


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 Stedendriehoek

Anneke Vreeman

06 - 12 19 83 16

vreeman@jobstap.nl

Carolien Kolk

06 - 10 14 88 98

kolk@jobstap.nl

Straten

Moniek vd Wetering

06 - 23 25 51 19

wetering@jobstap.nl

Berry Bücker

06 - 30 23 38 17

bucker@jobstap.nl

Patrick Aggenbach

aggenbach@jobstap.nl

06-82 32 81 13

mailto:aggenbach@jobstap.nl


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)



Carolien Kolk
Arbeidscoach (Apeldoorn/Zwolle/Deventer e.o.)
T 06 - 10 14 88 98 E kolk@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Na 3 jaar bij een commercieel re-integratiebedrijf gewerkt te hebben, kwam 
Stichting Jobstap op mijn pad. Ik had ook al veel gehoord over de werkwijze en 
medewerkers van deze mooie organisatie. Ik voel me hier als een vis in het water. 
Het werken met gelijkgestemde collega’s en meer tijd te kunnen besteden aan de 
kandidaten voelt prettig.
Hoe mooi is het om jezelf als instrument in te zetten? Ruim 6 jaar geleden ben ik 
zelf in een re-integratietraject begeleid in mijn toen stukgelopen carrière als HR-
manager. 

SPECIALISME
Door mijn enorme rugzak vol levenservaring kun je mij breed inzetten. Ik ben niet 
gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep of aandachtsgebied. Door mijn 
oprechte interesse in onze medemens vind ik elke kandidaat, die ik mag 
begeleiden, interessant. 
Doordat ik gediagnostiseerd ben met ADHD en alles wat daarbij komt kijken, kan ik 
me wellicht wel extra goed inleven in mensen met dezelfde diagnose. 

PERSOONLIJKHEID
Integer | Laagdrempelig | Oprecht geïnteresseerd | Verbinder | Actief | Betrokken | 
Netwerker

WERKERVARING
• Staatvandienst
• WIJJ re-integratie
• TPC opleidingscentrum
• Ministerie van Economische Zaken
• Belastingdienst

OPLEIDINGEN
• Post HBO Combo Jobcoachopleiding
• Post HBO Coachopleiding (Reviresce)
• HBO Personeel en Arbeid

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Reiki Master
• Rebalancing massage-opleiding



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



Patrick Aggenbach
Arbeidscoach
T 06 - 82 32 81 13 E aggenbach@jobstap.nl

WAAROM JOBSTAP?
Ik heb gekozen voor Jobstap omdat de eerste kennismaking zo ontspannen en 
persoonlijk verliep. Ik had meteen het gevoel dat ik het vertrouwen van de 
organisatie had. Op zo’n basis kan en wil ik werken. Ik heb een aantal jaar 
geleden de overstap gemaakt van horeca naar jobcoaching, omdat ik mensen 
graag wil helpen om zichzelf te ontwikkelen. 

SPECIALISME
Door mijn werk als arbeidscoach bij eerdere organisaties, heb ik veel ervaring 
met verschillende doelgroepen: LVB, Autisme, Forensische Zorg  en 
verslavingszorg.

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

WERKERVARING
• Stichting Philadelphia jobcoach
• Gem. Apeldoorn consulent participatie
• 20 jaar Horeca

OPLEIDINGEN
• Opleiding Jobcoach Elan training
• Hotelvakschool Maastricht

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Wet en regelgeving
• INVRA
• Omgaan met agressie



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adressen team Stedendriehoek:
Locatie Zwolle          Locatie Apeldoorn           

Wipstrikkerallee 95 Vlijtseweg 130

8023 DW Zwolle 7317 AK Apeldoorn 

Locatie Doetinchem

Melkweg 4A 

7005 AH Doetinchem

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

mailto:info@jobstap.nl

