23 25 51 19

wetering@jobstap.nl

Michiel Ramaker

06 - 44 88 94 02

ramaker@jobstap.nl



Gera Oosterveld
Arbeidscoach

T 06 - 15 10 90 53  E oosterveld@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Traject BV
• Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.
• USG Restart
• ProActief

OPLEIDINGEN
• MDGO AB
• Z Verpleegkundige

TRAININGEN/CURSUSSEN

• Trainingstechnieken 

• Acquisitievaardigheden

• Gesprekstechnieken

• Visueel gehandicapten in de SW 

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is een organisatie waar je graag bij aansluit, er is aandacht voor 
de mens. Als jobcoach neem je je expertise en kennis mee, Jobstap geeft 
je de kans om dit verder te ontwikkelen, met professionele collega’s. 

SPECIALISME
Vanuit de Z-verpleging heb ik ervaring met mensen met een 

verstandelijke beperking.

Door mijn functie als coach en jaren werkervaring in de regio Groningen 

en Drenthe, ben ik meer gaan specialiseren in de doelgroepen ASS, 

psychische beperkingen en het speciaal onderwijs. 

Mensen motiveren en stimuleren om het beste uit henzelf te halen en 
zelfstandigheid te bevorderen.

PERSOONLIJKHEID
Mensgericht | Flexibel | Creatief | Praktisch | Loyaal | Duidelijk | Betrokken



Joan de Jonge
Arbeidscoach

T 06 - 30 07 30 45     E jonge@jobstap.nl

WERKERVARING
• Noord Uitzendbureau
• Thuiszorg Het Friese Land
• Vedior
• Traject BV

OPLEIDINGEN
• Jobcoach, Elan
• Noloc-certificering Jobcoach
• HBO facility management

WAAROM JOBSTAP?
Het werk van jobcoach geeft mij veel voldoening. De organisatie Jobstap 
heb ik leren kennen als een prettige organisatie, waarbinnen 
medewerkers de mogelijkheid hebben om vanuit de eigen kennis en 
ervaring zelf mee te ontwikkelen in het werkveld.

SPECIALISME
Sinds 1991 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling in Friesland. Ik 
heb een uitgebreid netwerk opgebouwd en ruime kennis van de sociale 
kaart in deze regio. Binden en verbinden is mijn kracht. 

PERSOONLIJKHEID
Positief | Betrokken | Inlevend | Betrouwbaar



Berry Bücker
Arbeidscoach
T 06 - 30 23 38 17 E bucker@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 1 januari 2021 werk ik met veel plezier bij Jobstap. Jobstap is een betrokken 
organisatie die mensen coacht en wil laten ontwikkelen, zodat ze actief mee 
kunnen doen in de maatschappij. Dit sluit aan bij mijn eigen visie. Iedereen 
verdient het om ondersteuning te krijgen en mee te doen in de maatschappij bij 
wonen, werken, welzijn en financiën, daar waar ze het zelf even niet meer lukt. 

SPECIALISME
Ik werk vanuit een persoonlijke, mensgerichte benadering en denk in 
mogelijkheden en vanuit eigen kracht. Daarbij houd ik van een dosis humor. Dit 
zijn voor mij belangrijke dingen in het leven. Samen met de klant gaan we talenten 
ontdekken, ontwikkelingen maken, om in kleine stapjes en soms grote stappen die 
beweging in te zetten om aan te sluiten en op zoek te gaan naar een duurzame 
werkplek. Als de klant met een glimlach de deur uitstapt, is mijn dag ook goed. 
Specialisme: LVB, ASS, AD(H)D, NAH, gedragsproblematiek en verslaving.

PERSOONLIJKHEID
Betrouwbaar | Toegankelijk | Betrokken | Empathisch | Netwerker | Open | Eerlijk | 
Sociaal | Geduldig | Humor

WERKERVARING
• Frion
• Gemeente Weststellingwerf
• Stichting De Brink
• Stichting de Stromen

OPLEIDINGEN
• WMO Consulent 
• Combo Emonomy Post HBO gecertificeerd Jobcoach
• Hogeschool Arnhem en Nijmegen Post HBO 

bestaansgerichte zorg
• Sociaal Pedagogisch Medewerker 4

TRAININGEN/CURSUSSEN
• INVRA arbeid
• NAH
• Suïcide Preventie Training
• Tactus, training rondom middelengebruik
• Intend coaching en training 
• Autlook, heldere kijk op autisme
• Omgaan met Agressie (RADAR)



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
• Noloc-certificering Jobcoach



Michiel Ramaker
Junior Arbeidscoach 
T 06 – 44 88 94 02 E ramaker@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Omdat er oog is voor iedereen met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Daarnaast 
staat denken in oplossingen en mogelijkheden centraal en daar hou ik van.

SPECIALISME
Ik was sociaal ondernemer en ken daardoor zowel de werkgevers- als de 
werknemerskant. Nu kan ik goed bruggen slaan tussen beide partijen. Als je 
leuk werk hebt, in een fijne werkomgeving, begin je fluitend de dag. In mijn 
bedrijf zorgde ik voor een goede sfeer. Nu wil ik ervoor zorgen dat mijn 
kandidaten op een plek terechtkomen waar de sfeer bij hén past. 

PERSOONLIJKHEID
Positief I Eerlijk I Betrouwbaar I Gedreven I Openminded I Denkend in 
oplossingen

WERKERVARING
• Jobstap
• Biologische Bakkerij De Stoete
• Bora Bakery Zanzibar
• Expeditie Robinson (RTL)
• Checkpoint (EO)
• Kroongetuige (RTL)
• It’s a man’s world (BNN)

OPLEIDINGEN
• Combo Emonomy Jobcoaching (in opleiding)
• HBO Journalistiek



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Groningen
Schweitzerlaan 2 
9728 NP Groningen

Jobstap Leeuwarden
Legedyk 4
8935 DG Leeuwarden

mailto:info@jobstap.nl

