


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-Holland/Utrecht

Leo Bruggeman

06 - 30 24 51 11

Bruggeman@

jobstap.nl

StratenDemelza Tas

06 - 30 16 83 41

tas@jobstap.nl 

Robin van Zaal

06 - 22 90 72 73 

zaal@jobstap.nl

Diana Neijboer

06 - 83 98 49 02

neijboer@jobstap.nl

Gineke de Witt Huberts

06 - 47 10 88 62   

witt@jobstap.nl

Petra Janssen

06 - 12 31 47 42

janssen@jobstap.nl

Martijn Prins

06 - 13 34 05 47

mprins@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



Demelza Tas
Arbeidscoach

T 06 - 30 16 83 41 E tas@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Elance Academy
• Elance Work
• Young Capital
• Infomedics

OPLEIDINGEN
• Bachelor Social Work
• Minor Management van cultuurverandering

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Motiverende gespreksvoering 
• Persoonlijk leiderschap 
• Coachtraining Elance Academy

WAAROM JOBSTAP?
Ik ben begonnen bij Jobstap omdat ik een verschil wil maken op de 
arbeidsmarkt. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn/haar 
talenten optimaal kan benutten. Hierin vind ik het een grote meerwaarde om 
kwetsbare mensen te kunnen ondersteunen en begeleiden. Aan de andere kant 
vind ik het waardevol om bedrijven en organisaties te kunnen adviseren over 
verschillende mogelijkheden die er zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

SPECIALISME
Sinds maart 2020 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie van Arbeidscoach 
voor cliënten met verschillende ondersteuningsvragen. Ik ben gespecialiseerd in 
het begeleiden en coachen van jongeren. In mijn vorige baan heb ik veel 
ervaring op mogen doen in het begeleiden van kwetsbare jongeren naar 
passend werk, het opzetten van trainingen en het ontwikkelen van methodieken. 
Het leggen van verbindingen, netwerken en zien van kansen en mogelijkheden 
is iets wat ik toepas binnen de functie van Arbeidscoach.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Samenwerkend | Sociaal | Persoonlijk | Empathisch | Commercieel | 
Ondernemend | Meedenkend



Diana Neijboer
Arbeidscoach

T 06 - 83 98 49 02 E neijboer@jobstap.nl

WERKERVARING
• Universiteit van Amsterdam
• Triversum
• Stichting Alexander
• Jobstap

OPLEIDINGEN
• Master Sociologie (Verzorging en beleid)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse interne trainingen Jobstap
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Werken bij Jobstap, is werken in een dynamische omgeving waarin geen halve 
dag hetzelfde is. Het leuke vind ik dat je in dit werk te maken hebt met diverse 
belangen, dat houdt je scherp en onafhankelijk. Jobstap biedt een goede mix 
van onafhankelijk en zelfstandig je werk kunnen doen, binnen professionele 
kaders waarin betrokken en bevlogen mensen samen hun krachten bundelen.

SPECIALISME
Sinds augustus 2017 ben ik gaan werken als arbeidscoach bij Jobstap. In mijn 
vorige baan bij Stichting Alexander heb ik veel ervaring opgedaan met diverse 
jeugdparticipatietrajecten. Het geven van een stem aan kwetsbare jongeren 
waardoor hun zelfvertrouwen kan groeien, geeft mij voldoening. Voor mij staat 
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid voorop. Verder beschouw ik 
ieder mens als uniek en zoek ik elke keer naar een passende, persoonlijke 
benadering in mijn begeleiding. 

PERSOONLIJKHEID
Objectief | Nieuwsgierig | Flexibel | Betrouwbaar | Integer



Martijn Prins
Junior Arbeidscoach

T 06 - 13 34 05 47 E mprins@jobstap.nl

WERKERVARING
• Interfact
• Slowjuice
• Soleil entreprise

OPLEIDINGEN
• HBO Bedrijfskunde, Management, 

Economie en Recht
• Basisopleiding intercedent

TRAININGEN/CURSUSSEN
• HBO Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Ik geloof net als Jobstap dat iedereen wil meedoen in de maatschappij. Ik vind 
het belangrijk dat iedereen een toekomst heeft met perspectief, ook als er 
sprake is van een arbeidsbeperking. Ik wil mij hiervoor graag inzetten onder de 
vlag van Jobstap. 

SPECIALISME
Ik heb veel ervaring met het bemiddelen van kandidaten en het maken van een 
helder klantbeeld. Als Intercedent heb ik ervaring met het begeleiden en 
coachen van kandidaten. Dit wil ik als Junior Arbeidscoach verder uitbreiden. Ik 
ga de aankomende maanden een gecertificeerde jobcoachopleiding volgen 
waarna ik mij verder kan specialiseren op verschillende gebieden. 

PERSOONLIJKHEID
Teamplayer | Flexibel | Sociaal | Empathisch | Betrouwbaar | Rustig | Betrokken



Robin van Zaal
Arbeidscoach

T 06 - 22 90 73 72      E zaal@jobstap.nl

WERKERVARING
• Free Record Shop
• Big Bazar
• Jobstap

OPLEIDINGEN
• Ondernemer / Management
• Coachingsopleiding

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse vak gerelateerde trainingen en 

cursussen

WAAROM JOBSTAP?
De ideologie die Jobstap heeft is er een waarbij ik me volledig kan aansluiten: het 
bieden van perspectief zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Ik werk 
sinds 2018 voor deze mooie organisatie en het is mooi om te merken dat iedereen 
die hierbij betrokken is zich hier ook volledig voor inzet. 

SPECIALISME
Vanuit mijn ervaring als bedrijfsleider kan ik goed inleven/meedenken met de 
werkgever om te werken met mensen met een beperking. Ook heb ik hier 
ervaringen opgedaan om met diverse soorten mensen om te gaan. In mijn 
voorgaande functies heb ik vooral voldoening gehaald uit het omgaan met mijn 
personeel, ze motiveren, triggeren om het beste uit zichzelf te halen en ze duidelijk 
maken waarom soms dingen moeten. Ik vind ook dat iedereen op zijn/haar manier 
mee kan doen. Ik wil hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en een brug zijn voor 
cliënt en werkgever.

PERSOONLIJKHEID
Ondernemend | Open | Betrouwbaar | Humor | Creatief | Betrokken | 
Oplossingsgericht | Flexibel | Enthousiast | Sociaal



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



Petra Janssen-Daemen
Trainer/Arbeidscoach

T 06 - 12 31 47 42 E janssen@jobstap.nl

WERKERVARING
• ING Bank
• FNV

OPLEIDINGEN
• Post HBO Loopbaancoach
• Post HBO Register adviseur duurzame 

inzetbaarheid

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Gecertificeerd trainer van deskundige naar 

trainer, Rollenspellen ontwerpen en 
begeleiden

• Gecertificeerd trainer FNV
• Social value bij Sinzer
• Diverse interne trainingen bij Jobstap
• Diverse soft skills trainingen via ING en OR 

ING
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Het mooie aan werken bij Jobstap is dat ik dagelijks kan bijdragen aan de 
inclusieve gedachte:  benut je talenten en doe zoveel als mogelijk waar je blij 
van wordt, energie van krijgt. Vanuit deze visie geloof ik dat een mens 
gelukkiger en succesvoller kan zijn. Ik ondersteun bij het ontdekken van 
iemands (arbeids-)potentieel en zoek samen met de kandidaat passend werk, 
waarin de match tussen de talenten en mogelijkheden en de juiste 
werkomgeving wordt gemaakt. Een eerste stap naar meer regie en minder 
afhankelijkheid. Mijn motto is: ‘Iedereen heeft (on)zichtbare beperkingen en 
iedereen heeft (on)bekende talenten.’  

SPECIALISME
Mijn specialismen zijn: ADD, ASS, LVB, psychische problematiek, hoger 
opgeleiden die om redenen extra ondersteuning nodig hebben, trainer inclusief 
werkgeverschap, trainer werkbegeleiders van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of een beperking, adviseur implementatie inclusie en 
banenakkoord, netwerken.

PERSOONLIJKHEID
Creatief | Communicatief | Doorzetter | Betrokken | Kritisch | Open | Direct |
Eerlijk



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Amsterdam
Daalwijkdreef 47

1103 AD Amsterdam 

Jobstap Utrecht
Weg der Verenigde 

Naties 1 - HNK, 

begane grond 0.01

3527 KT Utrecht 

mailto:info@jobstap.nl

