


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 Zuid Holland

Leo Bruggeman

06 - 30 24 51 11

bruggeman@

jobstap.nl

Straten

Joyce Wick

06 - 20 48 57 18

wick@jobstap.nl

Aad van der Vliet 

06 - 12 46 41 95

vliet@jobstap.nl

Marquerite Glaser

06 - 13 48 99 22 

glaser@jobstap.nl

Bas Visser

06 - 10 89 96 79

visser@jobstap.nl

Thomas van Duffelen

06 - 13 98 14 36

duffelen@jobstap.nl

Bianca van Houtum

06 - 30 61 83 93

houtum@jobstap.nl

Catharine Stikvoort

06 - 13 32 43 75 

stikvoort@jobstap.nl

Jolanda de Graaff

06-10 19 08 60

graaff@jobstap.nl



Leo Bruggeman
Arbeidscoach

06 - 30 24 51 11    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. 



Marguerite Glaser
Arbeidscoach/Adviseur

06 - 13 48 99 22  glaser@jobstap.nl

WERKERVARING
• Gemeente Rotterdam
• Leren Werken
• Stap verder Pameijer
• Jobstap

OPLEIDINGEN
• HBO: VWO

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Training Empowerment
• Omgaan met gedragsproblemen jongeren
• Sociale zekerheid
• Creatief denken
• Groepsgewijs trainen en begeleiden

WAAROM JOBSTAP?
Jobstap is een landelijke organisatie. Daarbij is Jobstap altijd in ontwikkeling, 
staat voor duurzame banen, Social Enterprise en werken wij met een bevlogen 
en kundig team. 

SPECIALISME
Na ruime werkervaring op het gebied van HR, onderwijs en re-integratie ben ik 
sinds 2017 werkzaam bij Jobstap. Ik heb veel werkervaring opgedaan met 
diverse doelgroepen, met name sociale psychiatrie, waaronder ADHD, ASS, 
PDD-NOS en LVG. Tevens ben ik goed bekend met UWV, gemeentelijke 
trajecten, WMO en daarbij projecten zoals; ‘in Bedrijf Werkend Leren’.

PERSOONLIJKHEID
Empathisch ingesteld | Kijken in mogelijkheden en kansen | Opgewekt | 
Opgeruimd 



Bas Visser
Arbeidscoach

06 - 10 89 96 79  visser@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Re-integratieconsulent diverse organisaties

OPLEIDINGEN
• HEAO Bedrijfseconomie
• Post HBO Arbeidsbemiddeling
• BTA basisopleiding Coach en counselor 

Transactionele analyse

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Dariuz Loonwaardebepaling
• Basisveiligheid VCA
• Cursus NAH
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Ik werk sinds 2007 voor Jobstap. Een fijne organisatie om voor te werken met 
een mooie missie en leuke betrokken collega’s.

SPECIALISME
Al ruim 10 jaar werk ik voor Jobstap met verschillende doelgroepen: NAH, 
autisme, psychische problematiek, licht verstandelijke beperking.

Ik vind het belangrijk om goed naar mensen te luisteren en door te vragen. 
Daardoor lukt het vaak om een goede match te maken met een geschikte 
werkgever, waardoor mensen een beter toekomstperspectief krijgen, en daar 
doe ik het voor. Vanuit mijn vroegere werkervaring snap ik ook de belangen van 
een werkgever en probeer ik deze zo goed mogelijk met die van mijn cliënten te 
matchen om tot een duurzame plaatsing te komen. Ik ben altijd bereikbaar voor 
mijn cliënten, omdat ik het belangrijk vind dat ze op elk moment op iemand terug 
kunnen vallen.

PERSOONLIJKHEID
Geduldig | Onderzoekend | Zelfstandig | Betrouwbaar | Empathisch | Doortastend 
|Analytisch Probleemoplossend | Sociaal |  Betrokken



Thomas van Duffelen
Arbeidscoach Rotterdam

06 - 13 98 14 36     duffelen@jobstap.nl

WERKERVARING
• CEVA Logistics
• Nestlé                
• GVB                   
• Lely Industries

OPLEIDINGEN
• HBO Technische Bedrijfskunde

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Noloc-certificering Jobcoach

WAAROM JOBSTAP?
Mensen met een beperking verder ondersteunen in de maatschappij is waar ik mij 
graag voor inzet, net als Jobstap. Ik denk in kansen en mogelijkheden en Jobstap 
geeft mij de ruimte voor mijn creativiteit en eigen inbreng zodat deze mensen zich 
kunnen ontwikkelen.

SPECIALISME
In 2018 ben ik gestart bij Jobstap in de functie van Arbeidscoach te Diemen. Met 
als doel om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen op het gebied van 
re-integratie en jobcoaching. 
Hiervoor ben ik jaren werkzaam geweest in de logistiek. Hierin heb ik verschillende 
functies gehad waarin ik in mijn laatste functie veel coachingsvaardigheden heb 
aangeleerd. Dit in combinatie met mijn ervaring vanuit mijn privé-omgeving, heb ik 
besloten de stap te maken naar de functie van Arbeidscoach. Vooral de 
ondersteuning van jonge mensen met het maken van eerste stappen op de 
arbeidsmarkt spreekt mij aan.

PERSOONLIJKHEID
Praktisch | Samenwerkend | Persoonlijk | Dienstverlenend | Ondernemend | 
Meedenkend | Verbindend | Doelgericht | Creatief 



Joyce Wick
Arbeidscoach

06 - 20 48 57 18  wick@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• Ahold
• ACR Logistics

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse vak gerelateerde trainingen en 

cursussen 

WAAROM JOBSTAP?
Ik ben sinds 2018 in dienst bij Jobstap. Een organisatie met een duidelijke visie 
en missie welke mij aanspreken. Daarnaast ervaar ik Jobstap als een 
organisatie die echt meedenkt en betrokken is. Daarmee kunnen we meer 
mensen helpen.

SPECIALISME
Als voormalig leidinggevende heb ik ruime ervaring in het coachen van mensen 
op eigenaarschap, taken, houding, gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Samen 
met de kandidaat onderzoek ik de kansen en mogelijkheden. We richten ons op 
geschikt werk dat aansluit bij de wensen en ambities. Ik zoek daarnaast graag 
de samenwerking op met de werkgever. Als arbeidscoach is mijn doel namelijk 
om kandidaten duurzaam en met plezier aan het werk te helpen. 

PERSOONLIJKHEID
Autonomie | Verbindend | Betrouwbaar | Empathisch | Samenwerken | 
Ondernemend | Creatief | Praktisch | Humor   



Aad van der Vliet
Arbeidscoach

06 - 12 46 41 95 vliet@jobstap.nl

WERKERVARING
• Agrarische projecten binnen- en buitenland 
• Fotolaboratorium
• Ipse De Bruggen, trainer
• Jobstap

OPLEIDINGEN/TRAININGEN
• SPW 4
• Brug naar Werk
• Op eigen benen staan

WAAROM JOBSTAP?
Sinds 2009 ben ik in verschillende rollen actief bij Jobstap, een club die 
investeert in zijn medewerkers. Hierdoor staat kwaliteit hoog, dat op een 
effectieve manier wordt overgedragen aan onze klanten.    

SPECIALISME
Sinds 2009 ben ik werkzaam bij Jobstap en heb veel werkervaring met ADHD, 
ASS, PDD-NOS en LVG. Doordat ik goed rust, inzicht en overzicht kan 
bewaren levert dit een grote bijdrage tijdens het ondersteunen van 
kandidaten. 

Door de methodiek Melba ben ik in staat een duidelijk profiel te maken van de 
wensen en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Verder heb ik 
ervaring met het geven van trainingen zoals Arbeidshouding, Weerbaarheid 
en Sociale vaardigheden.

PERSOONLIJKHEID
Laagdrempelig | Luisterend oor | Sterk empathisch vermogen | Denken in 
mogelijkheden | Vrolijk | Positief 



Natalie Simon
Arbeidscoach

06 -20 92 11 51 simon@jobstap.nl

WERKERVARING
• Diverse gemeenten: beleidsmaker en 

leidinggevende
• Projectmatig en procesmatig werken
• Re-integratie coaching
• Jobstap

OPLEIDINGEN
• HBO sociaal juridisch dienstverlening
• WO bestuurskunde
• Master coach NLP, Transactie Analyse en 

Systemisch Werken
• Elan Training Job-coaching 

TRAININGEN
• Psychosociale basiskennis
• Stress en burn-out 

WAAROM JOBSTAP?
De visie van Jobstap past bij mij! Ieder mens, beperking of niet, heeft 
mogelijkheden en krachten. Soms hebben mensen een zetje nodig om deze  
te kunnen aanboren. Ik ben blij om te kunnen werken met een bevlogen en 
kundig team en ervoor te zorgen dat talent op de juiste plek terechtkomt. 

SPECIALISME
In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in de ondersteuning van 
mensen in de participatie, zorg en zelfredzaamheid vanuit verschillende rollen 
bij diverse gemeenten. Ook heb ik ervaring in het coachen van mensen op 
gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ben ik goed bekend met 
regelgeving van het UWV, Participatiewet, WMO en doelgroepen die 
ondersteuning nodig hebben.

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Empathisch | Buiten kaders denken | Praktisch
| Oplossingsgericht | Rustig 



Catharine Stikvoort
Arbeidscoach

T 06 - 13 32 43 75     E stikvoort@jobstap.nl

WERKERVARING
• Jobstap
• De Kindertelefoon, coördinator/trainer
• MET praktijk onderwijs, zorgteam en

het geven van sociale vaardigheids
trainingen

OPLEIDINGEN
• Pedagogiek, (HBO uitstroomprofiel 

Jeugdzorg)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Jobstap Academy
• Karin de Galan-Training geven
• Karin de Galan- Rollenspellen 

begeleiden
• Oplossingsgerichte gespreksvoering-

De Kindertelefoon
• Noloc-certificering Jobcoach

SPECIALISME
Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Jobstap in de functie als Arbeidscoach 
in de regio Noord-Brabant, voornamelijk werkzaam rondom Tilburg, Breda en 
Den-Bosch.
Als afgestudeerd pedagoog, met het jeugdzorg uitstroomprofiel, ligt mijn kracht 
op het begeleiden en ondersteunen van jongeren met autisme, licht 
verstandelijke beperking, psychische beperkingen en gedragsproblematieken. 
Mijn specialisme ligt met name in de oplossingsgerichte gespreksvoering. In 
mijn vorige functie als coördinator/trainer bij De Kindertelefoon heb ik veel 
ervaring opgedaan in het geven van trainingen en het coachen in  
oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen. 

PERSOONLIJKHEID
Gedreven | Betrokken | Persoonlijk | Empathisch | Meedenkend | Contactueel 

sterk | Creatief | Empathisch | Ondernemend | Betrouwbaar



Bianca van Houtum
Arbeidscoach

T 06 - 30 61 83 93    E houtum@jobstap.nl

SPECIALISME
Sinds september 2019 ben ik werkzaam in de functie van Arbeidscoach in de 
regio Noord-Brabant, voornamelijk rondom Eindhoven. Hiervoor heb ik diverse 
functies bekleed in verschillende organisaties, zowel profit als non-profit. Als 
verzuimmanager begeleide ik werknemers met medische en/of psychische 
beperkingen en adviseerde ik werkgevers. Als HR-medewerkster was ik 
gespreks- en sparringpartner voor zowel managers als werknemers en o.a. 
verantwoordelijk voor werving & selectie en verzuimbegeleiding.
Oprechte aandacht en interesse zijn belangrijk voor een goede ‘werkfit’. Met 
een inlevende en praktische instelling streef ik naar een optimaal resultaat voor 
alle partijen; een fijne werkplek en prettige samenwerking. Ik vind het belangrijk 
dat we het sámen doen, vanuit openheid en respect. Mijn kracht ligt in 
communicatie op diverse niveaus en het maken van verbinding. Door mijn 
spilfuncties heb ik ervaring in het schakelen tussen diverse belangen en partijen 
en weet ik hoe het loopt binnen organisaties en de arbeidsmarkt.

PERSOONLIJKHEID
Betrokken | Persoonlijk | Empathisch | Meedenkend | Contactueel sterk | 

Creatief | Ondernemend | Positief | Daadkrachtig

WERKERVARING
• HR
• Verzuim- en re-integratie
• Werving & selectie

OPLEIDINGEN
• Administratief Juridisch
• Human Resource Management 

(HRM)
• Toegepaste psychologie (module)

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Doelgroepenkennis (ADHD, ADD, 

ODD)
• Sociale Wet- en Regelgeving



Jolanda de Graaff
Arbeidscoach

T 06 - 10190860 E graaff@jobstap.nl

WERKERVARING
• Stichting Jobstap: arbeidscoach
• Gemiva-SVG Groep: ambulant persoonlijk 

begeleider van mensen met NAH, LVB en 
ASS

• Koninklijke Auris Groep (cluster 2 
onderwijs): logopedist en teamleider

OPLEIDINGEN
• HBO: Hogeschool van Nijmegen: Logopedie
• Seminarium voor Orthopedagogiek: Master 

Leiding geven aan Educatieve 
zorgsystemen 

TRAININGEN/CURSUSSEN
• Diverse vak gerelateerde trainingen en 

cursussen: o.a.
• Wet en regelgeving

• Basis training NLP/TA

• NmG1 en Nmg2

• Training Geef me de 5

WAAROM JOBSTAP?
Ik voel me thuis bij Jobstap omdat we met passie en betrokkenheid 
werken aan het creëren van kansen en mogelijkheden voor persoonlijke 
groei en ontwikkeling. De focus ligt op betekenisvol mensen-mensen 
werk. Deel uit (blijven) maken van de maatschappij en daarin 
betekenisvol zijn, draagt ook voor mensen met een arbeidsbeperking bij 
aan eigenwaarde. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

SPECIALISME
Ik ben bekend met het verbindend werken en schakelen op diverse 
niveaus, waarbij  ik ga voor een open klimaat. Ik ben een gedreven, 
coachende en daadkrachtige teamspeler. Mijn begeleiding is passend en 
persoonlijk. Ik denk in kansen en mogelijkheden. Door verbinding aan te 
gaan, wil ik mensen in hun unieke kracht zetten. Vanuit mijn 
arbeidsverleden heb ik ervaring met auditieve beperkingen,  TOS 
(taalontwikkelingsstoornissen), NAH, ASS en LVB. 

PERSOONLIJKHEID
Doelgericht | Luistervaardig | Verbinden | Betrokken | Gedreven |
Duidelijk | 



Hoe kunnen we ondersteunen?

Adres Hoofdkantoor:
President Kennedylaan 104

6883 AX Velp

T 026-33 97 520

E info@jobstap.nl

Jobstap Delft
Schieweg 93, 

kamer 1.02

2627 AT Delft

Jobstap Rotterdam
Olympiaweg 4 – 14, 

kamer 3-4,

3077 AL Rotterdam

mailto:info@jobstap.nl

